B O H U S L A V REYNEK

ŽALÁŘ
Ani vítr, ani stromy,
nikdo duši nepomáhá.
Samota jen v touze lomí
rukama po klenbách blaha.
Není barev, není stínů.
Odplyvají vlny ticha.
Smrt se naklání nad vinu,
vina dýchá, ještě dýchá.
Vzpomínky dnes nezahřejí.
Jen těch rukou stín se sklání,
rozlévá se v obličeji
záhadami zardívání.
Z života zdi zima čiší,
vina dýchá, ještě živa.
Pastýř osamělých výší
oknem bolesti se dívá.

MILOST
Noci tvář je obrácena
v bídy zdiva tesklivá.
Mlčení tvých sirá stěna
hvězdami se odívá.
309

Pošli milosrdní, stíny,
sestupují do hlubin.
Ohýbají světlé třtiny,
žebře touhy s příčly vin.
Milosti mrak s žebře divů
sestoupí, tvář zavlaží.
Anděl složí ohně skývu
na srdce, tmy zápraží.

JITRA V NEDĚLI
Rosa na duše se snáší,
na duše, z nichž radost raší
v jiter nejjitřnějších tichu,
nedělních, kdy všecku pýchu
ožehl blesk procitnutí,
v čisté, neomylné chuti
věcí, o nichž lidská slova,
dokud nevyklíčí nová,
ani stínu nepoví.
Zaplakaly nad slovy
duše: němě vcházejí
nejtajnější alejí
v neděl jitřní blaženost,
překročivše smrti most,
smrti, jíž se jinak říká
Zřeknutí, a která nutí
srdce do palčivých chutí,
jimiž ony umírají
které budou mrtvy v ráji,
ale které hynou hned,
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pakli onen oheň-led
zděsí tě a zachvátí...
Ona jitra poznati
přej si. Do zahrad,
o něž nezavadil had,
vejdeš, v kterých vůně hoří,
a kde, v utišení moři,
z něhož Abel s Kainem pili,
odlesk uzříš: rudý, bílý
odlesk světla, odlesk ran,
duhu šlehů, duhu, stan
samoty a objetí
(žádosti a oběti).
REGINA ULLMANNOVÁ

M A T K A BOŽÍ NA SKLE
V Českém lese, troufali bychom si ten označený pahorek nalézt
na jedné z oněch dávno zastaralých map, žil jednou starý šlechtic.
Ano, také s šlechtici je se možno setkat, pokud ještě někde leží
krajina v své samotě jako navštěvovaná anděly. Ale byl chudý, jeho
sklárny, jeho brusírny, jeho lesy táhnoucí se až k hranicím vlasti
mu nechtěly už ani poskytovat tolik živobytí, aby z něho směl s několika rovněž stárnoucími sluhy trávit bez starostí a svrchované šetrnosti. Stal se svým vlastním kastelánem, svým vlastním zahradníkem a svým vlastním sakristánem. Ale tento poslední úřad spravoval
nejoddaněji, a zdál se dbáti toho, aby, když už nikdo z jeho lidí,
ani jeho vlastní osoba, tedy aspoň posvěcený chrám zůstal ušetřen
víc a více se zmáhající chudoby.
Je to tak zvláštní, smysl pro čistotnost, pořádnost, péče o krásné
věci. Jsme jejich pány a otroky. A odměnou jest nazírání, obšťastňující prodlévání, až zase znovu začne služebnost. Seděl tu teď v své
modré pracovní zástěře jako dítě, ten šlechtický kostelní sluha. Odpíral si pohodlí v svých vlastních jizbách, nebo si nedopřával času
jich užívat v rozjímavosti stáří, aby tomuto místu plně dostačil. A že
se to dělo až do nejmenších podrobností a nejen na místech nápadných, bylo vidět na mušlovité, měděné schráně na vodu, která
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v svém skvělém lesku krášlila sakristii, a po jejíž straně visel ještě,
pro laskavé použití vesnickému faráři, čistotně vyžehlený ručník.
Toto pokorné podřízení starého sakristána se zdálo jistě každému,
kdo si směl v jeho průvodu prohlédnout kapli, úctyhodné. Podobal
se zlatníkovi, který oprašuje starý šperk a dává mu zářit. - Dřevo
jediné zpovědnice bylo hlazené, že se v něm mohly zrcadlit stromy
lesa. Koberec před oltářem závodil svými staromódními kyticemi
s nádherou nejkrásnější selské zahrady. Jenom že se nezdály tak
lačné po vzduchu, nýbrž tiché, očekávajíce onu věčnost, kterou jim
tak rádi věříme a která je přibližuje nebi více než živoucí květinové věnce. A ony, květiny skutečnosti? Také ony měly v svých
vázách pod pečlivým dohledem svého přítele, jen něžně voníce,
spanilomyslně zbožnou vůli se rozsvítí. Motýl zkoumal okraj mechové růže nebo ssál z rosné kapky; čmelák, zdálo se, usnul v květném kalichu a ještě dával najevo slabé kolébání vzhůrů a dolů. Ručně
tkaná prostěradla byla už přikryta nebíleným plátnem, zpod něhož
v nenucené vznešenosti visely krajky.
Ale pravé ozdobě, protože nevoněla ani neměla barvy, nebyla
udělána z vlahého dřeva ani z ohnivého kovu, věnoval pozorovatel
sotva jeden pohled. Také cizinka, kterou stařec sám přivedl, by byla
nevěnovala skleněným oknům pozornosti, kdyby byl Čech k nim
neukázal zvadlou stařeckou rukou. Snad připomínal skleněný obraz
opravdové dílo zimy, a zdál se proto v neshodě s teplým ročním
počasím, které právě bylo. A i když jej podchycovalo rubínově
červené sklo obruby, z níž zručné dílo přímo vyrůstalo, pomáhala
tato temná obruba především jen k tomu, aby tím více zdůrazňovala vlastní výtvarnost obrazu, zářivé broušení, křišťálovou jasnost.
Až v něm oko začalo číst a (byl-li divák dítětem této země) s radostí poznávalo Český les, ba obě kaple dvojčata, z nichž v jedné
sami seděli - cizí žena, starý muž - vzhlížejíce svorně k obrazu.
Ale pouhý obraz krajiny byl snad pro kostelní okno málo. A tak
líčení nepřestalo jen na sklonu jejích sousedících pahorků a přidalo k nim obraz Madony, jedinečný a trvalý v svém nárysu. Ale
je v povaze takových prací na skle, že se zase samy rozplývají,
jako by se skládaly z ledových květů, z tropických lesů, ledových
snů zimy. Ututlají všechno obrazné, pohltí to do sebe. A tak je se
sotva možno divit, že se i paže Jezulátka, objímající krk Matky,
rozbíhaly v blažené mihotání linií. Tak, jako by měly říci jen jednu
věc: Jak krásný je svět, jak je krásný! Nezdá se zde možné, že
pozemsky šťastné Jezulátko zapomnělo na Kalich a vypadalo, jako
by Matka sama (rukou, jaká jest jen hodna královny, jejíž království není z tohoto světa, a na níž bylo vidět zármutek) přikrývala
symbol? Měl Kalich své vlastní určení?
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Cizinka hleděla dlouho na obraz a začala mít zalíbení v neobyčejnosti toho díla. Ale přece ne v té míře, jak by byl mohl od
své společnice očekávat tento důstojný sakristán v domově foukání
skla, duhově se třpytících hranolů. A jako mistr, který nepropustí
svého neučelivého žáka, zdržoval ji v kostelní lavici, která byla formována jako saně, saně, které mají jet do nebe. Ona však měla za
to, že by mu mohla pozorněji naslouchat pod slouponosným přístřeškem, který vyčníval daleko ven. Především proto, že oba v kostele nebyli sami a jedna prastará babička každou slabikou zřetelně
vypovídala veřejné tajemství své modlitby. »Hluchá jak poleno,« řekl
průvodce skoro jako odpověď na její myšlenky. »Tu sotva vyrušíme.
Je to jedna z těch, kterým se kdysi stalo bezpráví a které také ještě
v stáří přinášejí do této kapličky své nevinné srdce. Za svou strastiplnou proslulost děkuje toto místo jednomu brusiči skla, kterého potkalo neštěstí, že on, bezúhonný, byl obviněn z krádeže. Ze žádné
obyčejné krádeže (i když už to znamená pro poctivce smrtelné příkoří). Tento všemi vážený a potom o své dobré jméno oloupený
člověk musil být svému řemeslu zcela oddán. A stejnou měrou
musil milovat také svůj domov. Neboť jiní lidé jeho dovednosti se
pustili v nuzných a smutných dobách, které tehdy navštívily Český
les, do světa. On však zde zůstal, ačkoli se mu zdálo, jako by také
tam venku ve světě už jedli suchý chléb z dlaně a nepotřebovali
žádných mís, žádných džbánů. Po zřídelních pohárech, po zlatě tlačených, jemně broušených číších se už nikdo neptal. A korunní
lustry, jejichž hranoly se třpytily jako jasná voda v záři svící slavnostních sálů, kolem těch se kladly šedé závoje pavučin.«
Časem vyprávějící sakristán mlčel a zdálo se skoro, jako by
si už nevzpomínal na své předsevzetí, že chce své návštěvníci vyprávět příběh kostelního okna. Ano, jako by byl už odešel po neznámých cestách stáří, z nichž už není návratu. A přece by si
nebyla troufala odejít od jeho boku, neboť pyšná despotičnost jeho
bytosti se zdála předpokládat, že si přeje toho, kterého nechal právě
mlčky a bez jakéhokoli důvodu stát, znovu nalézt na témže místě.
Také se vždycky po takových okamžicích zahloubání vracel zase
k »Matce Boží na skle«. A obraceje se k postavě pokračoval: »Ne
nerada dovolila obec brusiči, jehož obraz v kapli vznikl, se sem
nastěhovat. I když zchudlí foukači skla z okolních vsí se už dávno
vzdali toho, aby dále udržovali kapličku, která byla vždycky jen
cílem zbožné procházky cizinců. Jak uvidíte, také na sousedním
pahorku stojí takový chrámek, a obě kapličky vypadají ještě dneska
jako dvě panny, které musily příliš dlouho čekat na své dobré dny.«
A když si vyprávějící sakristán - hedvábně jemně, jak už to bylo
v jeho způsobech - trochu odpočinul, pokračoval jsa obrácen k ci313

zince: »Málo lidí znalo tvůrce tohoto vroucího, vpravdě zbožného
obrazu a také já mohu podat zprávu jen o jeho konci. Ale ten je
dost úchvatný a sotva budeme postrádat začátku. Ba, i kdyby se
zde neuctívala Nejsvětější Svátost, bylo by ještě spravedlivo pokračovat v péči o tento líbezný kostelík ke cti zesnulého brusiče. Jen
tolik je známo, že se tento řemeslník, ačkoli byl už letitý, po mnoho
jar stěhoval do této kaple jako do své vyvolené dílny a v pozdních dnech podzimních se zase s klíčem v kapse vracel do některé
z okolních osad. Děti, ti přirozeně nadaní učňové, jimž řemeslo snad
vězelo ještě v krvi, tovaryši, kterým skýtal pohostinu nocleh, ti dovedli zevrubně vykládat o skleněném divu, který se zdál vycházet
z tohoto místa.
V onom roce, kdy se to přihodilo, musil být dlouho trvající
podzim, a jak se už častěji stalo, vyloupl se z mlhy zbloudilec.
Ale nebyl to žádný dřevař a žádný lesní nádeník, nýbrž zpustlý
foukač skla, ochlasta, svárlivec, kterého klekání, jež se brusič, projevuje vůči obci svou ochotu, zavázal třikrát denně zvonit, zavolalo s neschůdných stezek. Toto vznešené poselství andělovo, které
je po každé obrazně jazykem posvěceného zvonu unášeno k výšinám: pro dobré i zlé, bylo poslem také jemu; neboť jestliže nás
chce jedno přísloví přesvědčit, že z dobrého nemůže povstat nic
zlého, mýlí se náramně. Spíše musíme bohužel všude znamenat,
že zlo pronásleduje dobro. Ale ne snad, aby se na něm zčistilo a
zjasnilo, nýbrž aby je ze základů zničilo.
Ano, zlo je rušitel a úhlavní nepřítel všeho dobrého. A tak
nás nesmí udivovat, že proti němu nepomáhá žádná polévka, žádný
nocleh a žádný krejcar na útratu, který si štědrý a soucitný člověk
odtrhl od úst. Myslí si, nouze je nouze, hlad je hlad. Ba, má s takovým ubožákem ještě větší slitování, neboť neví, že za ním stojí
nepřítel ze všech nejhorší. Vagabund se tedy sytil a při tom si zlobně
prohlížel brzy křišťálově jasné, brzy sírově žluté, brzy jedovatě zelené sklo, neboť držel na pichlavé barvy. A matně modrým a bleděčerveným opovrhoval. A chválil přesnost práce, poznával velmi
dobře půvabnost nápadů. Jenom ho udivovalo, že si to ještě někdo
může kupovat za peníze a že on, brusič, při tom ještě nalézá obživu. Brusič arci malomyslně připouštěl, že často nemá chleba vezdejšího, ale že pořád ještě žije: neboť prý práce sama je chléb
a živí toho, kdo ji miluje, aniž tuší, jak se tento zázrak přihází.
Ano, to říkal řemeslník. Nerozvážně, jak člověk často hovoří, když
je příliš sám a musí všechno vyjednávat sám se sebou, a potom
náhle a zcela neočekávaně dostane návštěvu nějakého člověka.
Dovedl se však také zrovna tak rychle odmlčet, ba přímo se
ztratit v své mlčelivosti. Ale ten druhý mluvil, když byl druhý den
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ráno za jasného slunce jako host propuštěn, tím více sám se sebou,
protože sc musil tak dlouho před počestným brusičem násilím zdržovat. Ba tím nespoutaněji z něho vyrazilo jeho prastaré nepřátelství
k práci. Však on mu ji vyžene, tu úslužnost, ten nesmyslný hlad
po skle. Spílal tomu muži šlejfířů a licoměrných pobožnůstkářek,
a nikdy se nikdo tak vášnivě a dychtivě nesytil svými vlastními
slovy, jak to činil tenhle darmochleb a ochlasta. A i když mu nikdo
nepropůjčil sluchu, Zlý ho už uslyší; není to vůbec tak zlý přítel,
jak se o něm říká. Všemi náhodami, všemi šťastnými příležitostmi
dovede posluhovat tomu, kdo k němu lne. Až je mu ten, kdo už
nemá vůle, tak dlužen a zavázán, že ho může Zlý se všemi jeho
zástavami pokládat za své vlastnictví. Nikomu není tak z gruntu
nudné býti sám jako čertu. A i kdyby byl raději držel s dobrou
společností a malíček brusičův mu byl milejší, než mu byla celá
ruka pobudova, musil se přece prozatím spokojit se svou starší
známostí. Ale měl své záměry a plány s ním. Vodil ludru po krajině
zahalené znovu mlhou, a ten se teď celé dny vrávoravě potuloval
od hospody k hospodě, nadávaje a lamentuje nad bídou tohoto
světa, kterému byl tak beznadějně vydán na pospas. A ježto se
nedalo nikde nic rozbít, co bylo získáno námahou a prací a střízlivostí, protože v jeho vlastní zastavené chajdě nebylo už možno
nalézt jediný celý stůl a džbán, hlásal světu, že brusiči ještě jednoho krásného dne jeho sváteční práci rozbije na tisíc kusů. Ano,
to prý udělá.
Ale ochlasta to jistě nebere tak doslova. Jeden kopeček je pro
něho jako druhý, a jeden kostelík jako druhý. A tak se stalo, že
se jako náhodou dostal do malé sesterské kaple tamhle naproti, a
v své pomatenosti byl asi hodně zaražen nad tím, že z ní všechno
sklo zmizelo, ba že také ten muž tam už není. Takže se zdálo,
že neví, na čem vlastně je, a v koutku kapličky, která zůstala v nevinné důvěře nezamčena, usnul. Hluboce a pevně; ale přece ne tak
hluboce a pevně, aby nebyl přístupen našeptávaní Zlého, který našuškával ochlastovi skrze zamřížované okno, ozářené měsícem: „To
je zrovna dobré, že jsi zbloudil, příteli! Že ses dostal do nepravé
kaple, je to dokonce skvělé! Jak by se dala zaprášená dílna na sesterském pahorku srovnat s touto ozdobnou skříňkou ze zlata a
stříbra! Jaké jsou to zde věci, které můžeš proměnit v kořalku.
Těžké stříbro, pravé zlato, příteli. Kameny, pravé drahokamy, žádné
bídné sklo. Celý rok nepotřebuješ už potom žebrat a hospodskému
můžeš vyvádět. Můžeš usnout u stolu, u kterého je ti libo a u kterého sedí oni, kterým ses až dosud nesměl stavět na roveň. Neboť
budeš mít napěchovaný váček. Můžeš si tykat s tolika lidmi, s kolika budeš chtít, a nebudeš už nikdy sám." A protože Zlý byl je315

diny, kdo se snižoval k tomu, aby se zchátralcem ještě mluvil, ba
dával mu ještě okoušet medu lichotek, medu, který i nekvašen opájí,
ochlasta vstal a tápal kolem sebe v předsíni domu Božího, ohlížeje
se po mešních konvičkách a všem tom blýskavém. Ale neviděl a
neslyšel ho nikdo. A nevěděl by až do dnešního dne nikdo o tom,
kam se poděly skvostné, božské službě zasvěcené nádoby, kdyby
se byl opilec jednobo dne sám neprozradil.
Všude bylo možno sledovat stopy tohoto práce se štítícího
muže. Až mu jeho zneklidnělé svědomí odepřelo snášeti dále nepokoj a on konečně toužil jen po tom, aby skvosty ukryl na některém místě, kde by je nenašel nikdo jeho druhu, tedy žádný
přivandrovalý vagabund, nýbrž snad lovec nebo lesník, a odnesl je
zpět na místo určení. Ale všechny jeho cesty, ať se dal kterýmkoli
směrem, ústily v setkání s nějakým člověkem; brzy to byl sedlák,
brzy to byl pacholek, brzy myslivec, brzy jen ubohý hošík, který
stanul náhle nezvučným krokem vedle něho a zeptal se svým nic
netušícím způsobem jeho, poděšeného až do hloubi duše: „Co zde
děláš, muži?" Takže v svém strachu málem vystřízlivěl a při novém
hledání odlehlé a zcela vhodné skrýše zapomněl jít do hospody!
Až si jednoho dne znovu uvědomil, jak k tomu vzácnému statku
přišel, jak se vůbec do kaple, do její předsíně dostal.
A ona kaple na sousedním pahorku stála znovu před ním a
s ní také brusič. Ale nad jeho bytostí, sotvaže si na něho ten práce
se štítící opilec vzpomněl, ho znovu popadl pekelný vztek. Bylo
mu, jako by z něho musil udělat zloděje nebo přechovavače, ba
jako by mohl jedině tímto aktem msty sprovodit se světa svůj čin.
A tak se ještě téhož dne rozhodl dopravit zlato a stříbro a drahokamy (tak jim říkal, aby nemusil vyslovovat slovo patena, oltářní
kalich a mešní konvičky) do dílny v kapli. Na místo, kde jich nemohl nikdo tušit. V době, kdy tam nikdo nebyl. A v kapli nebylo
v oné době nic cennějšího než sklo, barvité sklo. A byla proto ještě
méně úzkostlivě chráněna než líbezně vyzdobený sousední kostelík.
Tak se stalo, že brusič, když se z jara vrátil, nalezl sice všechno
v pořádku, přes to však se nemohl zbavit pocitu, že něiaký nedobrý
člověk, jak se vyjadřoval, musil být mezitím v kapli. Ale nedopřál
si času, aby odstranil slamník, na kterém spal. Vstával jen znovu
a znovu od práce, hledaje na tom nebo na onom skrytém místě.
Konečně však nechal také toho. Bylo jej slyšet šlapat kolo, prášilo
se, páchlo po ostrých kyselinách. Vlastní píle byla společnicí jeho
osamělých dní.
A když jednoho mlhavého, brzy se snášejícího večera zvonil
klekání, nenaskytlo se mu nic jiného, než že k sobě opět viděl vcházet ochlastu. Srůtka se zludračelým člověkem je arci příliš rychle
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rozdmýchána. Řekni, co chceš, jemu to není nikdy vhod. Ale brusič,
aniž tušil, koho tu vlastně před sebou má, byl ve volbě svých slov
neobyčejně prozíravý. Ba zacházel s ním, jako by měl při sobě nejkřehčí skvosty, a byl by dal mnoho za to, kdyby byl mohl přimět
pobudu, aby šel dále. Zvláště se ten dobrý řemeslník třásl až do
hloubi srdce, když vagabundova hůl, klacek, o kterém tvrdil, že jej
uťal ze staleté jedle, a který měl do sebe cosi hadího, když tato jeho
hůl a klacek nestál na zemi! Neboť brusič dostal nedávno z jednoho
zámku darem pro svou sbírku benátský lustr a chvěl se teď už
napřed před každým krokem, který ochlasta pod tímto květinově
něžným skvostem udělal. Snad připomněl strach brusičův zchátralci
znovu jeho ďábelský úmysl, jednou ranou mu všechno rozbít. Snad
poctivec teprve v svém sešlém cechovním bratru tuto zlou choutku
probudil. Možná, že pobuda nebyl v této chvíli úplně při smyslech.
Co budu povídat a dělat okolky, když je to přece zcela zbytečné. Proč dodatečně líčit zuřivý boj. - Tolik je jisto: tři dny potom nalezli dobrého starého řemeslníka jako umírajícího na jeho
loži a kapli samu jako moře střepů. Když vesničané, kteří byli
s počátku jen tři, chtěli všechno to sklo smést, zdvihl se nemocný
a řekl bolestně: „Nechte to být, nechte to být, sám to udělám."
Ale této chvíle, kdy napínal své poslední síly k tomu, aby ze střepů
zdvihl malé úlomky, využil jeho učeň, kterému se řinuly po tvářích slzy, aby svému mistrovi natřásl lože, a při tom se mu zdálo,
jako by se zpod mistrova slamníku něco blýskalo. Nejprve měl
chlapec v pološeru staré budovy za to, že vytáhne na světlo jednu
z oněch jantarově zbarvených střepin a že se tu tedy musil bojovat
tvrdý boj. Ale v své sklíčené duši se snažil o to, aby to udělal
mistrovi hned a aby třpytivý, mihotavý zbytek, jehož povaha mu
asi hned připadala podivná a zvláštní a který se vtlačil na spodu
mezi prkna, dostal na světlo.
Ale nenamáhal přespříliš své mladé síly, a tu se již ukázala
patena. Takový hoch snad ani neví, kde má na globu hledat Ameriku, a má za to, že Evropa je země, kterou ještě v nedělním vyučování „nebrali". Ale pozná na první pohled v tom plochém talíři patenu a zděsí se toho. Opatrně hrabaly jeho chlapecké ruce
dále a uchopily mešní kalich. K hrůze však nebylo dítěti dopřáno
času. Neboť nevoláno, zrovna jako by ze země vyrostlo, kupilo se
ve chvíli kolem kostelního pokladu půl vsi, v jejich středu však
starý duchovní, který plakal. A že nevinného brusiče, kterého hned
také pokládali za zloděje, jeho vlastními střepinami neukamenovali,
za to bylo děkovat jen přítomnosti tohoto zbožného muže.
Ale poctivý a neprávem nařčený muž neříkal: „Neudělal jsem
to." Ó, takového zločinu byl tak propastně vzdálen, že by se ho
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byl nechtěl dotknout ani pouhými slovy. Byl už také tak vratký,
že ho jeden vážný otec rodiny znova uložil na slamník, který
ležel na otevřené díře jako na jeho vlastním hrobě, a soucitně mu
utíral s čela pot, hovoře přitom káravě k obci:
„Člověk musí tak zestárnout, aby se dožil něčeho tak zavrženíhodného. Ale je to těžké navštívení! Řekněte si sami: Ukradl vám
tento brusič někdy něco, ba prosil vás jen o něco, co by byl nemohl penězi nebo vzájemnou službou poctivě splatit? A nevzpomínáte si snad už na to, jak po léta ráno a večer zvonil klekání
a jak se namáhal naučit vaše děti řemeslu, které by bylo bez něho
nadobro vymřelo? Nestydíte se podezírat starého muže, který by
byl mohl být nám všem vzorem?"
Nešťastný brusič už spal, zatím co jeho ochránce mluvil vyčítavě svým spoluobčanům do svědomí. Ta slova asi už nevešla
do něho. Bylo by bývalo zlé, kdyby tomu tak bylo. Neboť ještě
dlouho se přeli ostatní vesničané (přeli se u lože nemocného) o to,
co svědčí proti jeho vině a co pro ni, a proč přece, jestliže se jeho
nevina nezjeví jako zázrak, zřejmě a hmatatelně, musí zůstat poskvrna tkvět na jméně tohoto muže zde, i kdyby se dožil takového věku jako Methusalém, právě proto, že se nález kostelního
pokladu udál před jejich vlastníma očima.
Jak velmi si bylo přát, aby nejen staré tělo, aby také smysly tohoto
starého, těžce navštíveného muže byly obestřeny spánkem. Ó, jak
velmi! Spal několik dní a nocí. Měl krásný sen, který všechno jeho
myšlení a uvažování změnil ve sklo, ve stříbro a zlato a drahokamy,
a který s chvějícím se dechem jako něco drahoceného, a co možno
velmi lehce ztratit, v krátkých okamžicích procitnutí vypravoval
staré farské služce, která zůstala u něho. Neboť i když je sen jako
nard, jehož léčivá síla sahá daleko za oblast paměti, pociťoval jej
přes to jen jako prchavý dar, v jehož držení si dychtivě přeje zůstat, pokud musí setrvávat na tomto světě. Ale právě této paměti se
u sebe již nemohl nadíti. Sel prý, začal visionářsky, jak to bývá u lidí,
které potkalo veliké, jejich síly přesahující hoře, šel prý v svém snu,
začal jako nadechnutě, plavým hájem (bude to jistě Hora Olivetská)
a odtud se dostal na podivuhodnou louku. Louka byla smaragdově
zelená a jemnější, hedvábnější než předené sklo. Právě na tomto
kopci stál křišťálový dům, jaký ještě nikdy neviděl, a tento obrovský
skleněný zvon se zjevil jeho očím jako něco nedosažitelného, přímo
božského. Pod ním, nikde nebylo dveří nebo nějakého otvoru lidem
obvyklého, pod tímto obrovským skleněným zvonem však stály
stříbrné a zlaté, drahokamy zdobené rakve. A hlas nad nimi, přímo
s oblak mu zvěstoval: „V těchto rakvích spí děti a svatí." Potom
se už nic nestalo. Ale teď prý může přijít cokoli: jemu se dostalo
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útěchy! Ale služka, přešťastna, shledala, že je její svěřenec přístupen
nejen duševnímu, nýbrž i tělesnému osvěžení, a konečně, když už
měsíc svítil na cestu, od něho odešla, jakmile ji po způsobu takových lidí mnohokrát ujistil, že už nepotřebuje ošetření a že může
ráno s Boží pomocí zase vstát. Pečlivě mu tam nechala všechno,
co bud' dobří lidé, nebo sama na farářovo přání přinesla. Ale přece
ji duchovní plísnil, když přišla domů a v své prostotě oznamovala
dobré poselství.
Zatím se musil duchovní zrovna v tu hodinu na vyšší rozkaz
vydat na cestu a mohl svého svěřence, kterému přál všechno nejlepší, jen doporučit těm, kteří mu na rozloučenou podávali ruce.
K věčeru však potom sněžilo. Sněžilo na listí, které ještě neodumřelo. Sněžilo potají a jako by šlo o to, za jedinkou noc přikrýt
svět. Lehký, kosmatý sníh, který zůstával ležet, jak napadl, a v němž
se nikdo rád nevydával na nevyšlapané cesty. A za dne sněžilo.
Sněžilo za slunečního svitu zrovna tak jako v zamlžených hodinách.
A potom bylo vidět ploty vyčnívat jen do polovice. Druhý den ráno
však byly i ty z valné části úplně neviditelné, a kdo neznal tento
kraj jako vlastní dlaň, ten nešel při té náhlé proměně krajiny z podzimu do zimy jistě vždycky cestou, kterou měl. To musí sloužit
za vysvětlenou. Neboť napadnutím sněhu, jaké zde nastalo, je lidem
bráněno v dorozumění. A jeden, má-li na to jen zpola nárok, se
spoléhá na druhého, který rovněž slíbil, že se k nemocnému podívá. Ale nebe, zdálo se, nechtělo žádných dobrých skutků, neboť
sněžilo tak, že se mohlo mluvit o světlé temnotě, a kdo vyšel z domovních dveří třeba jen na humna, prostě zmizel.
V poledne však přišla událost, která přes sněhovou chumelici
vylákala mnohé až doprostřed vsi: zvonek brusičovy kapličky zvonil! „Je tedy vzhůru, a vede se mu obstojně, a potravy tam zůstalo
jistě tolik, že člověk jeho ráže ji nemůže sníst ani za týden. Vede
se mu dobře, slyšeli jsme znít jeho klekání. Jak upřímné od něho,
že nám neodplácí naši zaslepenost a činí to pro nás, když se mu
stalo takové bezpráví, že už je v tomto životě nemůžeme odčinit.
Budeme ho ošetřovat jako otce, jako starého otce: až přestane sněžit.
Neboť potom nás už nic nesmí zdržet od toho, abychom ho z jeho
samoty neosvobodili." To říkali jedni jako druzí, a byl mezi nimi
jistě onen sedlák, ne však starý farář, který zdržel rozčilené vesničaný od násilného činu. „Může bydlet u mne, u mne také," říkali
ještě ti nejchudší. A večer, když zvonek zase zněl, když pořád ještě
sněžilo a sněžilo, klečeli lidé na kolenou k modlitbě a nepromluvili
už, až šli spat. Ale v noci asi mnohý, který se v neklidu srdce
probudil, byl puzen k oknu. Neviděl však jistě nic, neviděl nic,
protože sněžilo.
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Také teď však můžeme ku podivu podat o brusiči zprávu. Proč
to můžeme, to vidíme na kostelním okně, na Madoně na skle. Neboť
opravdová povaha bude vždycky, pokud dýchá a žije, puzena k dokončení svého díla. Dlouhý spánek vskutku brusiče posílí a důvěra
ho nezklame, že bude druhý den ráno opět při síle. Ale obojí dohromady, toto moře střepin a obvinění, nejhorší, jaké bylo, to bylo
jistě i pro člověka nejlhostejnějšího a od světa odvráceného příliš
mnoho. Ale přes to víme, že klekání zvonil. A to říká tolik, jako
že byl přístupen smíření srdce. A to, co ke cti Boží po léta třikrát
denně nezameškal, že se toho necítil zbaven také teď, když ho lidé,
v jejichž službě to činil, smrtelně, ba smrtelně zarmoutili. Sníh, žár
chladu od něho odstupuje! Jeho osamění není jeho nejhorší úděl.
A že lidem často nedopřejeme času, aby svůj zármutek ve vší tichosti vyléčili, to se může arci mnohdy projevit v jejich mysli ničivěji než naprosté zapomnění a opuštěnost, jaká teď zde obklopovala brusiče. Je také blaženost bolesti, která je nejčistší sestrou radosti. Ta ho musila utěšit a v jeho posledních dnech života přivésti
opět k práci. Ona, tato jeho blaženost, mu ukázala, že ještě čeká
na veliké skleněné dílo jeho rukou, a že se musí okno jen obratně
vyjmout z rámu, abychom se ho zmocnili. Aspoň nalezli vesničané
na místě, kde bylo celé dny vysazeno, zimní stopy.
Teprve druhého dne mohla brusiče v jeho opuštěnosti přepadnout úzkost. Neboť tu uhodil strašlivý mráz, porážel stromy, zatarasoval cesty. A ten praskot, bylo jej slyšet všude, bylo jej slyšet
velmi zřetelně a ještě skrze zatlučená, skrze pevně zabedněná selská okna v údolí. Lesy se změnily ve velikou dílnu, v brusírnu
křišťálu. Ale všechno se zase rozpadalo ve střepy. Lidé to slyšeli
řinčet a netroufali si už ani na půl míle do lesa. Musili čekat, až
nastane obleva a osvobodí přírodu z této neblahé ztrnulosti.
Musil pracovat v modlitbách náš brusič, a není arci divu, neboť zbožný je každý, kdo se smí dožiti zdaru své práce. Svou vlastní
Matku Boží na skle bude prosit o pomoc v své veliké tísni. Neboť také to musí na sobě zakusit, že máme život milovat. Ze je
svět krásný, nade všechno pomyšlení krásný, že je žádoucí. Také
to patří k životu, také to na sobě musí zažít, aby mohl v pokoji
a v díkůvzdání umřít a vejiti do věčných radostí.
Jistě nezůstal nikdo doma, když les začal posílat sníh v divokých potocích dolů. Říkají mi, že byli vesničané tehdy venku jako
při nějakém procesí. Nebe bylo zase jasně modré a růžové jako
onen líbezný benátský lustr, rozbitý ochlastou, který brusič tak miloval, jasně modře a růžově odrážel oblohu také sníh. Jako by byla
chtěla příroda, poslouchajíc hlasu svého Tvůrce, vyvolat nejněžnější
údiv. Ale netroufali si do sakristie, protože - přichvátavše v zástu320

pech - se právem domnívali, že se tam brusič ve vší zbožnosti
na svůj vrub uložil k věčnému odpočinku.
Ale vcházeli jen přístřeškem k hlavnímu portálu. Opatrně, aniž
se však odvážili hlouběji do kaple, se rozhlíželi kolem. A uviděli
jako první dokonané brusičovo dílo. Ale protože byli sami teprve
nedávno propuštěni z dílny nejkrutější zimy, domnívali se zprvu,
že také zde mají před sebou jen obraz, který nemohl jižní vítr ještě
rozpustit. Až jejich sněhem oslněné oči rozeznaly Český les, obě
kaple dvojčata, které se zdály jedna druhou pokojně pozdravovat,
a orámovánu tímto líbezným domovem: Matku Boží na skle, která
sice s láskou objímala jásající dítě, ale druhou rukou, na níž bylo
možno při vší královské důstojnosti dobře poznat zármutek, zakrývala budoucí Kalich utrpení.«
Přeložil J. Zahradníček

A N T O N Í N PAVLÍN

POLEDNE
I
Pták tělo namáčí v křehkosti větru
než odletí
zdaleka zamává křídlem
a vyváží výšku
než vyhledá kořist nad svěřenou tůní
Nad každou zátokou v dálce se otvírá
slunce
II
Pták v letu spíná dálky
nad temeny hor
se prostupují tichá oblaka
a ledové kry mračen
Bílá poledne jdou v hadím tanci k tělu skal
a svítí jako píseň pastevcova
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Břízy žhnou tu pod kamenem
pramen trysk' a padá
a dole tam
horská víla vzlyká

NOCTURNO
Když anděl tmy rozklene touhu jako propast
odkrývaje časům věčné ticho hvězd
kdo najde odpověď na této smutné zemi
pro její zlatokopy v norách velkoměst?
Marně se nevěřící otvírají modlitbám
když do nich sahá šelest netopýřích stínů
a je jim úzko jako by se skryli
v opuštěnou hradní rozvalinu
a strašné dílo smrti se v nich rozvíjí
když k losu svému připoutáni bloudí
po zemi jak staří galejníci
znova přikovaní na dobyté lodi
A z potopených ostrovů se vracejí
za noci plné hvězd přes mosty k ránu
Tak tiše jdou jak vody Vltavou
tak tiše jdou na druhou stranu
Když z rozpěněných proudů sterých dní
se do tmy potápíme pro bolest a pro krásu
jen láska milenců smí lámat ticho jako chléb:
tu anděl tmy rozklene touhu jako propast bez hlasu
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JARNÍ IMPROVISACE
Již nemám odvahy mladého námořníka
který za bouře si v noci vypluje
a směle pohání svou bárku od pobřeží
a v těle mém
které tu čas tak smutku zanechal
jak vlna bludný vrak
na boku cizích skal
zas staví hnízda sen a jeho bratr žal
jak marnotratní ptáci
a každý temný hlas
je ve mně uzamčen jak ve hluboké sluji
Ve větru bezbožném sám pluji
jako člun pln pokorných a tichých strun
A hledím k obzoru kde bílá oblaka
a unavení ptáci sestupují na zemi
jak Boží andělé na prahy Květné neděle
Tak usedaje v trávě rozjímám
o jaru
o zemi
a o všem co se znovu vrací
jako láska
TIMOTHEUS VODIČKA

CHESTERTON BÁSNÍK
Není snad u Chestertona podivuhodnějšího paradoxu, než je
ten, v němž je u něho sloučen praktický filosof a žurnalista s básn í k e m. Je to pro nás na první pohled něco neslučitelného v této
době, v níž jsme si už zvykli příliš často vidět, jak se dobří básnící
mění ve špatné žurnalisty a jak se žurnalisté nadarmo pokoušejí
o poesii. Slyšeli jsme příliš často básníky prohlašovat, že je lépe
323

býti hladovým básníkem než vypaseným žurnalistou, nebo zase
s druhé strany žurnalisty vytýkat básníkům zápecnictví, nečasovost
a jiné věci, jež jsou strašnými zločiny v očích Vytíračů. Nicméně
u Chestertona nenajdeme těchto protikladů. Jeho filosofie je filosofií
universálního člověka; a přirozený dar poesie je nezbytným přívlastkem této universality. Poesie i filosofie mají stejný základ proto Chesterton začíná svou filosofii vlastně básnickým viděním
světa; a dětství je tímto společným základem. Dětství je Chestertonovi branou vší dobré filosofie; ale dětství je také branou vší dobré poesie; všechna spojitost je dána faktem, že pohádka je Chestertonovi zároveň filosofií i poesií ; vidění toho, co jest, i viděním
toho, co bylo u č i n ě n o; vidění světa jako lidské skutečnosti i jako
božské fantasie, Božího snu - v dokonalé totožnosti obojího. Filosofie i poesie jsou vyjádřením téže transcendence; jenže tam, kde
filosofie pozoruje transcendenci uvnitř světa, a pro transcendenci
světa jako celku musí hledati oporu v teologii, poesie má ještě možnost pojmout ji fantasií jako transcendenci mezi světem a Snem;
a tím doplňuje přirozené možnosti vidění.
Každé umění je v podstatě transcendenci už proto, že je kontemplací. Poznávání skutečnosti znamená už samo sebou příklon
k ní a zájem člověka v ní ; avšak prožívati krásu věcí znamená
oprostiti se od všech praktických vztahů k nim a postaviti se nad
ně, abychom prožívali plnost jejich tvaru; znamená to pro samotného umělce také postaviti se i sám nad sebe, nad svůj lidský vztah
k věcem, který zde náleží k objektivní plnosti věcí a je podmínkou zjevení jejich krásy. V uměleckém díle je skutečnost neodlučitelna od způsobu, jímž je viděna, cítěna, prožívána umělcem jako
člověkem, a tento způsob právě určuje originalitu díla; avšak vlastní
umělecký charakter není v této originalitě, nýbrž v dvojím zážitku
jednoty vidění a skutečnosti a současné nezaujatosti umělce vzhledem k takto prožívané skutečnosti. Toť první smysl transcendence
umění. Avšak umělec nechápe nadto skutečnost jen v její porušenosti, nýbrž v její dokonalosti, v její podstatné formě, nikoli v její
přídatné deformaci; toť vlastní popud, který jej vede k tomu, že se
nespokojuje s pouhým požitkem, nýbrž že jej dotváří svou schopností vidění, že jej uvádí ve vztah s tvořivým projevem této schopnosti, svým Snem. To je druhý smysl umělecké transcendence transcendence skutečnosti a Snu. Tak vzniká ona podivuhodná věc,
umělecké dílo, jež je zároveň skutečnější i méně skutečné než věci
samy: skutečnější, pokud zachycuje více nebo méně - podle stupně
síly vidění a vytváření - dokonalost věcí; a méně skutečné, pokud
je tato dokonalost nikoli něčím reálně nalezeným, nýbrž touhou a
tušením Snu. Dosah Snu se však řídí nejen dosahem básníkova ob324

zoru, který nemusí býti vždy stejný, jako není u všech lidí stejná
síla zraku, nýbrž i dosahem básníkova l i d s k é h o proniknutí skutečnosti ; dokonalost umění se měří nejen podle vypětí, nýbrž i podle
rovnováhy mezi tím dvojím.
Ale je-li tomu tak, není zřejmo, že největší rozpětí i rovnováha je dána tam, kde všechna skutečnost v svém celku vystupuje
v jednotě věci i snu, skutečnosti i pohádky ? To jest tam, kde jest
viděna v krajních mezích své porušenosti i v nápovědi své svrchované dokonalosti a v tušení nepojatelného Umělce, který je jejím
původcem ?
Tímto způsobem je tedy křesťanské vidění světa základem nejvyššího umění; a tímto způsobem je také v celé filosofii Chestertonově nerozlučně obsažen základ svrchované poesie. Celá filosofie
pohádky je pro to dokladem. Vzpomeňme si třebas jen na metaforu o Bohu, který drží vesmír jako krásnou a křehkou věc, která
by se roztříštila na padrť jediným nárazem; nebo na kouzelnou paralelu mezi dítětem a Bohem na místě, kde se mluví o opakování
věcí: »Protože děti oplývají životností, protože jsou duchem bujný
a volny, potřebují věcí opakovaných a neměnných. Říkají vždycky:
Udělej to ještě jednou! a dospělá osoba to dělá znovu, až je skoro
mrtvá. Neboť dospělí nejsou tak silní, aby jásali v jednotvárnosti. Ale
možná, že Bůh je dosti silný, aby jásal v jednotvárnosti. Možná,
že Bůh říká každé ráno slunci: Udělej to ještě! a každý večer
měsíci: Udělej to ještě. Není snad matematickou nutností, že dělá
všechny chudobky stejně - možná, že Bůh tvoří každou chudobku
o sobě, aby se nikdy neunavil jejich tvořením. Možná, že má věčnou chtivost dětství, neboť my jsme zhřešili a zestárli a náš otec
je mladší než my«. (Orthodoxie 93.) Tyto básnické obrazy nejsou
nikterak zbaveny své síly proto, že jsou zároveň výrazy jisté filosofie. A není náhodou, že jsou nejintensivnější právě tam, kde se
týkají dětství a kde jsou výrazem dětského pohledu na svět; jsou
jen svědectvím toho, že umění předpokládá takové vidění. Pro umělce platí více než pro kohokoli jiného výrok Písma: »Nebudete-li jako jedno z nejmenších těchto, nevejdete do království nebeského.« Nebudeš-li dítětem, nebudeš umělcem. Neučiníš-li se nepatrným jako dítě, nebude ti zjevena velikost věcí a tvůj sen bude
prázdnou vidinou. Toť umělecký smysl Chestertonovy filosofie pohádky.
Ale dovede-li se umělec státi dítětem v nezbytných středních
polohách umění - těch polohách, které jsou nezbytny právě jako
místo rovnováhy, i když nevyplňují všechny cíle umění - pak pro
něho není věcí nepatrných nebo všedních. Dovede-li vidět celý svět
jako umělecké dílo, pak je každá sebe nepatrnější věc plna poesie.
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A nic tak neosvědčuje pravost Chestertonova básnického zraku jako
fakt, že u něho není vskutku věcí všedních; každá má svou krásu.
Konversační zvyk mluvit o počasí je jistě věcí napohled všední;
pro Chestertona je pln důvěrné poesie kamarádství. »Především je
to gesto pravěké náboženské úcty. Nebesa třeba vzývati; a začínati všechno počasím jest jakýsi pohanský způsob začínat všechno
modlitbou. Jones a Brown rozmlouvají o počasí, ale Milton a Shelley
také. Potom je to výrazem základní ideje ve zdvořilosti - rovnosti...
Všechny dobré mravy musí zřejmě začínati sdílením něčeho v prosté formě. Dva muži by měli sdíleti deštník; nemají-li deštníku, měli
by nanejméně sdíleti déšť se všemi jeho bohatými možnostmi humoru a filosofie. »Neboť on dává slunci svítiti...« Toto je druhý
prvek v počasí: že uznává lidskou rovnost v tom, že máme všichni
klobouky pod modře překlenutým deštníkem vesmíru. Odtud vyplývá třetí zdravý rys tohoto zvyku: totiž že počíná tělem a naším
nevyhnutelným tělesným bratrstvím. Všechna pravá přátelskost začíná ohněm a krví a nápoji a uznáváním mrazu a deště... Každá
lidská duše musí v nějakém smyslu inscenovati pro sebe obrovskou
pokoru Vtělení. Každý člověk musí sestoupiti do těla, aby vešel ve
styk s lidstvem.« (Co je špatného na světě 57/58.) Nebo si všimněme jiného příkladu této poesie malých věcí v této pasáži, týkající
se obvyklého obsahu kapsy - kapesního nože nebo krabičky zápalek : »Další věc, kterou jsem vytáhl, byl kapesní nůž. Kapesní nůž,
je to skoro zbytečno říkati, vyžadoval by sám pro sebe tlustou knihu,
plnou mravních úvah. Kapesní nůž je typem jednoho z nejzákladnějších praktických počátků, na nichž jako na nízkých, silných pilířích stojí všechna naše civilisace. Kovy, tajemné věci zvané železo
a ocel, uvedly mne napolo ztrnulého do jakéhosi snění. Hleděl jsem
do nitra temného, vlhkého lesa, kde člověk po prvé našel mezi ostatními obyčejnými kameny onen podivný kámen. Viděl jsem nejasně
úporný boj, v němž se kamenné sekery lámaly a kamenné nože
tříštily o cosi lesklého a nového v ruce jediného zoufalého člověka. Slyšel jsem všechna kladiva na všech kovadlinách světa. Viděl
jsem všechny feudální meče a všechna kola průmyslové války.
Neboť nůž je jen krátký meč; a kapesní nůž je tajný meč. Otevřel
jsem jej a pohleděl na lesklý a strašlivý jazyk, který nazýváme čepelí ; a pomyslil jsem si, že je to snad symbol nejstarší potřeby člověka. V příštím okamžiku jsem poznal, že jsem se mýlil; neboť
věc, která vyšla teď z mé kapsy, byla krabička zápalek. Tu jsem
spatřil oheň, který je dokonce silnější než ocel, stará nezkrotná věc,
věc, kterou milujeme, ale jíž se nesmíme dotýkati. Další věc, kterou jsem našel, byl kousek křídy; viděl jsem v ní všechno umění
a všechny fresky na světě. Další byla mince velmi nepatrné hod326

noty; viděl jsem v ní nejen obraz a podpis našeho vlastního Cesara, nýbrž i všechnu vládu a pořádek od počátku světa. Nemám
však místa, abych vypověděl, jak se jmenovaly předměty v dlouhé
a skvoucí řadě básnických symbolů, jež proudem plynula ven.«
(Ohromné maličkosti 66/67.) Rozervaný skalní útes je věcí všedně
romantickou; ale jen u Chestertona najdeme o něm takovou větu:
»Nikdy jsem neviděl výšku tak sráznou a sensační, štěpiny skal,
jež čněly do výše jako kostelní věže, útesy spadající tak příkře,
jako padal satan s nebe.« (H. 36/37.) Někdy stačí dvě tři slova, aby
nepatrná věc vyvolala tón čisté poesie - jako v té běžné zmínce
o víně, »které bylo dobré, ale nemělo jména«. A takových příkladů
bychom našli hojnost ve všech Chestertonových knihách; tato podivuhodná básnická schopnost ho neopustí ani tehdy, když mluví
o věci tak nepoetické a truchlivé, jako je moderní rozum.
Ale v plné své síle se tato schopnost rozvíjí teprve v Chestertonových románech a povídkách, těchto nevyrovnatelných dílech
moderní epiky. Tato dětská fantasie je po výtce epická; i statický
popis je, jak jsme viděli, vyjadřován nejsilněji přirovnáním pohybovým, gestem. Chesterton je po výtce epikem s úžasným smyslem
pro vyvrcholení a spád děje, pro epické gesto; je epikem dobrodružství v nejlepším smyslu slova.
Ale zde je nutná menší odbočka pro náležité pochopení této
dobrodružnosti. Je ji nutno chápati ve stejně filosofickém smyslu
jako onu dobrodružnost, jejíž smysl byl vyložen při Chestertonově
romantismu; jako každá pohádka má svůj filosofický smysl, má jej
i každý nejlacinější dobrodružný román - každý z těch chudých,
kteří se dnes tísní v tak hojném počtu na periferii literatury. Neboť
dobrodružný román je jen dospělejším bratrem pohádky, nebo je
pohádkou zestárlou o několik let - o tolik let, o kolik zestárlo dítě,
když se přestane zajímat o pohádky a začne zajímat o Divoký západ nebo Divoký Kurdistan. Základ je stejný, jenže v pohádce se
skutečnost zjevuje obecněji a symboličtěji a zároveň i s větší bezprostředností, kdežto v dobrodružném románě je symbol věcnější
ve smyslu individuální věcnosti; tou měrou, jak se obzor rozšiřuje
a duch vzrůstá, věci se zmenšují a společný základ se stává nepřehlednějším ; a je potřebí složitějších metod a jemnější techniky,
aby se dosáhlo původního zážitku. Ale v podstatě je všechna epika
- pokud je čistou epikou - jen umělou pohádku; je to složitý a zjemnělý způsob, jak dospěti k dětskému zážitku kouzelné skutečnosti.
Proto se složitost děje stupňuje a napětí udržuje stále jemnější a nepostřehnutelnější technikou; proto se také vyprávění stále více zvěcňuje a proto se používá i všech možností logiky - až se fantasie
mění bud' v zdánlivý realistický dokument (jako na př. u Defoea)
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nebo ve zdánlivou logickou dedukci (Poe). Ale smysl je stále týž.
Říká-li Chesterton, že vděčíme laciným dobrodružným románům za
mnoho zdravé morálky, je to pravda ve stejném smyslu jako v pohádce : protože se v nich udržuje vědomí jedinečnosti a tajemnosti
věcí a že se zdůrazňuje transcendentalita člověka v jeho zaměření
na skutečnosti mimo něho, proti onomu falešnému soustředění na
vlastní nitro, jež zamořuje moderní román psychologický, nebo proti
té stejně falešné přírodnické dokumentaci, o kterou usiluje naturalistický román à la Zola a která chce zase zredukovati člověka na
jeho prostředí.
To je důvod, pro který Chesterton filosof je zároveň tím Chestertonem, jak ho známe z detektivních příběhů Otce Browna nebo
z dobrodružných románů jako Anarchista Čtvrtek nebo Nottinghillský Napoleon - tato »legenda o epické hodině«, jíž se vyrovná
jen málo věcí z epické literatury všech věků. Tu se shledáváme
opět s tou mohutnou a čirou fantasií, již jsme viděli osvědčenu na
věcech nejvšednějších; zde se uplatňuje v svém vlastním živlu, epickém gestu, zvládnutém se svrchovanou silou výrazu. Najdeme ji
v té quijotovské dvojici hrdinů Nottinghiílského Napoleona, Adama
Wayna, romantika, který je dosti vášnivým snivcem, aby bojoval
za svůj sen, a Auberona Quina, který je s dostatek bláznem, aby
uváděl své žerty ve skutečnost na učet vlastní důstojnosti; je v celé
té zápletce, v níž romantik vezme vážně žert komikův a obrátí tím
celý moderní šedý Londýn v barvitý středověký turnaj; v níž kupecké duše se mění v duše hrdinů a krev se prolévá za to, co se
dosud jen kupovalo. A je zvláště v těch vrcholných okamžicích,
v nichž se vybíjí napětí děje a jež dovede Chesterton podati s jedinečným soustředěním a silou. Znám málo míst, jež by se vyrovnala
třebas tomuto líčení závěrečného boje a vítězné porážky Adama Wayna, jež uvedeme aspoň jeho jeden doklad Chestertonovy epičnosti:
»Wayne nepustil ruky, jíž se držel větve stromu. Avšak mohutný vzdech zachvěl jeho hrudí a celou velkou postavou, jako zemětřesení zachvívá velkými pahorky. A s tímto mohutným zachvěním strhl Wayne větev se stromu a rozmáchnuv se zasáhl jí jako
kyjem Bucka a zlomil mu vaz. Navrhovatel Velké cesty padl i s dýkou do příkopu naplněného ocelí.
»Pro mne i pro vás a pro všechny udatné, bratře,« pravil Wayne svým podivným zpěvem, »nalévá se dobré víno, když je konec
světa.«
Mužové stlačeni do chumáče se znovu pokusili, aby se k němu
přiblížili; bylo již skoro příliš tma, aby se mohlo ještě dobře bojovati. Wayne se znovu chytil dubu; tentokrát sáhl do jakési rozsáhlé dutiny a držel se útrob stromu, Celý zástup asi třiceti mužů
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se pohnul, aby jej odtud odtrhl; připjali se k němu do jednoho celou
svou silou; ale nic se nepohnulo. Samota nemohla býti tišší než
tato skupina zápolících mužů. Pak se ozval slabý zvuk.
»Ruka mu sklouzá,« křičeli nadšeně dva muži.
»Neznáte ho ještě,« řekl rozzlobeně jiný (bojovník ze staré války). »Spíše mu praskají kosti.«
»Ne, ani to není pravda - není to pravda!« řekl jeden z prvních dvou.
Co je to tedy? tázal se druhý.
»Strom padá,« zněla odpověď.
»Padá-li strom, pak bude ležeti,« řekl z temna Waynův hlas,
působící strašně a sladce, jako by přicházel z velké války, jako
z doby před nebo po události. I když zápolil jako úhoř nebo bil
kolem sebe jako blázen, mluvil jako divák. »Padá-li strom, pak bude
ležeti,« pravil. »Lidé to nazvali temným textem. Je to však podstata
všeho nadšení. Činím teď, co jsem činil po celý život a co jest jediným štěstím a jedině možné. Připínám se k něčemu; nechať to
padne a nechať to pak leží. Blázni, přecházíte a vidíte království
země a jste svobodní a moudří a všesvětoví, ale to všechno vám
dává ďábel - jako to nabízel též Kristovi, jen aby byl odkopnut.
Činím, co činí pravý mudrc. Jde-li dítě do zahrady a přiblíží se
stromu, pravíc: »Nechť je tento strom mým jediným majetkem«,
v tom okamžiku se kořeny stromu přidrží pekel a větve hvězd.
Mou radost pochopí milenec, jemuž je žena vším. Pochopí ji divoch, jemuž je bůžek vším. A znám ji já, neboť Nottig Hill je mi
vším. Mám město. Ať stojí nebo leží«.
Když ještě mluvil, drn se zdvihl jako živý a z něho pomalu,
jako věnec hadů, vyvstávaly kořeny dubu. Potom velká hlava stromu, vypadající jako zelený mrak uprostřed šedých mraků, mihla
se náhle po nebi jako koště a celý strom se převrátil jako loď, drtě
všechny svým pádem.« (Nottinghillský Napoleon 146-147.)
Smysl pro epické gesto spřízňuje Chestertona s jiným velikým
moderním epikem - Stevensonem; ne nadarmo je Chesterton autorem nejlepší knihy, jaká kdy byla napsána o Stevensonovi, a ne
nadarmo ukázal v Stevensonově díle tytéž vztahy k dětství, jaké
objevujeme u Chestertona samotného. Nicméně má Chesterton jako
básník větší dosah; je-li tak říkajíc Stevensonovým bratrem, je také
jeho starším bratrem; jeho básnický obzor je o tolik širší, oč je širší
obzor muže než obzor dítěte. Stevenson vidí v dobrodružství jen
gesto a krásu gesta samotného ; Chesterton zachycuje i duchovní
smysl gesta jako projevu ideje; vidí ideje jako činné síly v ohrom329

ném dobrodružství života. A to je další význam jeho poesie: uvedení ideje do románu jako hybné síly děje.
To však neznamená, že bychom mohli Chestertona přiřaditi
k moderním ideovým prozaikům. Smysl, v jakém uvádí ideje do
románu, je naprosto rozdílný od způsobu, jakým to činí třeba G.
B. Shaw v dramatě. Neboť Shawovi je drama jen prostředkem, jak
předvést logický rozvoj nějaké předem pojaté tése, a jeho postavy
jsou tak zvanými nositeli idejí, to jest, jsou to abstrakce oblečené
do lidských šatů - a také se podle toho chovají. Shawova dramata
nejsou opravdovými dramaty problémovými, nýbrž spíše dramaty
propagačními; není v nich střetnutí dvou protichůdných hledisek
za stejných podmínek boje, nýbrž předem stanovená převaha jednostranné tése, jež se pak rozvíjí docela mechanickou logikou diskuse, v níž jsou už předem všechny důvody shrnuty na jednu
stranu. A taková je většina moderní tendenční tvorby; je to snadný
způsob, jak zdánlivě konkrétně vyřešit problém, jehož neliterární
řešení by nebylo tak snadné. Ale u Chestertona má »tendenčnost«
docela jiný smysl. U něho není akce pouhým prostředkem k logickému rozvinutí abstrakce; jeho ideje jsou dokonalým zachycením základní struktury skutečnosti v její rozmanitosti a protikladnosti; jsou výrazem střetnutí sil, nikoli jednostranného působení síly;
a v tomto smyslu ideje, jež jsou jako ideály hybnou silou lidského jednání, jsou také obsahem a vlastním smyslem epického gesta,
dobrodružství vůbec - neboť dobrodružství tu pak není ve vztahu
k nim ničím jiným než historickým uskutečňováním duchovního
paradoxu. A tak také žádný Chestertonův román nelze plně chápati jen v jeho epickém gestu, nýbrž i v jeho koncepci, kterou mu
teprve dává plný smysl.
Vezměme si jako příklad třebas Anarchistu Čtvrtka. Celá zápletka a všechno napětí děje je založeno na podivuhodném příběhu
šesti anarchistů, z nichž každý je ve skutečnosti přestrojeným policistou a považuje ostatních pět za pravé anarchisty; a postupné
odhalování jejich pravého charakteru se všemi průvodními nedorozuměními vytváří všechny ty napínavé tragikomické situace, jež naplňují stránky této knihy. Ale celý význam dobrodružství není v těch
napínavých situacích; neboť za tím vším stojí sedmý falešný anarchista, tajemný Neděle, který zosnoval tuto záhadnou hru, a idea,
která ho k tomu přiměla, je vlastním smyslem dobrodružství. Nechápeme pravý význam všeho, dokud se nám ona neobjeví téměř
na poslední stránce jako vlastní zdroj dobrodružství; dokud anarchistický básník neobviní policisty z bezpečné pohodlnosti řádu a
dokud policista Syme není náhle osvícen poznáním, že byl učiněn
anarchistou a vystaven hrozným dobrodružstvím právě proto, aby
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poznal obě stránky řádu a prožil jej nejen v jeho bezpečnosti, nýbrž
i v jeho bolesti:
»Vy!« zvolal Gregory. »Vy jste nemohl nikdy nenáviděti, poněvadž jste nikdy nežil. Vím dobře, co jste vy všichni, od prvního
do posledního - jste držitelé moci - jste policie - velcí, tlustí, usměvaví lidé v modrých uniformách s knoflíky. Vy jste zákon, a nebyli jste nikdy porušeni. Ale což nežije nikde svobodná duše, aby
netoužila porušiti zákon, poněvadž jste nikdy nebyli zkrušeni? My,
kteří se bouříme, jistě že říkáme mnoho nesmyslů o tom či onom
zločinu vlády. To vše je bláznovství! Jediným zločinem vlády je,
že vládne. Neodpustitelným hříchem svrchované moci je, že je svrchovaná. Neproklínám vás proto, že jste krutí. Neproklínám vás
(ač bych měl) proto, že jste laskaví. Proklínám vás, poněvadž jste
bezpeční! Sedíte na svých kamenných křeslech a nikdy s nich nesestoupíte. Jste sedm andělů na nebi a nezakusili jste nikdy protivenství. Oh, mohl bych vám odpustit všechno, vám, kteří ovládáte
celé lidstvo, kdybych jen mohl cítiti, že i vy jste aspoň na hodinu
zakusili skutečné agónie, jako já - «
Syme vyskočil, třesa se od paty k hlavě.
»Chápu všechno,« zvolal, »vše, naprosto vše. Proč bojuje na
této zemi jedna věc s druhou? Proč i každá maličká věc v tomto
světě musí bojovati proti celému světu? Proč musí moucha bojovati
s celým světem? Proč musí pampeliška bojovati s celým světem?
Právě z téhož důvodu, proč já jsem musil býti sám na oné hrůzné
Radě dnů. Aby každá věc, jež je poslušná zákona, mohla zažiti
slávu a opuštěnost anarchisty. Aby každý člověk, bojující za právo,
mohl býti stejně udatný a dobrý člověk jako dynamitník.« (Anarchista Čtvrtek 203/204.)
Ale i v samém Nottinghillském Napoleonovi, kde se epické
gesto na první pohled zdá hlavní věcí, najdeme jeho základ paradoxní ideu nerozlučitelnosti hrdinství a směšnosti jako vlastní motiv
gesta - ideu, která je docelením kusé koncepce, která se napolo neuvědoměle objevuje Cervantesově Donu Quijotovi. Vlastní závěr není
v citovaných již slovech klesajícího Adama Wayna, v nichž vyslovuje smysl svého hrdinství - nýbrž v jeho závěrečném rozhovoru
s Auberonem Quinem, v němž se utkává vážnost Waynova hrdinství s neodpovědností Quinovy komiky v konfliktu, který se ukazuje jen zdánlivým.
»Dejme tomu, že jsem Bohem,« říká Auberon Quin, »a dejme
tomu, že jsem svět stvořil v lenosti. Dejme tomu, že hvězdy, o nichž
si myslíte, že jsou věčné, jsou jen hloupým ohňostrojem věčného
školáka. Dejme tomu, že slunce a měsíc, ke kterým se střídavě
modlíte, jsou jen dvěma očima ohromného a ušklebujícího se obra,
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jenž je střídavě otvírá v nekonečném mžikání. Dejme tomu, že stromy jsou v mých očích bláznivými ohromnými houbami. Dejme
tomu, že Sokrates a Karel Veliký jsou mi pouhými zvířaty, ještě
směšnějšími tím, že chodí po zadních nohách. Dejme tomu, že jsem
Bohem a že stvořiv věci, směji se jim.«
A na to odpovídá Adam Wayne: »A dejme tomu, že jsem člověkem. A dejme tomu, že dám odpověď, jež zaplaší i smích. Dejme
tomu, že se vám neposmívám, že se vám nerouhám a neproklínám
vás. Dejme tomu však, že stoje pod nebem se vší mocí svého bytí,
děkuji vám za ráj bláznů, který jste stvořil. Dejme tomu, že vás chválím doslovně s bolestí nadšení za žert, jenž mi přinesl tak hroznou
radost. Dáme-li dětským hrám vážnost křižáckých válek, potopíme-li
vaši groteskní holandskou zahradu v krvi mučedníků, změnili jsme
dětský pokoj ve chrám. Táži se vás ve jménu nebes, kdo zvítězí ?«
A když Auberon Quin vyhodí svou poslední kartu komika
a vyzná, že všechen ten návrat ke středověku, jejž Wayne vzal
vážně a jejž učinil vážným proudy krve, byl myšlen jako pouhý
žert, je to zase romantik, který odpovídá:
»Vy, Auberone Quine, i já, my oba jsme byli po celý život
znovu a znovu nazýváni šílenci. A jsme šílenci, protože nejsme
dvěma lidmi, nýbrž jedním člověkem. Jsme šílenci, poněvadž jsme
dvěma polovinami jednoho mozku a tento mozek byl rozpoltěn...
Obyčejný člověk, jejž pouze géniové jako vy a já mohli uctívat
jako boha, nezná skutečného antagonismu mezi žertem a vážností.
Přijdou-li temné a smutné dny, jsme smutní vy i já - čistý fanatik
a čistý satirik. Odstranili jsme velké zlo. Pozvedli jsme moderní města do oné poesie, o níž každý znatel lidstva ví, že je nekonečně
obyčejnější než všednost. Ve zdravém lidstvu však není zápasu mezi
námi. Jsme pouze dvěma polovinami mozku oráčova.« (Nottinghillský
Napoleon 150/151.)
Tento závěr teprve dává plný smysl celému příběhu - smysl
filosofický stejně jako smysl básnický. Filosoficky je to táž koncepce,
jakou jsme shledali v Chestertonově romantismu: idea prvopočáteční lidské věrnosti světu, věrnosti neodůvodnitelné a bezpodmínečné; proto Adam Wayne zůstává věren Snu Auberona Quina,
i když pozná, že je to žert; neboť i kdyby byl celý svět žertem,
nezměnilo by to nic na lidské věrnosti světu. Avšak básnický smysl
této ideje znamená něco více než filosofii; bylo-li básnické vidění
skutečnosti základem filosofie, něčím, na čem ona se rozvíjela v širší
a bohatší stupnicí, básnické vidění ideje je něčím, co přerůstá filosofii a co je nutným doplňkem opravdové duchovní universality
člověka. Je totiž proti filosofii obohacena o jistou tragičnost, jíž je
právě schopna jen poesie.
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Neboť každá filosofie, pokud jest reálnou filosofií - to jest pokud vychází z bezprostředních forem skutečnosti - je nutně něčím
kladným; každé zření věcí, byť sebe nezaujatější - a spíše ještě tím
více, čím je nezaujatější - znamená už samo sebou přitakání věcem ; jím se člověk duchovně připodobňuje k věcem - ve smyslu
Claudelova výroku Chaque connaissance est une co-naissance; Každé poznání světa je sourození se světem. A tak je tomu více než
kde jinde i v Chestertonově filosofii, která vychází z bezprostředního soužití člověka se světem; už to samo znamená, že Chesterton filosof je především soustředěn na radost věcí; jeho gesto je
tu gestem věrnosti a naděje. Naproti tomu v poesii je dáno jisté
odpoutání od světa; teprve tam se duch povznáší i nad samu existenci věcí a nad lidské přitakání ke světu, a jedině básník tedy
má dokonalou schopnost viděti tragiku samotné existence věcí; jediný básník může opravdu prožívati možnost jejich nebytí. Rovina
básnického vidění znamená svrchovanou intensitu skutečnosti světa,
ale uchopenou a sevřenou tragickým pocitem nebytí - nicoty, která
by znamenala zoufalství, kdyby básník neměl svůj sen - ne jako
osobní útočiště, nýbrž jako transcendentní skutečnost, k níž se mu
váže smysl světa v jeho dokonalosti. Tragika je právě v tom, že
básník není zcela ani ve světě ani ve svém Snu; že překonává
skutečnost, ale nespočívá v té dokonalé skutečnosti, kterou drží jen
jako tušení a naději - že je podoben osamělému Andělu, střežícímu ráj, odpuzujícímu svět a přece stojícímu v n ě bran svého pravého domova; že pociťuje skutečnost v její plnosti a zároveň v její
prázdnotě vzhledem k Snu, a že pociťuje Sen v jeho dokonalosti
a zároveň neuchopitelnosti proti uchopitelným věcem; a že právě
z tohoto rozporu nesmiřitelného jest mu určeno vytvářeti jednotu
svého díla.
A tak i u Chestertona najdeme tuto vlastní tragiku skutečnosti, v jeho filosofii naznačenou pod jiným zorným úhlem, teprve
v jeho básnických koncepcích vyjádřenu v plné síle. Neboť Chesterton filosof sice stanoví možnost nebytí věcí, ale ta se mu jeví
jen jako možnost jiné formy jejich bytí, a z tohoto vědomí vyplývá
jen tím více zdůrazněný klad a radost skutečně jsoucího bytí; naproti tomu v takové koncepci, jako je třeba koncepce Nottinghillského Napoleona, je klad i zápor sloučen v jedno; hrdinství je zároveň žertem, a přece je to jedna a táž věc, jejich skutečnost je
dána právě v jejich jednotě, a věrnost, kterou přináší Adam Wayne
žertu Auberona Quina, je táž věrnost, která platí jeho Snu.
To je tedy poslední smysl Chestertonovy básnické koncepce;
konflikt tragický, to jest nesmiřitelný sám v sobě, a zároveň konflikt quijotovský, to jest přijatý za skutečnost ve vší své nesoumě333

řitelnosti, a přijatý jako nejvyšší dar života, jedině hodný opravdového boje.
Ale v této tragice není zoufalství, jako ho nebylo v paradoxech,
zjevovaných filosofií. Neboť tato tragika není posledním slovem i když je posledním slovem vysloveným. Všechno se váže básníkovi k úvazku jeho Snu, a tak i všechna tragika jest jen svědectvím Snu, to jest, pro básníka křesťanského, svědectvím Ráje. I zde
je posledním slovem radost; avšak je to slovo nepronesené, neboť
to, k čemu se odnáší, jest jen tušeno, a sláva básníkova Snu přesahuje meze sdělitelnosti; t a t o radost je radostí básníkova mlčení,
je jeho tajemstvím - tak jako radost božského utrpení jest skrývaným tajemstvím Kristovým.

ROMANO GUARDINI

SVOBODA A NEZMĚNITELNOST
I
V jednom předešlém článku jsem se zabýval »živou svobodom. 1 Byl to pokus obsáhnout svobodu v celém jejím rozsahu,
právě jakožto »živý zjev«: jako akt i jako obsah; jako psychologickou svobodu i jako svobodu obsahovou.
Tato svoboda existuje. Naše lidská existence spočívá na ní. Na
ní spočívá také všechno, co se nazývá výchovou, vzděláním. Živé
vzdělání vychází ze svobody a vede k svobodě.
Ve stejné souvislosti však padlo také slovo o nezměnitelném.
Existuje svoboda; existuje však také nezměnitelnost.
Existuje nezměnitelnost dané skutečnosti. Tedy především to,
že žiji dnes a nikoli v nějaké dřívější nebo pozdější době; že jsem
se narodil v této zemi a ne v jiné; že mám takové vlastnosti, takovou míru a takové meze nadání. To, co se nazývá konkretním
prostředím, je z větší části daností. Stejně je tomu s tím, co se nazývá dějinným místem, zrozením, osudem. To všechno by mohlo
býti jiné. Nemuselo by to být takové, jaké to je. Není důvodu, aby
se uznalo, že to musí tak býti, že by to nemohlo býti jiné.
To dobře cítíme. Cítíme to vždycky, když skutečnost neodpovídá našim přáním nebo jim nedostačuje. Nejplněji tehdy, když něco
cenného vezme zkázu, když je ztraceno něco nenahraditelného;
když něco chtěného v plnosti smyslu je znemožněno vnějšími mezemi nebo překážkami.
Viz RÁD, roč. II., čís. 5.
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Obzvláštním způsobem vstupuje moment faktické danosti do
vědomí tam kde vyplývá z našeho vlastního jednání. Jestliže jsem
udělal něco, co jsem neměl udělat, je můj čin něčím fakticky daným. Nemuselo se to stát. Vím, že jsem to mohl zamezit. Ted' však
tu již je. A nedá se smazat. Je to faktum, které již nelze škrtnout;
které má své nevyhnutelné důsledky pro mne i pro jiné.
Faktická danost je tedy to, o čem nemohu vysoudit, proč
se to muselo stát a proč se to muselo stát tak, jak se to stalo; co
je tu však nesmazatelně, co je neodlučitelně skutečné, co je nevyhnutelně působící. A zde záleží na tom, abychom se nenechali
zmást povrchním přírodovědeckým kausálním názorem. Že jsem takový, jaký jsem, že součásti a předpoklady mého života jsou právě
takové a ne jiné, to má jistě mnoho příčin: sociologické, historické,
dědičnostní, biologické, fysiologické a tak dále. To všechno však i když vůbec nehledíme k rozmanitému charakteru těchto zákonů ukazuje jen tolik, že když se děje jedno, děje se to druhé; že když
se toto děje, děje se tímto způsobem. V tom je třeba uznati nutnost;
nutnost právě těchto »zákonů«. Ale pro to, že se vůbec »toto« děje,
není třeba uznati žádnou nutnost. Neboť to vychází z absolutní neproniknutelnosti toho, že tento svět vůbec jest; že jest takový a
ne jiný; že má tyto vlastnosti a tyto míry a ne jiné. Člověk musí
v sobě otupit elementární metafysický cit - jako to činí empirismus, přírodovědecké zbožňování zákonů - nebo jej podvésti - jako
to činí panteismus - aby neviděl zcela jasně, že naše existence je
v posledku faktickou daností, nikoli nutností. V tom je kořen tragičnosti, která nalézá řešení teprve ve víře nejen v Boha-Stvořitele,
nýbrž i v to, že tento Bůh je láska a otec.
V tomto smyslu spočívá celá naše existence na »danosti«. Neustále vznikají kolem nás nové dané skutečnosti, které mají pro
nás význam. I my sami neustále vyvoláváme nové skutečnosti a
vnášíme tak nezměnitelné do našeho života i do života jiných. Takové skutečnosti jsou nezměnitelností.
Je však ještě jiný druh nezměnitelného, a to je nutnost.
Nutností rozumíme to, co musí být, co nemůže být jinak a
o čem člověk vyrozumívá, proč to tak musí být - to, co spočívá
na »zákonu«. Sem náleží matematické zákony, chemicko-fysikální,
biologické, psychologické, dějinné, kulturní, logické a metafysické.
I tato forma nezměnitelnosti určuje naši existenci. Náš život
probíhá v těchto zákonech.
Tu se však vynořuje otázka: mohou svoboda a nezměnitelnost
existovat pospolu ? Nevylučují se navzájem ? Nejsou zde prostě spojeny slovně věci, které se ve skutečnosti potírají?
V tom záleží problém svobody.
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II

Formulujme to takto:
Je samotný svobodný akt dán v nutnosti? Má svobodný akt
svůj zákon?
Jakožto konkretní, skutečný akt je nepochybně podroben zákonu průběhu. Zvednu-li ze svobodné vůle kámen a pustím jej,
probíhá zvednutí a padnutí podle biologických a psychologických
funkcionálních zákonů, podle zákonů gravitace. Svobodně uskutečněný akt tedy vstupuje od prvního okamžiku svého konkrétního
provedení na dráhu zákonů, jaké platí pro každý akt.
Tím však není problém ještě zcela uchopen. Musíme jíti až
k samému zdroji a tázati se: Má svobodný vznik, první vytrysknutí
svobodně provedeného aktu z jeho účinného principu - má ono
samo svůj zákon? Zde tkví vlastní problém.
Abychom neměli co dělat s množstvím forem, svedeme všechno
to, co znamená »zákon«, to jest všechno, co je nutností dění, na jedinou prostou základní formu. Přesněji vyjádřeno: vyzkoušíme problém nutnosti na nejprostší formě zákonitosti, která je obsažena
v každé vyšší formě: na zákonu dostatečného důvodu.
Zákon dostatečného důvodu praví: Všechno, co jest a co se děje,
má dostatečný důvod pro to, že to je takové a děje se takto.
Tento zákon platí vždycky a všude. Je to axiom našeho myšlení a jedna ze základních forem našeho bytí. Pojat v své všeobecnosti, jak jsme to učinili my, zůstává tento zákon vždy týmž,
bez ohledu na to, o jaký předmět jde v jednotlivém případě.
Je však ještě jiná otázka: Má ono neměnné řízení, že všechno,
co se děje, má dostatečný důvod pro své dění - má v rozličných
oblastech lidského bytí vždy týž charakter? Ze se všude vyskytuje
dostatečné odůvodnění, to je neměnné. Je vsak neměnný i způsob,
jakým se děje toto dostatečné odůvodnění - když nepřihlížíme k oné
nejobecnější formě zákona, nýbrž k jeho konkretní skutečnosti? Onen
zákon sám o sobě neexistuje; je to abstrakce. Co existuje, je konkrétní věc a konkrétní děj. Avšak způsob, jakým se toto dění, naplňující se na této konkrétní věci, děje »v dostatečném odůvodnění«;
tedy konkrétní naplňování dostatečného odůvodnění - je i to všude
stejné, když k němu přihlížíme v rozličných oblastech skutečnosti?
Neboť skutečnost, která se jeví našemu myšlení po nivelisačních snahách mechanistického období stále jasněji, je tato: Danost
není uniformní. Nivelisující abstrakce je pomůckou myšlení. Skutečnost je však nezkrotně mnohotvárná. Jednotlivé věci se od sebe
různí; především však se různí od sebe jednotlivé oblasti reality.
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Sledujme teď způsob, jakým to, co se děje, vychází z účinné
příčiny, rozličnými stupni skutečnosti.2
Tu jest oblast neživé přírody, jak jest zkoumána chemií, astronomií, fysikou atd. Co to zde znamená, že nějaký proces má dostatečný důvod? Aby byl problém ostře vyhraněn, formulujme jej
se zřetelem k poznání: kdy zde poznávám dostatečný důvod pro
nějaký proces?
Hledáme-li odpověď, pozorujeme, že musíme rozlišovati. Oblast
předmětnosti obsahuje dva momenty: kvantitativní a kvalitativní.
A s každým je tomu jinak.
Kvantitativnost znamená, že věc, proces má tuto míru, tento
rozsah, tuto intensitu energie; že ty a ty určité změny probíhají
v tomto měřítku. Zde zní otázka po dostatečném důvodu takto: Proč
je zde právě tento řád veličin, právě tato míra? Otázka je zodpověděna, když mohu odvoditi, že tyto určité vztahy veličin se dají
redukovati na vztahy veličin odpovídající příčiny. A to nutně, tak,
že tomu nemůže být jinak. Tak, že nemohu jednu veličinu odvodit
z druhé, převésti na druhou. Prostředkem k tomuto odvození je matematika; jejím výsledkem je matematická teorie věd.
Při tom se naskytá tato úvaha: Matematika je všeobecné pojímána jako výraz vědecké exaktnosti vůbec, poněvadž má co dělat
jen s veličinami a vztahy veličin. Souhlasí to?
2
Tato úvaha má jako základ týž záměr jako článek o »živé svobodě«, o »sociologii jako vědě o řádu mezi osobami« a j. - totiž záměr ukázati, že svět není
homogenní; že se nedá svést na táž poslední data. Tak myslí kvantitativní mechanismus. Co na nás naléhá, toť myšlení kvalitativní - to znamená, vzrůstá náš smysl
pro postřeh původní odlišnosti, povahové předmětnosti oblasti jsoucna a bytostných
tvarů.
Existuje myšlení, pro něž platí, mlčky nebo výslovně, axiom: Všechno jsoucí
je jednoduché. Posledním důsledkem toho je popření kvalit, neboť kvality se nedají
převést na sebe. Tak se toto myšlení stává mechanistickým a kvantitativním. Je však
tento »axiom« skutečně axiomem? Zde bychom těžko došli k nějakému výsledku.
Zanechme vlastního řešení a ptejme se ve formě přiblížení: co skýtá poznání větší
vyhlídky co do šíře i co do charakteru, čistoty a plnosti jevů : vyjdeme-li z předpokladu, že jsoucno je jednotné, nebo vyjdeme-li z předpokladu, že je plurální?
Jest jen jedna poslední danost, nebo je jich více navzájem na sebe nepřevoditelných? To první je základem unitaristického, to druhé pluralistického myšlení. Obojí
si předhazují navzájem těžké chyby. První namítá, že pluralismus ochuzuje. Ve skutečnosti zde jde o protichůdné typy jsoucna a myšlení a o důležitý strukturální problém samotného myšlení.
Myslím, že pluralita je d n e s pro nás naléhavější. Potřebujeme uvolnění pohledu. A máme za úkol viděti tuto mnohost nikoli anarchicky, nýbrž právě »v řádu«.
»V řádu* však neznamená jen hierarchický řád. Jest řád monarchický a jest řád
demokratický, až do těchto posledních oblastí.
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Zdá se, že nikoli. Je kruh jen něčím kvantitativním ? Něčím
jako výrazem skutečnosti, že nekonečný počet bodů je stejně vzdálen od společného středu? Není kruh spíše útvarem? Útvar však
není nic kvantitativního. Přesněji řečeno: má sice kvantitativní zákon, ale sám je něco kvalitativního, zde právě kruh jako charakteristická, podstatná názornost. Ta se však nedá odvoditi. Nedá se
odvoditi z veličin vzdáleností. Když srovnáváme vzdálenosti obvodových bodů od středu se zřetelem k tvaru, je tento již vlastně
předpokládán jako určující kvalitativní představa.
Ba i sama algebraická formule se zdá něčím více než pouhým
výrazem množin. I ona je »tvarem«, ovšem nenázorným. Či lépe
je celkovým útvarem relací, který znamená něco více než pouhé
shrnutí veličin; je nositelem význačnosti, nositelem podstatného
významu.
V čem však jest dostatečný důvod pro vznik matematických
vztahů, které jsou nositeli význačnosti? V kvantitativnosti příčiny
nikoli. Mohou vycházeti jen z kvalitativního. Kvalita se však nedá
odvodit z kvality, nýbrž jen při ní vystupuje.
Vraťme se teď k východisku. Viděli jsme, že kvantitativnost je
chápána v své dostatečné odůvodněnosti tehdy, když může byti veličina účinku odvozena z veličiny příčinné. Neživá věc však se neskládá jen z kvantit; má také vlastnosti.
Je-li sklo změnou tlaku a teploty nejprve změkčeno a pak zpevněno, v čem záleží dostatečný důvod pro vlastnosti, které tu postupně vystupují? Ne pro míry, které tu vystupují, třebas pro objem,
nýbrž pro kvality rozdílných agregátních stavů - sklovitosti, tekutosti, ztuhlosti - nemluvíc ani o barvě, chuti atd.? Přírodovědecké
myšlení má sklon k tomu, aby řeklo, že tyto zdánlivé kvality jsou
něčím kvantitativním, třebas rozdílná rychlost v pohybu atomů, jejich
rozdílná hustota v prostoru a podobně. S dovolením - to je chyba
ve vidění! Tekutost není totéž jako veličiny pohybu a hustoty, nýbrž tekutost je právě tekutostí. A vím-li, že čísla pro míru a hustotu
v tekutém stavu lze odvoditi z příslušných čísel plynného stavu,
jakmile k tomu přistoupí určitá čísla tlaku a teploty - nevím proto
ještě naprosto nic o kvalitách tekutého stavu agregátu! Mám dostatečný důvod pro jeho kvantity, ale ne pro jeho kvality. V tom
je právě také rozdíl mezi goetheovským a newtonovským pojetím
přírody! Mohu znáti formule všech chemických a fysikálních transformací, ale tím ještě nedostanu jedinou kvalitu a jedinou kvalitativní změnu!
Právě že kvalita se nedá vůbec odvodit. Nedá se odvodit z kvantity, protože to jsou podstatně různá data. Ale různé se nedá od338

vodit z různého. Kvalita se tedy dá odůvodnit jen kvalitativně. Důvod pro kvality účinku tkví v kvalitách příčiny. Musejí tedy býti
kvality účinku odvozovány z kvalit příčiny? Ne. Jsou sice v nich
»odůvodněny«, ale nemohou z nich býti odvozeny. Pro kvalitu není
odvození. Kvalita vystupuje. 3 A je zřena, uchopena, určena.
Znamená to, že vystoupení kvality nemá dostatečného důvodu?
Naprosto ne. Dostatečný důvod zde je; jsou jím kvality příčiny.
Avšak způsob, jakým se zde má účinek k příčině, je jiný než kvantitativní. Je to poměr vystupování. To neznamená pouhé přiřazování.
Srovnám-li vlastnosti účinku a příčiny - třebas vodní páru v stanovení jejích vlastností, pak vodu a pak teplotu, získanou spálením - postihuji zde celek významu - totiž právě vznik účinku
z příčiny. Postihuji jednotlivá vymezení tohoto celku jakožto vzájemné nositele smyslu. Je to souvislost vlastností; souvislost jednotného charakteru. Ten mohu a mám zachytiti, proniknouti a poznati
jako pravý. Dále mohu zjistiti, že tato kvalitativní souvislost vystupuje vždy znovu; že má takto charakter kvalitativního »zákona«,
správněji »struktury«, takže poznávám, že kdykoli se objeví tento
komplex vlastností, objeví se i ten druhý. Tím nabývám jistoty evidencí. Stojím na pevné půdě. Nemohu však odvozovati.4
V oblasti kvalitativního má tedy zákon o dostatečném důvodu
jinou podobu než v oblasti kvantitativního. V čem jinou ? Je tu poznání dostatečného důvodu. Tkví v evidenci, s níž postihuji kvalitativní souvislost mezi vlastnostmi účinku a příčiny; a toto poznání
souvislosti nabývá skrze neustále obnovovanou zkušenost charakteru
pravidelnosti, poznání struktury. Účinek však nemůže býti z příčiny
odvozen. Může býti jen přijat a pak pochopen.5
Všimněme si následujícího stupně reality: živého. A to tak, že
do toho zahrneme biologicky živé i psychicky živé.
2ivé má své kvantity: souhrn toho, co lze měřiti. Má své chemicko-mechanické kvalitativní vztahy; to je fysika a chemie živého.
Nadto však má vlastní kvality a vlastní způsob, jak se tyto kvality stávají skutečnými, odlišnými od neživého.
3

) Educitur, je vyvolána, praví středověká filosofie.
) Z osobní zkušenosti mohu říci, že je potřebí trochy dobré vůle, aby se
to pochopilo. (Viz též, co bylo vyloženo na začátku článku o »živé svobodě«.)
Přirozeně, že každá kvalita má svůj zákon míry. Přirozeně, že všude platí formule,
periodicita atd. To všechno je však jen mírou kvality, mírou na kvalitě; ale nemůže
to odvoditi jedinou skutečnou kvalitu. Ta je vždycky jen uchopena. Teprve potom je možno se ptát, jaké formule se u ní vyskytují.
5
) Je v tom jistá pokora. Žádá se zde bázeň, ochota, aby kvalitativní mohlo
býti uchopeno. Pouhé kvantitativní myšlení - dosud převládající v přírodních vědách, a ne jen v nich - chce v základě vládnouti. Je despotické. Zde se teoretické
problémy mění v etická rozhodnutí.
4
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Životní pochody jsou velmi rozmanité. Můžeme je shrnouti ve
trojí: v pochod vzniku, rozmnožování; v pochod uchování a růstu;
v pochod spontánního pohybu v širším slova smyslu.
Mají tyto životní pochody svůj dostatečný důvod? Zajisté. A
v čem? Nikoli v kvantitativním. To bylo stanoveno už při kvalitách neživého. Ale také ne v kvalitativní souvislosti neživého. Živé
nikdy nevzniká z neživého. V čem tedy ? Zase jen v živém. Tése,
že živé může vzniknout z neživého, není vědeckým názorem, nýbrž
pracovní hypotesou, aby se vytěžilo co nejvíce z chemicko-mechanického zkoumání. V ostatním je to však dogma, a to velmi problematické. Živé vzniká jen z živého. Dostatečným důvodem pro
toto živé je zase živé. Avšak způsob, jakým působí tento dostatečný důvod, je také zvláštní: je to právě rozmnožování, růst, spontánní pohyb.
Viděli jsme, že vyplývání veličin účinku z veličin příčiny může býti odvozeno, prohlédnuto, vypočítáno, předpověděno. Účinek,
vyplývání kvalit účinku z kvalitativní příčiny v oblasti neživého
nemohlo býti odvozeno. Účinek měl charakter různotvárnosti, novosti. Nová kvalita »se vynořila«. Před ní je od poznávajícího vyžadován poměr, zvláštní schopnost viděti, přijmouti toto neodvoditelné vynoření. Sombart definoval kdysi mechanicko-hospodářský
postoj v typu buržoy jakožto kalkulující. Buržoa je člověk, který
může žít jen tehdy, když má vypočitatelnou jistotu. Cítí půdu pod
nohama jen tak daleko, až kam sahá kalkulace. Je kvantitativním
člověkem, který vnímá záruku existence jen v odvoditelných kvantitativních vztazích. Proti němu - tak bychom teď měli pokračovati stojí kvalitativní člověk, který je zároveň člověkem důvěry a odvahy. Který je schopen účastniti se skoku, jejž provádí kvalita účinku z kvality příčiny;6 který prožívá nevypočitatelné souvislosti
podstaty a tvaru jako důvěryhodnější a únosnější než vztahy počtu.
Tento moment se zintensivňuje při živém. Moment neproniknutelnosti se stává větším.7 Souvislost kvalitativní změny v oblasti
neživého měla charakter ztrnulé, stejnotvárné konstaty. V oblasti
živého není tento moment jen počtově neproniknutelný, nýbrž přistupuje k tomu ještě zvláštní pružnost; moment rozmanitosti, nepředvídatelnosti, který nemizí ani tehdy, když je známa typická
struktura. Jsou-li přesně stanoveny všechny účinné příčiny, kvalitativní i kvantitativní, pak je výsledek chemicko-fysikálního kom6
) K pojmu »skoku kvality« viz Guardini, Der Ausgangspunkt der Denkbewegung Sören Kierkegaards, Hochland 1927, dubnové číslo.
7
) Říkám-li »větší«, není tím oblast živého stavěna k neživému jen v poměru
stupňovitě postupující řady. Onen moment není větším jen co do míry, nýbrž dostává i nový, specificky charakter. Chtěl jsem však zjednodušiti rozvedené myšlenky.
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plexu příčin stanoven stejně jednoznačne. Naproti tomu i když jsou
vlastnosti nějaké rostliny stejně dobře známy a všechny podmínky
nějakého pokusu s ní sebe přesněji stanoveny, přece zde zůstává
moment překvapení, tvarové původnosti, který činí výsledek nepředvídatelným. Ne však proto, že by nebylo možno prohlédnouti
podmínky pro jejich složitost, nýbrž proto, že je v nich zvláštní,
podstatně nezapočitatelný faktor - právě onen zvláštní způsob živého vycházení. Živé je podstatně individuální a produktivní. Je-li však
vyšlé již zde, pak může býti pochopeno v plnosti své významové
souvislosti se svými předpoklady právě jakožto souvislosti produktivní, jakožto vynášení a vycházení, jakožto realisování zvláštní, kvalitativní kategorie živosti.
Jděme o stupeň dále, do oblasti duchovního. Tím rozumím ony
akty, jež uchopují podstatu a smysl, zaujímají stanovisko, hodnotí a
rozhodují, jež uskutečňují podstatu - a to, čím jsou ony akty neseny.
Tu je tedy nejprve akt poznání. I on obsahuje kvantitativní
prvek; ten se pokouší zachytit experimentální psychologie myšlení.
Obsahuje biologicko-psychologické prvky. Nad to však má ještě něco nového, zvláštní poznávací pochod - to, že uchopuji předmět,
jeho podstatu, jeho hodnotu, jeho smysl; že se poučuji, že pronikám,
soudím; že nabývám pravdy. To je něco sui generis.
Má tento pochod svůj dostatečný důvod ? Zajisté! V čem tedy
je s konečnou platností ? Jen a výlučně v živé duchovní poznávací
síle samotné a v poznatelnosti jejího předmětu; v tom, co stará filosofie nazývala »pravdou věci«; v objektivním, v bytí samém obsaženém znaku, že je poznatelné a že vyvolává poznání.7 Jak působí
tento dostatečný důvod ? Jak vychází poznání pravdy ze svého dostatečného důvodu ? Nikoli s odvoditelností kvantitativních vztahů;
nikoli s nutností a přísnou konstantností chemicko-fysikálních pravidel, také ne jako bio-psychologická funkce z orgánu nebo jedna
fáze růstu z jiné - nýbrž právě jako duchovní akt z živého ducha.
7
) V tom záleží rozlišení mezi subjektivistickou a skutečnosti vyhovující filosofií. Pro onu je »pravda« něco, co nemá nic společného s předmětem v jeho
»svébytnosti«. Je pouhou hodnotou aktu. Předmět, věc je pouze podnětem, podkladem pro provedení tohoto aktu. Staré filosofii byla »pravda« i hodnotou bytí,
znakem bytí. Ona věděla: Nejen poznání, nýbrž i věc je pravdivá. To je obsaženo
už v heraklitovském pojmu Logos. Ve vší hloubce je toto přesvědčení založeno
v Platonově nauce o idejích; od Augustina je spojeno s křesťanským pojmem Stvoření. »Pravda« je celek, jehož objektivním momentem je předmětná určenost věcí,
jejich »podstatnost«, jejich jsoucí plnost smyslu; jejich subjektivním momentem je
však poznávací síla ducha. Poznání pravdy je vysvitnutí identity objektivního a subjektivního momentu v aktu - přesněji: Integrace objektivního a subjektivního momentu k jejich jednotě, v aktu poznání. Zdá se, že dospíváme na kritickém základě
zase ke starému totálnímu pojmu pravdy.
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Máme zde novou kvalitativní kategorii. Ta může býti jen stanovena
a přijata.
Moment nevypočitatelnosti je mocně zesílen. Stejně je zesílen
moment produktivity. Ten dostal nový znak: znak utváření a stvoření. A v docela novém měřítku a smyslu je požadován postoj přijímání, otevřenosti, bázně před tvořící duchovní silou. Postoj, který
nechce kontrolovati a vypočítávati, nýbrž který přijímá; který je
schopen pochopiti, že každým duchovním tvořením se uskutečňuje
svět, jehož ještě není v pouhé přírodě; skutečnější a hodnotnější než
tato; ale zeskutečňující se jen tvořivými duchovními akty. Vůči
těmto aktům a tomu, co tvoří, se vyžaduje jiný druh pochopení a
proniknutí: rozumění.
Stejně je tomu s vycházením uměleckého díla z tvořícího umělce; se vznikem uvolňujícího činu v jednajícím; s vystupováním
řádu atd.
Ve zvláštní formě to vystupuje v nejvnitřnější provincii duchovna, v osobním. Tedy v aktu vděčnosti nebo lásky. Všechny
dosud jmenované formy zákonu dostatečného důvodu se zde uplatňují, neboť osobnost je reální osobností. Osobní akty neprobíhají
někde v transcendentálnu, nýbrž ve skutečnu. Jsou to skutečné akty
skutečného člověka, a všechno, co náleží k lidské skutečnosti, vstupuje i do nich. Avšak ke skutečným oblastem psychického, biologicko-psychického a axiologického přistupuje něco nového: odevzdání a ostříhání živé, duchovní osobnosti ; uskutečnění osobnostních
vztahů s jejich obsahy, jakožto přátelství, manželství, kamarádství,
učednictví atd.
Mají tyto akty a vztahy svůj dostatečný důvod ? Ale neptejme
se všeobecně. Ptejme se po konkretně prožitém osobnostním svazku.
Prožívám skutečné přátelství, v němž jsem zapojen, jakožto dostatečně odůvodněné ? Ale ovšem! Méně dostatečně, méně solidně odůvodněné než matematický vztah nebo biologická kausalita? Naopak!
Solidněji i silněji. Solidně v novém, jiném smyslu. Za matematický
vztah ručí nutnost axiomů mnohosti. Za biologické ručí platnost
kvalitativní struktury atd. Za osobní specifická jistota, která je v základu osobnosti. Každý pravý osobní vztah je zakoušen jako svobodě stanovený. Ale zároveň v sobě zakouší zvláštní nutnost: že
je to tak »správné«; že tomu nesmí být jinak. Je to ovšem zcela
jiná nutnost; právě nutnost osobnostní. Každý pravý osobnostní
vztah cítí v sobě své poslední odůvodnění. Platonův mýtus o člověku, který byl rozštěpen na dvě poloviny, které se zase snaží setkati, takže všude tam, kde se lidé snaží sobě přiblížit, snaží se to
v nich o spojení obě oddělené části - tento mýtus povyšuje vědomí nejhlubší »odůvodněnosti« v metafysickou podobu, Ale je tu
342

jiný způsob, jak odůvodnění účinkuje. Způsob, jímž osobnostněduchovní bytost nakládá sama se sebou; otevírá se a uzavírá; dává
se nebo se vzpírá; zůstává v sobě nebo buduje s jinými útvar společenství.
Chci-li porozuměti tomuto odůvodnění v jeho dostatečnosti,
mohu to učiniti jen tehdy, když zaujmu požadované stanovisko:
musím se právě vzdáti výpočtu, prokazování. Ba i psychologickou
nebo sociologickou analysu musíme v jistém bodě odvrhnouti. Musím vstoupiti ve smysl osobnostního jednání se sebou samým, jenž
se otvírá jen sám ze sebe; v jedinečnost toho, že tento člověk se
staví takto k tomuto člověku.
Zde se ocitáme před svobodou.
Jakmile je svobodné jednání naplněno, ustanovuje se kvalitativně nová sféra dění. Všechny dosud uvedené formy zákona dostatečného důvodu« se v ni zase vracejí. Neboť svobodné jednání je
reálné. Nenaplňuje se v inteligibilní sféře mimo sféru reality. Je reální, neseno reálným subjektem, konkrétním člověkem. Tak vchází
do něho konkrétní člověk se vším, čím jest. Svobodné jednání však
má nad všechny dosud uvedené formy odůvodnění něco nového,
- právě to, že je svobodné. Způsob, jakým svobodný průběh vychází ze svého dostatečného důvodu, je způsob činu.
Moment vypočítatelné proniknutelnosti zde klesá na minimum.
Přísně vzato, nezůstává vůči svobodnému jednání vůbec žádná možnost výpočtu. Je-li počítáno, tedy je počítáno právě na to, že jednání
vlastně není svobodné, po případě že v něm vězí větší nebo menší
míra zvyku. Naproti tomu specifická jistota, která je vůči němu vnímána, má svůj vlastní charakter. Je to důvěra v zaměření ; důvěra
v to, že svobodně jednající zahrnul mravní zákon do své svobody.
To však znamená jistotu docela jiného druhu, než je jistota vůči
matematickým nebo biologickým nebo psychologickým zákonitostem. Nemá nic co dělat s počítajícím odvozováním. Ba co více, takové odvozování ji jen rozrušuje. Staví-li architekt most, oranisuje-li
šéf reklamy propagační akci, vytváří-li sociální politik stavovskou
organisaci, pak je jistota, na níž oni budují, jistotou statických, davově
psychologických, hospodářských zákonů. Jde-li však o to, aby byl
daný slib dodržen v svobodě, pak zasahují tyto zákony jen do periferie svobodného úkonu věrnosti. Do jeho jádra zasahuje jen důvěra,
t. j. víra, že bližní pojal mravní zákon, příkaz věrnosti, do nejvnitřnějšího zaměření. Tím by byla »zajištěna« i sama svobodná iniciativa.
Avšak jako svobodná, to jest bez možnosti nějakého nátlaku. Jakmile bych však dal bližnímu najevo, že počítám s psychologickými
nebo hospodářskými jistotami, porušil bych v samých základech zaměření důvěry a on by měl právo mne rozhořčeně odmítnout.
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Moment původnosti, produktivnosti zde dosáhl vrcholu. Svoboda je veskrze lidským stvořitelským aktem. »Sub deo omnipotentia«
ji nazývá Anselm z Canterbury; »všemohoucnost pod mocí Boží«.
Jí odpovídá jen ona forma uchopení, která je nesena bázní ve vlastním smyslu, jakožto stanovisko, jež je žádoucno vůči svobodě a její
suverenitě.
Tím se ocitá řada oblastí zasazených ve světě u konce. Avšak
významová směrnice, která jimi prochází, vede dále. Ovšem nikoli
ve formě přímé souvislosti, nýbrž v oné zvláštní formě, kterou nazývá stará filosofie analogií; v podobnosti při základní rozdílnosti.
Tak se dostáváme do oblasti Boží.
Božský akt má novou kvalitu: je absolutní. Absolutnost neznamená jen nejvyšší míru, nýbrž i novou vlastnost, právě vlastnost
Boží. V naší souvislosti to znamená naprosté kladení účinku skrze
příčinu; při čemž není nic dáno předem, ať hmota, ať vzor, ať účel.
Bůh je praobraz a tvořivý důvod a poslední cíl. U stvoření znamená
otázka po dostatečném důvodu vždycky, že dotyčný pochod je podřazován nějakému zákonu a že se klade otázka, pokud se naň vztahuje. Bůh však nemá nad sebou žádný zákon. On je sám veskrze
zákonem - a ovšem i veskrze svobodou. Ale to jedno, v němž integrují oba momenty, není naší myšlence dostupno. »Dostatečný důvod«, o němž až dotud byla řeč, je jistá forma, jíž člověk uchopuje
skutečnost, že Bůh je Bohem a svět jeho stvořením a že ho tedy
jako takové zrcadlí. Poměr, jejž náleží vůči němu zaujmouti, je poměr naprosté bázně, to jest uctívání. Chtít zde odvozovat je nejen
nesmyslné, nýbrž i nábožensky zavrženíhodné - je to opovážlivosť.
Nemáme myslit »o Bohu«, nýbrž z Boha. On je absolutním počátkem.
Není možno se vrátiti za počátek.
Kvalitativně novou sféru otevírá Zjevení. Ono tvoří oblast podstatného tajemství. Je skryto, dokud se samo nezjeví. A i potom,
když se zjevilo, zůstává stale ještě neproniknutelné. I zde má všechno, co se děje, svůj dostatečný důvod. Ale způsob, jakým dění
z něho vyplývá, je zvláštní. Je to především a základně způsob samotného vnitřně-božského života. Vševládná svébytnost Otcova jej
má za sebe. Z něho vychází Syn od věčnosti plozením a vyslovováním otcovského Slova - z obou pak vychází Duch svatý v dechu
lásky. Obrácen k člověku, je to způsob milosti, v níž Boží láska
skytá účast na vlastním životě skrze tajemství znovuzrození.
Neproniknutelnost je zde absolutní. Akt, jímž vstupujeme do
této oblasti a pohybujeme se v ní, je víra, kteráž sama pochází
z Boha.
344

Kritickým projevem této neproniknutelnosti, která však má rovněž svůj plný dostatečný důvod, a to v Boží svobodné milosti, je
zázrak.
Z toho, co bylo řečeno, vysvítá zvláštní významová souvislost.
Skutečnost - říkám skutečnost, taková, jaká jest; nikoli něco
abstraktně myšleného - má dvojitý aspekt: kvantitativní aspekt měřitelnosti a kvalitativní aspekt vlastnostního určení. Kvantitativní prochází všemi rozmanitými oblastmi skutečnosti. Čím vyšší je však
stupeň těchto oblastí bytí, tím více pozbývá významu. V Bohu je
všechno měření pohlceno milostí. Stejně tak prochází i kvalitativní
rozmanitými oblastmi skutečnosti. Čím vyšší je však stupeň těchto
oblastí, tím více vzrůstá jeho význam. Stále méně záleží na Mnohém
a Málu; stále více na Takto nebo Jinak. Boží absolutnost je sice Jeho
mírou; je to však jméno. A žár Srdce Ježíšova váží »tolik« jako
počet všech hříchů.
To však znamená pro naši otázku toto:
Čím vyšší oblast v řádu skutečnosti, tím menší je význam odvozování. Tím větší pak míra původnosti.
Mluvili jsme o vystupování kvality v neživém; o ztvárňujícím,
tvořivém díle a o osobnostní příkaznosti v duchovním; o svobodě
v oblasti mravního činu. Potom, v oblasti Boží, dosažitelné per analogiam, o absolutním tvoření; a v oblasti zjevení o trojjediném
Božím životě a milosti. Pokaždé tu vyrostl význam charakteru produktivnosti na rozdíl od dispositivnosti, od pouhého rozvržení a
uspořádání. A kdežto při kvantitativním bylo na místě ověřování
a odvozování, exaktní důkaz, vyžaduje si vzrůstající význam kvalitativního vzrůstajícího stupně poměru přijímání, otevřenosti, důvěry,
odvahy - až k víře.
Oba momenty, kvantitativnost se svou odvoditelností i kvalitativnost se svou stoupající původností, náleží k světu.
Byl učiněn pokus uchopiti svět jen z toho prvního. Jeho výsledkem je kvantitativně-mechanistický obraz světa. Není dokazatelný, nýbrž je založen na požadavku. Nese v sobě svůj vzor - jistou
představu o dokonalosti. Na jejím základě pronáší tvrzení, měří, soudí a rozhoduje. To je dokonalost exaktní »průhlednosti«: formule
a stroj. V tomto světě nemá místa nic z toho, co se nazývá původností. Neodvoditelné vycházení zde jest nejen nemožné, nýbrž
i nesmyslné, odpuzující, bezcenné. Je to hůl, kterou člověk strká
do hodinového stroje. Odporuje hodnotícímu momentu, který zde
udává měřítko - vypočitatelnosti. Kvalita a její vystupování je zde
nemožné. Všechno kvalitativní je proměňováno v kvantitativní. Stále
»nemožnější«, nesnesitelnější se stává živá produkce, duchovní tvo345

ření, konečně i svobodny čin. O tvoření Božím a o zázraku milosti
nemluvíc. Na každém stupni je to nejvlastnější mechanisticky rozloženo.
Existuje však také pokus uchopiti svět jen z kvalitativního.
Odtud vznikají primitivní světové názory, magický, romantický a
čiře náboženský. Představy, které jsou zde základním měřítkem, jsou
docela jiné: živý organismus, pole zápasících mocí, sféry věčného
tvoření, harmonie kvalitativně vyznačených momentů. »Svět« je
zde stále novým výsledkem tvořících, zápasících, souznějících sil.
V tomto světě nemá v základě místa nic, co znamená exaktní, odvoditelnou nutnost. Všechno zůstává v proudu; zůstává v ruce tvořivé síly. Všechno zůstává stále možné! Vedle každého i nejdůraznějšího »zákona« tu je možnost jeho zrušení. Zákon sám nemá
v poslední instanci význam exaktní definice, nýbrž symbolického
výrazu a hudební harmonie (viz matematickou magii takového Novalise). V základě je všechno zázrakem. Chybí normální.8 Onen
obraz končí v nesmyslu světa jako stroje; tento ve fantastice světa
jako hry nebo světa jako zápasu. Skutečný svět je takový, že obsahuje obojí.
Ba ještě více: skutečný svět je takový, že tyto oblasti, zkoumané odděleně, jsou v něm původně jedno a totéž.
V tomto světě má svoboda své místo. Tento svět je takový,
že svoboda je v něm připravena. První rozhodnutí o uznání nebo
popření svobody padá zásadně už v tom, zda člověk připustí nebo
nepřipustí kvalitu jako rozdílnou od kvantity. Svět je takový, že se postupně připravuje k svobodě a je dokonán teprve ve svobodném aktu.
Kdykoliv člověk jedná ze svobody, činí svět svůj poslední krok.
Přeložil T. Vodička

RUDOLF VOŘÍŠEK

LITURGIE, P R Á C E A K U L T U R A
Ze všech námitek, které byly a ještě dosud jsou vznášeny proti
Církvi a proti katolicismu vůbec, udržela se nejvíce a nejvíce byla také
»filosoficky« zdůvodňována námitka jedna, vyslovovaná ve jménu
t. zv. idealismu neboli čisté duchovosti. Náboženství, opakuje se stále
8
Posledním zahrocením je onen obraz světa, v němž je konečnou instancí
- absurdnost! Viz Kierkegaardovo křesťanství a onen náboženský a politicky extremismus, který se ponenáhlu zahnizďuje v katolické a protestantské duchovní oblasti.
Člověk by tu často málem zatoužil po osvícenství!
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a stále, je záležitostí jen a jen »duchovní«, proto je nelze spojovat
s tělem, s hmotou, s tou nízkou a v protikladu k duch stojící hmotou,
neboť tím jeho vznešenost snižujete, materialisujete. A proto běda
vám, učinite-li tak: ztratíte se v prázdném obřadnictví nebo se stanete katolíky (což je pro čisté spiritualisty totéž). Je zřejmé, že tento
způsob myšlení vedl neúchylně k jednomu: k zavržení kultu, k zavržení všeho, čím se zbožnost projevuje navenek, ať je to liturgie,
uctívání svatých a hlavně ovšem viditelná církev.
S takovýmto způsobem uvažování setkáváme se především
u těch, kdož si říkají pokrokáři a neustále mluví o jakémsi »novém«,
»očištěném« náboženství, které bude vyšším, zduchovnělým útvarem proti náboženství starému, které prý modernímu člověku už
nevyhovuje. Takto a podobně slyšíme mluvit stále a to zvlášť u nás;
a nechybíme snad, řekneme-li, že je to jakési české specifikum a
specifická česká herese (neboť každý národ má sklon k nějakému
zvláštnímu bludu), která první v evropských dějinách dala podnět
k oné čiré n i t e r n o s t i , která pak v reformačním úsilí Lutherově
a v celém protestantismu dala zvláštní ráz duchovnímu vývoji evropského myšlení vůbec. Vždyť je to vlastně u nás, co se po prvé výslovně popírá vnější náboženský výraz a co se pochybuje o nutnosti autority (to znamená in nuce o církvi vůbec), a tím je dán
základ k onomu tradičnímu českému přemyšlování o náboženství,
které samým hloubáním a myšlením nejen mate samo sebe a je
semeništěm všech možných nesmyslů, ale především se domnívá,
že možno myšlením dojít k tomu, co vyžaduje rozhodnutí, uskutečnění a víry.
Ze tento první náraz byl velmi silný a hluboko zabral v evropském duchovním životě, toho dokladem jsou vlastně celé náboženské dějiny moderního člověka; a že se vstřebal do krve tohoto člověka, o tom svědčí veliký nápor proti Církvi, jakožto nositelce jediného pravého náboženství, zabírajícího člověka - jako tvora - celého:
tedy jako toho, kdo je kompositum, složenina duše i těla, což je předpokladem každé zdravé anthropologie. Rozklad jde vždy shora (jsme
hierarchisti, jak často opakuje Theodor Haecker, t. zn. musíme vždy
vykládat nižší z vyššího a nikdy naopak, nebo se z nás stanou evolucionisti a pokrokáři, což je největší neštěstí, které může člověka,
zvlášť českého, potkat) a proto každé popření dogmatu má následky
až v těch nejnižších oblastech života, tedy důsledky i biologické a
hospodářské. A tak i toto popření základní pravdy o člověku přechází z náboženství do filosofie a vytváří v kartesianismu ten zvláštní
idealismus, který v myšlení o náboženství straší podnes, i když Descartovy názory o poměru duše a těla jsou dnes takřka překonány.
Následky jsou však ještě pronikavější; dotýkají se samotného na347

šeho každodenního života; neboť ta neblahá roztržka duše a těla,
niternosti a vnějška, způsobila roztržení kultury a života, násilné a
nemožné rozpojení lidské tvorby a organicko-duševní základny, s níž
všechno lidské konání je spjato. Neboť proti všem nesmyslným požadavkům evolucionistů a jiných potomků blbého XIX. století nutno
důrazně připomínat, že není možné uchování evropské kultury a to je velikým příkazem této dějinné chvíle - nejsou-li uznávány
a prohlubovány základní a v své podstatě neměnné pravdy zdravého lidského rozumu, jehož výrazem je philosophia perennis a
nejsou-li dále uznávány základní neměnné a z ničeho jiného neodvoditelné skutečnosti, které mají dostatečný důvod samy v sobě:
tedy rodina, národ, stát, náboženství, právo soukromého vlastnictví
a mnoho jiného. A jednou z těchto základních skutečností je i to,
že lidská niternost se projevuje navenek a že z vnějšího projevu
čteme lidské nitro; vždyť právě lidské je to, že projevy člověka
jsou výrazem ducha, j s o u p r o s y c e n y d u c h e m , že duch je formou těla, jak říkali scholastikové; ale to také znamená, že i všechno
lidské konání má být prosyceno duchem, má na sobě nést stopy
živoucího člověka, rozumějte toho, kdo je složen z ducha i těla.
Toto všechno bylo zneuznáno a popřeno nesmyslným roztržením člověka na tělo a ducha, jak je provedl Descartes, tento opravdový otec moderního myšlení. Nevadí, že Descartes byl člověk
věřící; jeho myšlení v sobě skrývá ideje hluboce protikřesťanské
a on sám byl si toho vědom, nazývaje se člověkem »maskovaným«
(»larvatus prodeo«). Jeho rozlišování dvou substancí, totiž rozprostraněné (hmota, res extensa) a myslící (duch, res cogitans) vedlo
k oné absurdní anthropologii, která nutně musela skončit naprostým
nepochopením člověka a, uplatněna v řádu praktickém, obracela se
proti němu. Dnes nám to zní jako parodie na zdravé myšlení, ale
uvažte, že Descartes pokládal zvíře za automat prostě z domyšlení
své filosofie, neboť nemá-li zvíře ducha, pak musí být strojem.
A tak jsme u kořene věci: Descartes, domýšleje reformační
přecenění niternosti (která sama o sobě je požadavkem oprávněným
a nutným), dochází k umělému roztržení člověka na ducha a hmotu
(nemůžeme vlastně ani říci tělo, neboť to už je oduševnělé a oživené), při čemž nemohl nijakým způsobem tyto dva principy spojit.1
Smysl obojího toho úsilí měl být vlastně týž: zduchovnění člověka
a života. Výsledek však byl jeden: veliké ochuzení ducha a zmechanisování života. Právě dnes jsou nám všechny tyto skutečnosti
jasné. A jdouce za jejich příčinami, nemůžeme než najít na počátku
onen často již zdůrazněný nesprávný názor na člověka, který není
1

Historicky vznikl domyšlením Descartových názorů t. zv. okkasionalismus
(především Guelincx), který toto spojení vykládal jako zásah boží.
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chápán v své celistvosti, ale roztržen, ochuzen, znetvořen. A zde
objevuje se jasně i onen rozpor, do něhož se dostalo toto roztržení
člověka, jemuž šlo primárně o duchovost, o zvnitřnění: místo aby
lidské jednání bylo zduchovněno, zvrátilo se všechno do pravého
opaku: do abstrakce, mechanismu, do prázdnoty zbavené opravdové
duchovnosti. Duch nebyl Descartem chápan jako oživující forma
corporis,2 nýbrž jako myšlení, k tomu ještě myšlení abstraktně-matematické. A tak místo kultury přiměřené člověku a jeho podstatné
struktuře, kde všechno bylo výrazem duchovního, kde všechno zjevovalo niternost, nastupuje mechanismus, aparát, organisace, formule
a to všechno tak strašně zbavené onoho specificky lidského, protože zbavené s y m b o l u . Jednání lidské je totiž symbolické, neboť
v symbolu »je niterné spjato s vnějším tak, že se to nemohlo stát
jinak; že jedno vnitřní nutností náleží k druhému«.3 Člověk je produševnělé tělo a ztělesněná duše, proto se nitro zjevuje navenek
a z vnějšku čteme nitro. V gestu, ve výraze, ve společenské formě,
zde všude se symbolicky projevuje niternost a je hrubým nepochopením člověka, chce-li někdo jen »vnitřní«, »duchovní« náboženství
- nepochopením člověka, který není čirým duchem, ale složeninou
těla a ducha a jehož jednání je symbolické, je ztělesněným výrazem duše.
Právě dnes, kdy zase ožívá touha po celém člověku, objevují
se tím výrazněji hluboké nesprávnosti tohoto neblahého roztržení
člověka, které proniklo myšlení i život nás všech. A tím více oživuje touha po liturgii, neboť právě liturgie žádá člověka celého,
nejen duši, ale i tělo, tělo produševnělé. Právě pro nás, domníváme
se, je hluboké a opravdové pochopení liturgie takřka příkazem, abychom unikli onomu bludu, o němž jsme mluvili na začátku, tomu
českému nebezpečí, zdůrazňovat jen a jen niternost,4 mít nedůvěru
a ostýchavost k vnějšímu projevu, jaký vyžaduje liturgické jednání.
Ano, liturgie, jak zdůrazňuje Guardini, vyžaduje člověka celého; zde
c e l ý člověk stojí, modlí se, poklekává, bije se v prsa a klaní se; zde
celý člověk se raduje, je zkroušen a jásá jako opravdové dítko boží;
zde opravdu vztahuje ruce po svém Otci, jako dítě vzpíná své ruce
k svému otci tělesnému. Nejsme a nikdy nebudeme čistí duchové a
proto nebude nikdy náboženství jen ducha, má-li to být náboženství pravé; a je hlubokým nepochopením člověka, jaké projevil pro2
) Jsme si ovšem vědomi, že toto pojetí formy nesmí u člověka být chápáno
jako na př. u rostliny, kde forma splývá s látkou: u člověka nastupuje svobodné
a osobnostní působení formy.
3
) R. Guardini: Liturgische Bildung, 1923, str. 22.
4
) Tím nechceme naprosto říci, že nejsou náboženské úkony, dějící se jen
v nitru: tak tichá modlitba, rozjímání a j.; jde nám především o zásadní věc v náboženství a především v křesťanství.
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testantismus, když vlastně celého člověka z křesťanství vyloučil. Je
nám proto zcela pochopitelný melancholický povzdech našich protestantů, třebas i těch nejlepších, že protestantismus nezískal duši
českého člověka; 5 jak to bylo možné, když popírá základní pravdy
křesťanského učení o člověku, které jsou v souhlase se Zjevením?
Když popřel, že jednou ze základních skutečností člověka je výraz
(neboť vše v člověku spěje mimo a nad něho), a to výraz symbolický, zjevující nitro navenek a dávající číst z vnějšku nitro? Ze
sepnutí rukou symbolisuje modlitbu, že pokleknutí je výrazem pokory, že prostě produševnělé tělo je podstatnou součástí křesťanské
zbožnosti? Toto všechno jakoby z povědomí moderních lidí vyprchalo a tak tu zůstává na jedné straně duch, který až k virtuositě
myslí v abstrakcích, formulkách, značkách a na druhé straně zdivočelé tělo, v němž jsou uvolněny pudy, vášně, touha po moci a
všechny nižší oblasti člověka. Klamali bychom se však, domnívajíce se, že ta vysoko vynášená moderní kultura těla sem vnáší ozdravění a jistý návrat k přirozenosti a k pravému lidskému výrazu.
Spíš naopak v podobě moderního sportu je vlastně úsilím o rekord,
o výkon za každou cenu a málo dbá onoho organického souladu
ducha a těla. A především zůstává sama v sobě, není nesena tím
hlubokým posvěcením, které všemu lidskému výrazu a konání dává
liturgie a k němuž pravá kultura a tedy i kulura těla má vést. Tím
se vlastně dostáváme k bytostnému spojení liturgie a kultury.
Často bylo u nás vysloveno slovo o náboženském smyslu našich dějin a dějin vůbec, ale čím častěji vyslovováno, tím méně
chápáno - nebo spíš chápáno tím tradičním českým etisujícím a moralisujícím způsobem. Ale tento náboženský, či vlastně křesťanský
smysl (což možno myslet něco jiného než křesťanství?), není jen takto psychologický a morální, je, abychom to řekli dosti důrazně, ontologický. Ontologický v tom smyslu, že opravdu, skutečně, reálně,
či jak to chcete vyjádřit, je křesťanství nejen dokonáním všeho ryze
lidského, co bylo vytvořeno v antickém pohanství a po čem se
vzpínalo pohanství adventní, abychom užili krásného výrazu Haeckerova, nýbrž opravdu, skutečně a reálně je křesťanské, katolické
b y t í oním apriori, které je nutné pro opravdovou zdravou a vysokou kulturu, co však naopak přirozenost a zdravý rozum samo
předpokládá. Liturgie, řekli jsme, předpokládá člověka celého; ví
že člověk, mluví-li s jiným, hovoří rukama, pohledem, výrazem obličeje a všechny tyto pohyby jsou symbolickým zjevováním něčeho
nutného. Vycházejíc z této základní skutečnosti, symbolisuje liturgie na př. modlení sepjetím rukou a pokleknutím, dávajíc těmto
5
) Srov. k tomu článek »Evangelické sebevědomí« od J. L. Hromádky v Křesťanské revui.
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výrazům jistou všeobecnost a formální uzavřenost, což ji zase sbližuje s uměním; ale podstatné je, že východiskem je zde člověk
tak jak je dán v své duchovně-tělesné struktuře; že tento člověk
zde není křiven, zkreslován, uzavírán do své niternosti a duchovosti,
ale že vchází do těchto úkonů celý, tím, čím je. Ze tedy liturgický
úkon je přiměřený jeho podstatě, a naopak, že liturgické prostředí
je přiměřené člověku, je výchovným prostředím v pravém smyslu
slova. Je jeho okolním světem (Umwelt), abychom užili v obměně
výrazu Uexküllova, který tento biolog zavedl do zkoumání živých
bytostí.
Tím jsme, doufám, dostali dosti nosnou základnu pro vymezení pravého pojmu kultury a výchovy, jak mu je třeba rozumět
ve smyslu křesťanském. Slovo kultura bylo některými moderními
filosofy a sociology pochopeno špatně ve dvojím smyslu: jednak
proto, že kultura byla vymezena jen formálně jako každá lidská
činnost, tvořící díla více méně trvalá, ale především proto, že byla,
zvláště Němci (především Spenglerem), kladena do protikladu k technice, jakožto něco duchovního proti čistě vnějšímu životnímu konfortu, zbavenému všeho »ducha«. To ovšem není ničím jiným, než
vyjádřením onoho roztržení člověka a tím i jeho činnosti na »tělo«
a »ducha«: tedy na jedné straně »duch«, kultura, na druhé jen vnější
a hmotné udržování života technikou. A je to jen výrazem velikého
úpadku evropského lidstva, v němž i pojem kultury se ztrácí z povědomí člověka.
Nuže, není jen náhodou, že latinské slovo »cultura« je označením práce zemědělské: právě v práci rolníka máme věčný vzor
práce a t í m i pravé kultury. Již Vergil, tento veliký básník adventního pohanství postihl v Georgikách základní význam rolníkovy
práce v lidském řádu a její takřka normativní postavení v lidské
činnosti vůbec. Práce u Vergila není ani přeceněna, ani nedoceněna.
Práce v potu tváře, labor improbus, je lidským údělem a práce rolníkova je symbolem práce vůbec; ale nejen to, je symbolem i kultury. Sama o sobě práce netvoří nic, neboť matka země dává stejně
tak hubený a zakrslý plod, jako plod bohatý a plný. Avšak rozdíl
mezi divokým a kultivovaným polem je rozdíl p r á c e , »kultury«
(cultura); tamto je darem země bez našeho úsilí, žírné a úrodné
pole je však darem země nejspravedlivější, iustissimae telluris, jen
za cenu práce v potu tváře, za cenu laboris improbi. Je-li však plod
země sám o sobě dar a dokonalost, je plod země nejspravedlivější
za cenu práce více dokonalý (možno-li tak říci), více dokonalý právě
»kulturou«, lidskou prací. Kdo by tu nevzpoměl na vlnící se lány
obilí, na temné a zlaté hrozny vína, na sametovou broskev? To
všechno je dáno člověku jen za cenu krušné práce, ale přece vlastně
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»přirozené«, jako by jen darem matky země dané. Lidskou kulturou
vytvořené, ale přece stále se zemí spjaté a bez její spravedlnosti
nemožné. Toto je vzor vší lidské práce a vší lidské kultury. Zda
není přirozená a dokonalá lidová píseň, zda však není dokonalejší
a stejně přirozená Smetanova hudba ? Co se zde vlastně stalo ? Nic
než to, že člověk úměrně k podstatě živoucího kulturou vytvořil
novou skutečnost, která však nijak neruší zákonitostí živého organismu, nýbrž v pokorné poslušnosti k těmto zákonitostem tvoří věci
organicky s přírodou a s ním spjaté.
To všechno se dnešnímu člověku ztratilo. Místo pravé kultury,
která byla přiměřená struktuře věcí a člověka nastoupila technika,
kde všechno je konáno k obrazu stroje. Stroj je však automat; tedy
to, co se pohybuje samo, kde člověk není účelem, ale jen prostředkem. Je to automat, který vyrábí standart, serii, věci utvářené racionálně a nikoliv úměrně lidskému bytí. Nelze to vyjádřit přesně
pojmově, ale cítíme dnes všichni, že tady člověk překročil míru,
jakousi mez, jejíž přestoupení je možné jen za cenu ztráty opravdové lidské kultury, spjaté se zemí, s člověkem, se základními danostmi společenského života, jako je rodina, národ, stát, soukromé
vlastnictví a j. Nástroj je stále ještě vlastně součástí člověka, je jen
prodloužením jeho orgánů; stroj však je něčím mimo člověka, co
není jen prostředkem, jako nástroj, ale samotným účelem, který
vlastně člověka jen užívá. Strojem nezacházíme, nýbrž stroj obsluhujeme. Jaký tedy může být okolní svět člověka, který je vytvořen
touto technickou kulturou a jaký může být výchovný vliv tohoto
prostředí? Jestliže doby převážně rukodělné výroby vytvořily prostředí prosycené přirozeností, jež se neodtrhávala od člověka jakožto
duchovně-tělesné jednoty, je prostředí technisovaných dob přesně
odrazem racionalismu, abstraktnosti a formulkovitosti myšlení, jak
jsme se o něm zmínili již jednou; jestliže v oněch dobách města,
budovy, chrámy, gesta, společenské formy nechávaly za sebou tušit
člověka a pravého člověka vytvářely, je v technickém prostředí člověk tísněn mechanisací a racionalisací, ztráceje tak svůj vlastní okolní svět a ztráceje tím zároveň povědomí zdravé a přirozené kultury a tím i předpoklad pro pravý křesťanský život. Člověk je totiž
vychováván i svým okolním světem, což nemyslíme nijak jednostranně deterministicky, jako moderní sociologové; vychováván v tom
smyslu, že zvyky, gesta, společenské formy působí také na jeho
bytí, neboť vzdělání a výchova jsou kategorie bytí a nikoliv myšlení. A je-li tento okolní svět ne-lidský v tom pravém a ontologickém smyslu slova, pak je pokřivený i člověk, který v něm žije.
V jakém vztahu k tomu všemu je nyní liturgie? Liturgie je
právě tou oblastí, která jediná uchovává a žádá člověka jako kom352

positum ducha a těla a v této plnosti chce, aby předstupoval před
Boha. Ne jako »duch«, ne jako »nitro«, ale jako tento člověk zde.
Tím liturgie po všechny věky uchovala ono pravé a člověku přiměřené chování, aby jeho výraz byl symbolický, zjevující nitro navenek a aby jeho činnost byla s ním organicky spjatá. Tím si uchovala, přes všechny lidské bludy všech věků, možnost působit právě
dnes na lidské ethos, žádajíc znovu ty zasuté schopnosti symbolického a člověku uměřeného výrazu, které se v moderní době ztratily. Ale působit především na správné chápání kultury: jako Bůh
posvěcuje přirozené věci tohoto světa, vodu, kadidlo, světlo, aniž
by byla porušena jejich přirozenost, tak má být i podstatou kultury
tvorba, která neruší přirozenosti věcí a základních společenských
vztahů a která je s tím vším v organické souvislosti.
Liturgie však předpokládá nezkřivenou přirozenost a celé lidství, jako naopak ona to je, která dává vyšší smysl, - smysl křesťanský, tedy pravý - všem lidským úkonům. Chápeme proto, v jak
těsnějším vztahu ke křesťanství a k Církvi musely být ty doby, kdy
člověk neztratil styku s liturgií, kdy z chrámu si odnášel hluboké
vědomí posvátnosti všeho lidského a zároveň pokoru k světu a k přirozenosti věcí; kdy proto dovedl takřka vytušit, čím věci jsou a svojí
činností, kulturou, nezkřivoval jejich bytnost. To všechno zmizelo
v dobách techniky a stroje; práce stala se čímsi samoúčelným, ztratilo se vědomí přirozenosti a úměrnosti: formulka, mechanisace a
racionalisace zvítězily. Člověk roztržený na tělo a ducha nedovedl
už najít cestu k liturgii a tak se zcela ztratilo ono posvěcení, které
vnášely veliké doby křesťanské do tohoto života a do každodenní
práce z modlitby, mše, od stolu Páně. Tehdy opravdu bylo křesťanství ontologický, skutečně, neustálým obnovitelem lidského konání a kultury, bylo tím co dává všemu tomu život. Toho dnes není
a proto ta hrozná opuštěnost lidí.
Ale přece tušíme, že znovu roste veliká touha po tomto životě, po pramenech pravého života. Znovu se nám odkrývá podstata a vlastní smysl liturgie a všechno co s tím souvisí - především
tedy pravé lidství. Jako z liturgie vychází životodárné a ozdravující
posvěcení celému lidskému konání - řekli jsme, že ontologický,
reálně a skutečně je křesťanství apriori každé pravé kultury - tak
zase liturgie a křesťanství vůbec vyžaduje člověka přirozeného a konání úměrné tomu, čím člověk je. Tím se vlastně již dotýkáme
otázky toho, čemu říkáme křesťanská kultura.6 A má-li být zásadně
v závěru odpověděno na tuto otázku, učiníme tak slovy Theodora
6
) Otázka křesťanské kultury není tak snadná, jak se někteří, i katolíci u nás,
domnívají. Kultura znamená cosi uzavřeného a lidského, »království boží však není
z tohoto světa«. Tím je dáno jisté n a p ě t í mezi kulturou a křesťanstvím.
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Haeckera: »Možnost křesťanské kultury - tedy za předpokladu skutečnosti Zjevení, také za předpokladu přijetí tohoto Zjevení věrou,
za primátu víry, živoucnosti víry - stojí v přímém vztahu k relativnímu zdraví přirozeného chápání a rozumu, k relativní čistotě mravů
a to nikoliv jednotlivců, také nikoliv jen nějakého užšího společenství věřících, nýbrž celého kmene, všeho lidu, celého národa.7

OTA R I T Z

L I T U R G I E A POČÁTKY
SLOVANSKÉHO PÍSEMNICTVÍ
První literární památky slovanské vyrůstají organicky z misijních snah slovanských apoštolů Konstantina a Methoděje a lze právem tvrditi, že causa finalis jejich vzniku byla liturgie. Jejich činnost
misionářská se štěpí na dvě konstitutivní složky: na hlásání křesťanského učení a na vykonávání bohoslužeb. Pro první nebylo třeba
věrověstům, majícím značné zkušenosti, žádné knižní opory, vždyť
zvláště Cyril znal dokonale obsah křesťanství, měl náležitou bystrost
a dialektickou pohotovost. Při liturgii se však bez knih neobešli.
Na liturgickém poli nebylo v IX. stol. již té volnosti, jaká tam
vládla za prvých století křesťanských. Liturgické s y s t é m y jednotlivých křesťanských osad byly více s j e d n o c e n y vlivem liturgických celků důležitějších středisk, které tyto méně významné skupiny konečně ponenáhlu zcela absorbovaly. Kněz již neměl původní
volnosti při sestavování modliteb, nesměl je již při eucharistické
oběti volně improvisovati podle denních a místních potřeb věřících,
ani při volbě čtení z Písma nebyl nezávislý na předpisech, jimiž
byly u p e v n ě n y a z m ě n ě n y staré zvyklosti. Obava před dogmatickými nepřesnostmi a nesprávnostmi vedla téměř až k úzkostlivosti. Avšak nejen negativní stránka tu působila: víc a více se projevovala snaha, aby lid byl liturgickými texty o r i e n t o v á n také
věroučně, a tu bylo také přesné a neměnné vyjádření požadavkem
nutnosti. Proto kněz potřeboval nezbytně psaných liturgických pomůcek některé z uznaných a vyhraněných liturgických skupin. A
poněvadž se kultový ceremoniel značně rozvinul - doba jeho nejpronikavějšího vývoje, 4.-7. století, již minula - byla mu řada knih
nepostradatelná.
Věrověstovi Konstantinovi a Methodějovi byla nejbližší liturgie
7

) Th. Haecker: Christentum und Kultur, München, 1927, str. 50.
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oblasti byzantské, náležející k liturgickému typu maloasijsko-byzantskému. Ten již tehdy nabýval spontánně - vlivem jak kulturní, tak
i správní převahy Cařihradu - na křesťanském východě hegemonie
mezi liturgiemi ostatních východních liturgických skupin, mezi liturgiemi typu západosyrského, východosyrského i egyptského. Liturgie
maloasijsko-byzantská sloučila v sobě jednak prvky jedné z liturgií
maloasijských, jednak liturgické zvyklosti města Cařihradu. Sloučení
v jeden liturgický systém bylo tu dosti snadné: V Cařihradě i v Malé
Asii byla bohoslužebným jazykem řečtina a liturgie byly si blízké
duchem i stavbou. Liturgie byzantská má dosud dvě hlavní složky,
liturgii zvanou sv. Jana Zlatoústého a sv. Vasila Velikého, k nimž se
druží třetí, liturgie předsvěcených chlebů, připisovaná sv. Řehoři
Bohoslovci. Liturgie sv. Vasila jest původně liturgií Caesareje Kapadocké, kde jistě nějak zasáhl do jejího vývoje velký světec křesťanského východu, sv. Vasil. Nebylo by však správné pokládati ho za
jejího původce, jak to činila po staletí zbožná tradice. Totéž nutno
připomenouti o liturgii sv. Jana Zlatoústého, která jest mladší recensí
liturgie, užívané v městě Cařihradě. A ovšem také neprávem jest
připisovaná liturgie předsvěcených chlebů sv. Řehoři Bohoslovci.
Byl to však na východě starý zvyk, spojovati význačnější liturgii
s jménem vynikajícího světce a mnohdy přímo s jménem apoštola,
aby tím nabyla i vnějškově větší ceny a vážnosti v spleti lokálních
liturgických systémů. O těsné spjetí liturgie sv. Vasila s liturgií sv.
Jana Zlatoústého mají největší zásluhu mnichové, kteří ji zanesli do
střediska administrativního, do Cařihradu. Z něho pak obě liturgie,
doplněny liturgií předsvěcených chlebů, jakožto jeden liturgický celek se začaly šířiti po východě. Liturgické knihy tohoto typu maloasijsko-byzantského se staly předlohou prvních staroslověnských
překladů.
Chceme-li se dopíditi příčiny, proč se právě liturgie byzantská
stala první liturgií slovanskou, není třeba shledávati bůhvíjaké důvody. Slovanští apoštolově liturgii dobře znali, byla to liturgie jejich vlasti a měla všechny předpoklady, jež misionáři kladli. Předně
byla poddajná co do liturgické řeči. Nebyla poutána jen na řečtinu,
nýbrž byla konána již i v jiném jazyku. Toho jest si třeba povšimnouti! Jsme zvyklí ve všem pro Slovanstvo hodnotném hledati něco
revolučního a snažíme se všechno naraziti na šablonu odporu proti
Římu a tomu, co s ním nějak souvisí. Není divu, že revolučnosť
někteří vztahují i na překlad posvátných textů do slovanštiny. Pro
Konstantina, vzdělaného kněze, který znal dokonale poměry křesťanského východu, který dobře věděl o rozmanitosti liturgických řečí,
byl překlad bohoslužebných formulářů do jazyka srozumitelného
lidu, jehož misionářem se měl státi, samozřejmým požadavkem, za
355

nímž se neskrývala žádná výbojnosť. Znal také cenu věroučného
obsahu liturgických formulářů a byl si vědom toho, že mu budou
značnou oporou při apoštolské práci, budou-li srozumitelné lidu.
Později se ovšem dostal pro tuto věc do sporu, leč neutkal se s něčím, co by náleželo do podstaty křesťanství, representovaného Římem, nýbrž pouze s názorem, tehdy na západě módním, snažícím
se - někdy až se sofistickou prohnaností - dokázati oprávněnost
pouze tří jazyků pro křesťanskou liturgii. Vždyť zásadně ani západ
trojjazyčný nebyl, jak jasně dokazují církevní dějiny, obzvláště ne
za ranného středověku. A nebýti toho, že latina - správní jazyk
impéria římského - byla srozumitelná velmi mnohým, na které se
vztahovala misijní činnost, jejímž ohniskem byl Rím tak, jako byl
kdysi ohniskem státní správy, stěží by si byla jinak uhájila v liturgii svého privilegovaného postavení. To ovšem bylo ještě posíleno hierarchickou soustředěností a jinými činiteli. I to, že na východě řecká liturgie - liturgie byzantská - zatlačila nejednu liturgii
s provinciálním bohoslužebným jazykem, lze přičítati obdobnému
livu. Srozumitelný jazyk správní a obchodní vstal se liturgickou řečí
národů, kteří se dostali do bližšího styku s řeckými vlivy. I když se
tedy už jevil v IX. stol. značný sklon k privilegisování bohoslužebné
řeči, nebyl čin Konstantinův něčím, co by se stavělo na odpor nějakému pevnému řádu. Hlavně východ nelpěl na předpisu liturgické
řeči: ráz liturgií východních vyniká dokonalejším spojením obětujícího s lidem, a tu se předpokládalo, že lid rozumí jazyku bohoslužebnému. Vždyť na př. při bohoslužbách podle typu maloasijskobyzantského proměnlivé části recituje, čte a zpívá ne tak kněz, jako
spíše přisluhující nižší duchovní a sbor, což ovšem předpokládá porozumění textům! Poněvadž v kraji, kam byli Konstantin a Methoděj vysláni, byla řečtina jazykem lidu zcela nesrozumitelným, nezbylo, než dáti se do pořizování rozsáhlých a pracných překladů,
jimiž otevřeli Slovanům bránu do kulturního světa. Ze šlo původně
opravdu o překlad liturgie byzantské, o tom není již pochybností.
Jako však není revolučnosti v jejím překladu do slovanského jazyka, tak nelze hledati revolučnosti a výbojnosti v tom, že byla
vnesena byzantská liturgie hluboko do oblastí, na něž si osobovali
právo hierarchové západní. Byla to opět pro východního kněze samozřejmost, neboť vnějškové zformalisování mu bylo cizí. Na východě se jevila odedávna tendence ke spětí ritu s o s o b a m i , nikoliv
s m í s t e m , ačkoliv Západ se vždy klonil k opaku.
Životopis Konstantinův podává o počátcích literární činnosti
Konstantinovy stručnou, ale přece výstižnou zprávu: »Když přišel
na Moravu, přijal jej Rastislav s velikou ctí, pak sebrav žáky, dal je
k němu do učení. V brzku přeložil Konstantin všechen církevní řád,
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a naučil je jitřním i ostatním hodinkám, nešporám, kompletáři i obřadům svátostným.« (»Život a pochvala svatého Cyrila, učitele slovanského národa.« Ze staroslověnštiny přeložil dr. Jos. Vašica. Str. 56.)
Již překlad Nového zákona, který začal Konstantin pořizovati
ještě v Cařihradě, byl determinován požadavkem liturgické praxe.
V Životě Cyrilově je o tom takto psáno: »... a ihned složil písmena
a začal psáti evangelní překlad: Na počátku bylo slovo, slovo bylo
u Boha, a Bůh byl slovo.« (Tamtéž str. 55.) Slovanský věrověst tedy
nezačal překládati novozákonní knihy týmž pořadem, jak jsou seřazeny v bibli, nýbrž podle toho, jak bylo posvátného textu třeba pro
liturgii. V byzantském obřadě nezačínal církevní rok adventem, jako
jest tomu v církvi římsko-katolické, nýbrž nedělí velikonoční. A na
tento první den církevního roku se čte při bohoslužbách právě počátek první kapitoly evangelia Janova: »Na počátku bylo Slovo a
Slovo bylo u Boha a Bůh byl Slovo, atd.«
Mezi dochovanými staroslověnskými památkami jest převážná
většina textů evandělských. Je to, jak se domnívám, tím, že knihy
evangelií měly a mají v ritu byzantském mezi ostatními liturgickými knihami zvláštní čestné umístění. Bývají dosud uchovávány
na samém oltáři, na němž kromě nich a kříže, jímž kněz žehná,
kromě schránky na konsekrovaný chléb a roušek, do nichž jsou zašity ostatky svatých, nesmí býti nic uloženo. Tato zvláštní úcta, jíž
se evangeliu dostávalo, byla asi příčinou, že se jich zachovalo poměrně dosti, takže hlavně z nich lze dosti přesně poznati ráz liturgické řeči, prvního spisovného jazyka slovanského. Na ten byl
slovanskými apoštoly povýšen dialekt, náležející do bulharské jazykové skupiny, jak lze souditi hlavně ze svérázností hláskoslovných. Věrověstové se mu naučili asi v svém rodišti Soluni: »...neboť
vy jste Soluňané, a všichni Soluňané hovoří čistě slověnsky.« (Život
Method. kap. VI. - srov. Pastrnek: Dějiny slov. ap. Cyr. a Meth.
str. 226.) Poněvadž differenciace slovanských jazykových celků nebyla provedena tak, že by moravští Slované nebyli rozuměli jazyku
Slovanů vlasti Konstantinovy a Methodějovy, nemusili hledati apoštolově jiných poučení o jazyku lidu, kterému se měli státi hlasateli
víry. Nutno poznamenati, že pozdější spisovné jazyky slovanské se
nevyvinuly z této prvé spisovné řeči, nýbrž že se k ní přiřadily.
Stará slověnština jest pouze nejstarší větví mezi ostatními větvemi
literárních jazykových útvarů slovanských; jim všem byl společným
kmenem jazyk praslovanský. Ten byl asi až do 4. stol. po Kr. jazykem všech Slovanů, jím mluvili v své původní společné vlasti. Není
z něho doloženo nic a od filologů jest jen uměle konstruován.
Ačkoliv bylo za života Konstantinova a Methodějova přeloženo
mnoho knih a ačkoliv lze směle tvrditi o Velké Moravě, že byla
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na literární památky tou dobou z celé Evropy nejplodnější, přece
se nám z jejich díla nezachovalo nic. Chceme-li poznati jazyk nejstarších památek, jsme odkázáni na pozdější přepisy, které nazýváme staroslověnskými. Do nich ovšem již vnikly vlivy lokálních nářečí, v jejichž oblasti vznikaly. Nejprve přeložili svatí bratří to, čeho
bylo nejnutněji třeba pro konání bohoslužeb, e v a n g e l i a a knihu,
v niž byly základní a neproměnné formuláře eucharistické oběti,
t. zv. s l u ž e b n í k . Pak následovaly překlady jiných bohoslužebných
knih: č a s o s l o v u (odpovídajícího římskému breviáři), t r e b n i ku,
knihy obřadní, o k t o i c h u neboli osmiglasniku, knihy liturgických
zpěvů, seřaděných do osmi skupin a p a t e r i k u , obsahujícího čtení
o životě světců. Oporou církevní administrativy byla kormčaja kniga
- n o m o k a n o n , sbírka zákonů, týkající se církevních věcí, jak se
jí užívalo v Byzanci. A jistě v době životu slovanských apoštolů ne
příliš vzdálené byl přeložen také celý Starý zákon.
Určitější představy o znění původního překladu lze nabýti jen
u textů evangelií. Mešního formuláře liturgického podle východního
ritu se dochoval jen zlomek v součásti e u c h o l o g i a S i n a j s k é h o ,
t. zv. Sinajských lístcích. Velmi neúplný obraz skýtají staroslověnské a pozdější církevněslovanské památky o ostatním díle slovanských věrověstů.
Památky staroslověnské, které zatím známe, vznikly vesměs
v X.-XI. století a snad o všech lze tvrditi, že jsou buď přímo knihami l i t u r g i c k ý m i , nebo že mají k liturgii vztah. Část je jich psána
hlaholicí, část písmem kyrilským.
Z hlaholsky psaných zachovává hláskoslovné velmi dokonale
původní ráz staroslověnského jazyka k o d e x Z o g r a f s k ý . Je to
fragmentárni text čtveroevangelia, který byl do r. 1860 majetkem
kláštera Zografos na posvátné hoře Athos. R. 1843 podal o něm
zprávu rakouský konsul Ant. Mihanovič. Následujícího roku si ho
bedlivěji povšiml V. Grigorovič, který ve zprávě o své učené cestě
po evropském Turecku tvrdí, že má památka 308 listů, kdežto nyní
jsou známy jen 304 listy. R. 1860 byl kodex mnichy kláštera zografského věnován ruskému caru Alexandru II., který jej dal uložiti v petrohradské veřejné knihovně. Chybí v něm první dvě kapitoly evangelia Matoušova a z třetí deset prvních veršů. I uvnitř
kodexu se nejeden list ztratil. Od XVI. kap. 20. verše až do XXIV.
kap. 20. verše Matoušova evangelia jest kodex psán jinou rukou
písařem z pozdější doby, jemuž se tu a tam vmísilo do hlaholského
písma písmeno cyrilské. Tento doplněk části patrně ztracené vznikl
asi ve stol. XI.-XIL, kdežto ostatní část jest z konce X. nebo počátku
XI. století.
Po stránce lexikální a tvaroslovné se blíží původnímu překladu
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více druhé hlaholské tetraevangelium t. zv. k o d e x M a r i a n u s ,
ačkoliv hláskoslovné jeví již dosti nepřesností. K jeho objevení se
opět pojí jméno Grigorovičovo a Mihanovičovo. Od smrti Grigorovičovy - od r. 1876 - jest v Rumjancevském museu v Moskvě. Grigorovič je měl z kláštera Mariánského na Athose. Kodex Marianský
jest úplnější než Zografský. Vznik jeho lze datovati asi stejně jako
vznik evangelia Zografského. Jazyk má některé charakteristické úchylky, z nichž se soudí, že opis byl pořízen asi na srbochorvátské půdě.
Zajímavé jsou v něm moravismy ukazující na to, že předloha tohoto opisu byla z oblasti říše Velkomoravské.
Vnějším uspořádáním jest původnímu překladu novozákonních
textů nejbližší k o d e x A s s e m a n i a n u s , nejstarší hlaholský evangeliář, obsahující úseky lekcí evangelia, seřaděné podle toho, jak
je jich třeba pro svátky a dny církevního roku při liturgii. Byl pojmenován po svém objeviteli, kardinálu Assemanim - jehož zásluhou se dostal z Jerusaléma, kde byl chován v jednom klášteře, do
Říma. Nyní náleží knihovně vatikánské. V tomto cenném rukopise,
obsahujícím 159 listů, chybí konec. Nyní se pokládá za dobu vzniku
tohoto opisu XI. století. A poněvadž jest v něm zmínka o tom, co
třeba čisti na svátky makedonských světců, jest pravděpodobné,
že byl pořízen v této oblasti. Setkáme se tam i s jménem sv. apoštola Methoděje, a to u data 6. dubna.
Dvě vzácné památky staroslověnského písemnictví byly dlouho
skryty v klášteře sv. Kateřiny na hoře Sinai a žárlivě střeženy mnichy i před očima vědců. Byla-li kniha evangelijních textů knihou
nezbytně nutnou při liturgii, byla pro kněze při bohoslužbách, hlavně
při církevních hodinkách, nepostradatelná kniha žalmů, žaltář, a kniha
obsahující různé liturgické modlitební formule, trebnik, euchologium.
Památky t. zv. sinajské jsou právě tohoto druhu.
P s a l t e r i u m S i n a i t i c u m jest nejstarší známý staroslověnský
žaltář, pocházející z XI. století. Má 177 listů; konec rukopisu se
ztratil. Ačkoliv se v Rusku vědělo, že klášter sv. Kateřiny na Sinai
chová vzácné památky slovanského písemnictví, přece jasnějšího
obrazu nabyli o nich slavisté teprve z opisů, jež pořídil český badatel Leopold Geitler, první vydavatel Psalteria. Památky opisoval
za velmi těžkých okolností: krátkost doby, po kterou měl vzácné
kodexy Psalteria a Euchologia k disposici, nutily ho ke spěchu a nepříjemný dozor mnichů také působil jiště rušivě, proto není divu,
že se do opisu památek, dokončeného za třicet dní, vloudily některé, mnohdy pro filologa i vážné chyby, ačkoliv zase není, oprávněná přílišná nedůvěra k vydání Geitlerovu. Nově kriticky vydal
žaltář S. Severjanov v Petrohradě roku 1922. Místem vzniku Psalteria Sinajského jest pravděpodobně Makedonie. Z předlohy, podle
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níž byl opisován, vnikly však do něho ještě také bohemismy, svědčící opět o vlasti originálu. Jazyk, hlavně co se týče abstraktních
výrazů, má lexikálně tentýž ráz jako jazyk staroslověnských překladů evangelia.
Stejně nesnadné bylo pro badatele podrobnější poznání e u c h o l o g i a S i n a j s k é h o . Vznik jeho lze datovati stejně jako vznik
Psalteria. Celkem obsahuje nyní 106 listů, sotva polovinu původního rozsahu. Jak vnitřní jazykové, tak vnější technické důvody vnukají domněnku, že tato obřadní kniha, i písařsky značně rozmanitá,
není opisována podle předlohy, vyšlé z překladatelského pera Konstantinova, nýbrž z díla napsaného později, kdy už se kultový ceremoniel rozrostl z misijní primitivnosti. Snad je to samostatná kompilace z několika liturgických děl, jak soudí Frček. Některé jeho
úseky jsou ovšem původem značně starší, a ač vznikl sborník jako
celek pravděpodobně také v Makedonii, přece jsou v něm i formule,
přeložené asi na půdě české nebo snad v Panonii, bližší západním
proudům liturgickým; jejich ohlas lze tu a tam pozorovati. Zajímavá
jest domněnka V. Vondráka, jenž hledá pro jednu zpovědní modlitbu euchologia předlohu ve starohornoněmecké modlitbě svatého
Emerama a snažil se najiti vztah zpovědní formule Euchologia
k třetí Frisinské památce (Srovn. V. Vondrák: Studie z oboru církev. slov. písemnictví. Praha 1903; Nové vydání důležitého kodexu obstaral dr. Frček, jemuž se podařilo zjistiti také řadu řeckých předloh).
Z menších hlaholských fragmentů jsou pro nás obzvláště zajímavé dva: Kyjevské listy a Pražské zlomky, oba opět rázu liturgického. Na K y j e v s k é listy, sedm lístků poměrně malého formátu, bylo upozorněno za kongresu archeologů v Kijevě, kde se
chovají v knihovně kijevské duchovní akademie. Tam se dostaly
zásluhou archimandrity Antonína roku 1862 z Jerusaléma. Spolehlivé vydání této vzácné památky: přepisu liturgické knihy západního obřadu, vyšlé asi z pera žáka Konstantinova, který pocházel
z Čech, v době životu svatých apoštolů Konstantina a Methoděje
velmi blízké (asi již v IX. století), pořídil první Jagič. Jsou zbytkem
staroslověnského sakramentáře, mešní to knihy, obsahující vše, čeho
bylo třeba k obřadům, týkajícím se Svátosti oltářní, kromě lekcí,
antifon a žalmových versikulů z mešního formuláře. Ačkoliv zachovávají značnou měrou velmi přesně starobylý ráz jazyka, hlavně
pokud jde o jery a nosovky, přece mají řadu nápadných b o h e m i s m ů . O tom, jak, kde a za jakých okolností vznikly, vypracoval V. Vondrák zajímavou theorii, která však zdaleka neřeší všech
problémů, jež se k nim poutají. Mnoho světla do otázky jejich vzniku vnesly studie Dvorníkovy. Podrobné prostudování této vzácné
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památky přinese snad také ještě více jasnosti o tom, jaký byl vztah
mezi liturgií slovanskou východního a liturgií západního obřadu.
Ještě pronikavější český vliv jeví P r a ž s k é z l o m k y , značně
mladší, z 2. poloviny XI. stol. pocházející dva listy s překladem řeckého liturgického textu, a to večerních církevních hodinek. Jest to
relikvie, připomínající tak záhy odumřelou liturgii slovanskou z kláštera na Sázavě.
Do druhé skupiny staroslověnských památek, to jest mezi památky psané kyrilicí, náležejí z větších kodexů pouze dva, evangeliář a minei, pořízené opět zřejmě pro usus liturgický.
Kyrilicí psaný staroslověnský evangeliář bývá pravidelně nazýván S a v v i n a k n i g a podle dvou kusých poznámek, z nichž vysvítá, že se jeho písař nazýval Sava. Na jednom místě jest poznámka,
že knihu psal »pop Sava« a jinde jest prosba, aby Hospodin pomohl svému služebníku Savovi. Tyto přípisky jsou na 49. a 54. listě.
Skládá se ze 129 listů popsaných evangelijním textem, který jest
pro studium staroslověnských překladů Nového zákona velmi důležitý, poněvadž objasňuje vzájemný vztah jednotlivých staroslověnských redakcí evangelijních překladů mezi sebou a k původnímu
originálu. Opis vznikl někde blízko ruské jazykové oblasti, pravděpodobně v severním Bulharsku, a to v XI. století. Nyní je v Typografické bibliotéce v Moskvě, kam se dostal z kláštera od Pskova.
Nejrozsáhlejší staroslověnskou památkou jest kniha menologia,
minei březnového, v níž jsou kalendářním pořadem sestavena čtení
o životě svatých a z kázání a homilií, jejichž výběr a uspořádání se
řídilo liturgickým rázem období březnového. Jest to téměř dvanáctá
část minei celého církevního roku. Rukopis byl nalezen v Suprasli
u Biateho Stoku v tamějším klášteře řecko-katolickým církevním
hodnostářem Bobrovskim z Vilna r. 1824; proto se nazývá k o d e x
S u p r a s l i e n s i s . Rukopis měl po nalezení velmi pestrý osud.
Památka není jazykově, a hlavně lexikálně homogenní, neboť
pisatel rukopisu snášel materiál, jak se mu naskytl. U díla, které
bylo tak obrovské - neboť Supraslský rukopis je pouze minei na
jeden měsíc, jistě však bylo sestaveno již v období staroslověnském
na celý rok - nelze naprosté jazykové a slohové jednotnosti očekávati. Všech 24 zachovaných úseků na dny měsíce března jest přeloženo z řeckých předloh, z nichž většina je známá. Nejstarší partií
rukopisu jest homilie sv. Epifania, určená pro Veliký pátek. Celkem
jest v něm 24 životopisů svatých. K nim se druží homilie, mající
vztah k svátkům. U dvaceti z nich jest autorem sv. Jan Zlatoústý,
u jedné sv. Vasil Veliký, jedné Epifanius Cyperský a jedné Fotios.
Byl to bohatý zdroj liturgických lekcí. Z rázu jazyka lze se doha361

dovati, že rukopis vznikl pravděpodobně ve východním Bulharsku
a dobou vzniku jest asi XI. stol.
Dílo tak rozmanitého obsahu jako minei předpokládá značnou
překladatelskou vyspělost a velikou jazykovou ohebnost, neboť zabíhá do nejrůznějších odstínů konkrétních výrazů a do nejsubtilnějších vyjádření duchových a abstraktních ideí. A přece jazyk staroslověnský, zásluhou geniálního ducha Konstantinova, který dovedl
proniknouti jeho hloubky, na vše stačil.
Makedonský dialekt, z něhož učinili Konstantin a Methoděj jazyk bohoslužebný a spisovný, lze pokládati dosud za jeden z nejdůležitějších spisovných jazyků slovanských a může se směle postaviti na roveň s nejvyspělejšími literárními jazyky Slovanů i z doby
nynější. Konstantin dovedl rázem překlenouti propast mezi národy
se starou kulturou a mezi nadaným, ale nekultivovaným kmenem
slovanským. A pojítkem, kterým Slovanstvo organicky a pevně připoutal k civilisovanému světu, literární, a přece tak životnou formou, byla l i t u r g i e . Do ní shromáždil křesťanský svět, co měl nejlepšího, v ní asimiloval mnoho z trvalé hodnoty a krásy věků předkřesťanských - a tato krásna nezůstala uzavřena širokým vrstvám,
nýbrž byla neustále z knižních nevyčerpatelných zdrojů rozdávána
živým slovem do duší lidu. Slovanské písemnictví nezačíná primitivními a nesmělými pokusy: Konstantin se pouští hned do úkolu
velmi nesnadného a vyžadujícího veliké vyspělosti. Avšak nejen to!
Nebýti toho, že bylo slovanské písemnictví tímto geniálním mužem
tak sloučeno s liturgií, nebylo by nabylo tak mohutného rozmachu.
Liturgie, která se stala brzy důležitou součástí kulturního a náboženského života Slovanů, dala mu sílu, jíž zdolalo i největší překážky, stavějící se jeho rozvoji v cestu.
Netřeba připomínati, že východní liturgie, dílo i umělecky dokonale vyladěné, plné hlubokých myšlenek, přioděných krásnými
obrazy, měla pro slovanské předky také veliký význam v ý c h o v n ý .
Jest opravdu škoda, že ani nám není tak známá, jak by toho zasloužila. Mluví se sice o ní dosti - již dítě v národní škole o ní slyší ale jasný pojem o ní má málokdo. Alespoň vzdělanec by měl znáti
dokonaleji to, co se stalo naší literární prvotinou. Nyní není nesnadno
ani v našich krajích, kde je západní liturgie latinská, ji poznati také
prakticky. Musíme splatiti liturgii ještě veliký dluh! Jest nutno si
jí povšimnout dokonaleji také po stránce vědecké a jistě se pak
objasní mnoho věcí, jež jsou zatím na př. i filologům záhadou, a objeví se nové široké perspektivy dosud tak málo známých oblastí
duševního života slovanských předků.
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C H A R L E S PÉGUY

ZTRACENÁ RADOST Z PRÁCE
Za mých časů kdekdo zpíval. (Vyjímajíc mé, avšak já jsem
již nebyl hoden být z oněch časů.) Ve většině řemeslnických spolků
se zpívalo. Dnes se jen funí. V oněch dobách se nevydělávalo takřka
nic. Mzdy byly tak nízké, že si to nelze představit. A přesto každý
měl co jíst. I v nejskromnějších domech byl jakýsi blahobyt, na nějž
vzpomínka už vymizela. Vlastně se vůbec nepočítalo. A nebylo co
počítat. A bylo možno vychovávat děti. A vychovávali je. Nebylo
toho děsivého hospodářského šroubu, který nás teď rok od roku více
tísní. Nic se nevydělávalo; nic se neutrácelo; a každý žil.
Nebylo té dnešní hospodářské tísně, toho rdoušení vědeckého,
chladného, přímočarého, pravidelného, jasného, přesného, bezvadného, neúprosného, moudrého, všeobecného, stálého, pohodlného
jako ctnost, kde není co říci a kde ten, kdo je rdoušen, je tak zřejmě
v neprávu.
Nikdy se nebude vědět, kam až šla počestnost a spravedlivost
duše toho lidu; taková jemnost, taková hluboká kultura se už víc
nenajde. Ani taková jemnost a opatrnost v řeči. Ti lidé by se byli
červenali nad naším nejlepším tónem dneška, jímž je tón měšťácký.
A dnes každý je měšťák.
Bude nám snad věřeno, a je to konečně jedno, znali jsme dělníky, kteří měli chuť do práce. Myslilo se jen na práci. Znali jsme
dělníky, kteří ráno myslili jen na práci. Vstávali ráno, a jak časně,
a zpívali si při pomyšlení, že jdou do práce. V jedenáct hodin si
zpívali jdouce na polévku. Konec konců to všechno je u Huga; a
k Hugovi nutno se v tom stále vracet. O n i š l i a z p í v a l i si. Pracovat bylo pro ně radostí a hlubokým kořenem jejich bytosti. A důvodem jejich bytí. Byla neuvěřitelná čest práce, nejkrásnější ze všech
ctí, nejkřesťanštější, snad jediná, která se drží. Právě proto třeba říkám, že takový onehdejší volnomyšlenkář byl křesťanštější než nábožný člověk dneška. Protože nábožný člověk dneška je nutně měšťák. A dnes každý je měšťák.
Znali jsme přesně touž čest práce, jaká ve středověku řídila ruku
i srdce. Byla to právě táž, zůstavši uvnitř neporušena. Znali jsme
onu pečlivost hnanou až k dokonalosti, stejnou v celku, stejnou
v nejmenší podrobnosti. Znali jsme onu naprostou úctu k d o b ř e
u d ě l a n é m u d í l u , hnanou, dodržovanou až do těch nejvyšších
požadavků, které kladla. Vídal jsem po celé své dětství vycpávat
židle přesně s touž myslí a s týmž srdcem, a touž rukou, s jakými
tentýž národ vybrušoval své katedrály.
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Co z toho všeho zůstává dnes ? Jak to tak učinili z nejpracovitějšího národa na zemi, a snad z jediného pracovitého národa na
zemi, z jediného snad národa, jenž měl rád práci pro práci, pro tu
čest a proto aby pracoval, z toho národa dřevěnkářů, jak z něho
mohli učiniti národ, který na staveništi vynakládá všechnu svou
horlivost na to, aby nedal ani o ránu víc. To bude v dějinách jedním
z největších, a patrně jediným vítězstvím intelektuální měšťanské
demagogie. Ale třeba doznat, že platí. Toto vítězství.
Byla revoluce křesťanská. A byla revoluce moderní. To jsou
ty dvě, které nutno počítat. Řemeslník za mých časů byl řemeslníkem kterékoliv doby křesťanské. A patrně snad i kterékoliv doby
antické. Řemeslník dnešní není už řemeslníkem.
V tu krásnou čest řemesla se obracely všechny nejkrásnější,
všechny nejušlechtilejší city. Důstojnost. Hrdost. N i k d y na n i k o m
n i c n e ž á d a t , říkávali. Ejhle, v jakých ideách jsme byli vychováváni. Neboť požádat o práci, neznamenalo o něco žádat. To znamenalo tak normálně, jak jenom je možno, tak přirozeně, jak jen
možno, se dovolávat, ba ani dovolávat ne. To znamenalo postavit
se do dílny na své místo. To znamenalo v takovém pracovitém
městě se klidně postavit k práci, která na člověka čekala. Dělník
v těch dobách nevěděl, co to je žebrat. To měšťáctvo žebrá. To měšťáctvo, činíc je měšťáky, je naučilo žebrat. Dnes už v té opovážlivosti a v té drsnosti, v té jakési neurovnanosti, kterou vnášejí do
svých požadavků, dá se velmi snadno vycítit onen utajený stud, že
jsou nuceni žádat, že byli výsledkem hospodářských dějin dohnáni
k tomu, aby žebrali. Ba ano, nyní od někoho něco žádají. Dokonce
žádají od každého všechno. Požadovat, to pořád znamená žádat.
To pořád znamená sloužit.
Tito dělníci nesloužili. Oni pracovali. Měli čest absolutní, jak
už je základní vlastností každé cti. Noha u židle musila být dobře
udělána. To bylo samozřejmé. To byla výsada. Nemusila být dobře
udělána k vůli mzdě nebo za mzdu. Nemusila být dobře udělána
pro mistra, ani pro znalce, ani pro mistrovy zákazníky. Musila být
dobře udělána tak jak je, sama o sobě, sama pro sebe, v samé své
podstatě. Tradice vzešlá, vzestouplá z nejhlubšího dna rodu, dějiny,
absolutno, čest chtěla tomu, aby ta noha od židle byla dobře udělána. Každá součástka židle, které nebylo vidět, byla zrovna tak dokonale udělána jako to, co vidět bylo. To je právě princip katedrál.
A zas jsem to jen já, kdo v tom tak dlouho šťourám, já zdegenerovaný. Pro ně, u nich nebylo na tom ani stínu nějakého rozmýšlení. Tady byla práce. Pracovalo se dobře.
Nešlo o to, být viděnu či neviděnu. Byla to sama podstata práce,
co musilo být dobře uděláno.
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A neuvěřitelně hluboký cit pro to, čemu dnes říkáme sportovní
čest, jenže tehdy rozšířený po všem všudy. Nejen myšlenka vydati
ze sebe to nejlepší, ale i myšlenka, vydati toho nejlepšího, toho dobrého co nejvíc. Nejen kdo to udělá nejlíp, ale kdo toho udělá nejvíc,
to byl ten krásný ustavičný sport, který platil po celý den, jímž
sám život byl proniknut. Protkán. Bezmezná nechuť k špatně vykonanému dílu. Hůř nežli velkopanské opovržení k tomu, kdo by
byl špatně pracoval. Ale aby na to byli mysleli, to jim ani nepřišlo.
Všechny cti se sbíhaly v tuto čest. Počestnost a jemnost řeči.
Úcta k domácímu krbu. Smysl pro úctu, pro každý druh úcty, pro
samu podstatu úcty. Obřad takřka nepřetržitý. Ostatně domácí krb
se ještě velmi často spojoval s dílnou a úcta k domovu a úcta k dílně
byla touž úctou. Byla to úcta k témuž místu. Byla to úcta k témuž
ohni. Co se z toho všeho stalo. Všechno bylo jeden rytmus a jeden ritus a jeden obřad od samého svítání. Všechno byla jediná událost; posvátná. Všechno bylo jedna tradice, jedno učení, vše bylo
odkázáno, vše bylo nejposvátnější zvyklostí. Všechno bylo vnitřním
povznášením a modlitbou po celý den, spaní i bdění, práce i ten
trochu odpočinku, lože i stůl, polévka i maso, dům i zahrada, dvéře
i ulice, dvůr i práh, i talířky na stole.
Říkávali se smíchem, aby ošidili faráře, že p r á c e j e m o d l i t b a a ani sami nemyslili, jak dobře to říkají.
Natolik byla jejich práce modlitbou. A dílna byla modlitebnou.
Všechno bylo pozvolným vykonáváním krásného obřadu. Byli
by bývali překvapeni tito dělníci, a jaké by bývalo bylo nejen jejich znechucení, ale nedůvěřivost, jak by bývali byli přesvědčeni,
že si z nich děláte blázny, kdybyste jim řekli, že za několik let
se dělníci na stavbách - jejich druzi oficielně usnesou dělat co nejméně; a že to budou považovat za velké vítězství. Taková myšlenka, i kdyby jim nakrásně byla přišla, by pro ně byla znamenala
přímo újmu na nich samých, na jejich existenci, to by bylo znamenalo pochybovat o jejich schopnosti, protože by to znamenalo
předpokládat, že nedokáží tolik, kolik mohou. To je jako předpokládat o vojáku, že nedobude vítězství.
I oni žili v ustavičném vítězství, ale v jak jiném vítězství. V jak
stejném a jak jiném. Vítězství všech hodin denních po všechny dny
života. Čest rovná kterékoliv cti vojenské. City tytéž jako u císařské
gardy.
A následkem toho či zároveň s tím všechny krásné city, k tomu
se připojující nebo s tím souvislé, všechny krásné city z toho pocházející a spřízněné. Úcta ke starcům ; k rodičům, k příbuzným.
Obdivuhodná úcta k dětem. Samozřejmě úcta k ženě. (A to je nutné
říci, protože dnes je to právě toto, čeho se tolik nedostává, úcta k ženě
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pro ženu samotnou.) Úcta k rodině, úcta k domácnosti. A hlavně
vlastní zalíbení a úcta k úctě samé. Úcta k nástroji, a k ruce, k tomu
nástroji nejvznešenějšímu. - Z t r á c í m r u c e p r o p r á c i , říkávali
starci. A to byl konec všech konců. Myšlenka, že by bylo možno
zničit úmyslně své nástroje, by jim byla ani nepřipadala jako nejposlednější svatokrádež. Ani by jim byla nepřipadala jako nejhorší
šílenství. Ba ani by jim byla nepřipadala nestvůrná. Byla by jim připadala jako nejvýstřednější nápad. To by bylo, jako kdyby jim někdo řekl, že si usekne ruku. Nástroj byl vlastně rukou, trochu delší
nebo tvrdší (s nehty ocelovými) nebo příhodněji uzpůsobenou. Rukou, která byla jakoby udělána výslovně k tomu či onomu.
Aby si dělník zničil nástroj, to by pro ně bylo v této stálé válce,
jako by si voják usekl palec.
Nevydělávalo se nic, žilo se z ničeho, a byli šťastni. Nejde o to,
dát se nad tím do sociologických výpočtů. To je skutečnost, jedna
z těch vzácných skutečností, které jsme poznali, jedna z těch vzácných skutečností, které jsme mohli obejmout, jedna z těch vzácných skutečností, která je nepopěrná.
Všimněte si, že v jádře je to dnes nebaví, nic na staveništích
nedělat. Raději by pracovali. Nejsou nadarmo z toho pracovitého
rodu. Rozumějí tomu volání rodu. Ruce, která svrbí, jíž se chce pracovat. Paži, která se otupuje nicneděláním. Krvi, jež obíhá v žilách.
Hlavě, jež pracuje a která jakousi žádostivostí už napřed, jakýmsi
předjetím, opravdovým předzvládnutím se zmocňuje předem hotového díla. Jako jejich otcové, slyší ten tlumený pozev práce, která
chce být vykonána. A v jádře si oškliví sami sebe, že ničí nástroje.
Ale to ti spořádaní páni, vědci, měšťáci jim navykládali, tohle že
je ten socialismus a tohle že je ta revoluce.
Protože ani to nelze dost často opakovat. Všechno zlo pošlo
od buržoasie. Celé to poblouzení, celý ten zločin. To kapitalistická
buržoasie nakazila lid. A nakazila ho právě duchem buržoásním a
kapitalistickým.
Výslovně říkám buržoasie kapitalistická a velká buržoasie. Naopak měšťanstvo dělné, drobné měšťanstvo se stalo nejubožejší třídou ze všech společenských tříd, jedinou dnes, která vskutku pracuje, jedinou, která následkem toho zachovala dělnické ctnosti bez
úhony a v odměnu za to konečně jedinou, která žije opravdu v bídě.*
*) Tato věta potřebuje za dnešního stavu jisté korektury vzhledem k bídě stavu
selského a k otázce nezaměstnanosti. Článek totiž vyjímáme z C a h i e r s d e la
Q u i n z a i n e , svazku o P e n ě z í c h , ze dne 16. února 1913. V zásadě však závěry
tohoto článku platí i dnes, možno říci ještě ve větší míře než v době, kdy byl psán.
Nejen pokud jde o vnitřní poměr dnešního člověka k práci, nýbrž i pokud jde o příznačný způsob, jakým tento poměr spoluvytvářel socialism svým politickým měš-
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Ona jediná zadržela ránu, kdožví jakým zázrakem, ona jediná ještě
zadržuje ránu, a nastane-li nějaká obnova, bude to jen dík jí, že
vydržela.
Tak tedy dělníci nezachovali dělnických ctností; a je to drobné
měšťanstvo, kdo je zachoval.
Buržoasie kapitalistická naopak všechno nakazila. Nakazila sebe
samu a nakazila lid toutéž nákazou. Nakazila lid dvojím způsobem;
i tím, že zůstala sama, čím je; i přeběhlými příslušníky svými, které
vočkovala do lidu.
Nakazila lid jako nepřítelkyně; a jako učitelka.
Nakazila lid sama v sobě, zůstávajíc sama sebou. Kdyby měšťanstvo bylo zůstalo ne tak tím, čím bylo, jako tím, čím být mělo
a čím být mohlo, hospodářským rozhodčím nad prodejní hodnotou, nebyla by si dělnická třída žádala ničeho jiného než zůstat tím,
čím byla vždycky, hospodářským pramenem prodejních statků.
Ani to nelze dost často opakovat, právě buržoasie začala se
sabotováním a sabotáž se zrodila v buržoasii. Právě že bursoasie
začala nahlížet na lidskou práci jako na hodnotu bursovní, začal
i sám pracovník nahlížet na svou vlastní práci jako na hodnotu
bursovní. Právě že bursoasie se jala s lidskou prací provádět ustavičně bursovní převraty, začal i sám pracovník z nápodoby, z tajné
úmluvy a vzdoru, a dalo by se skoro říci z úmluvy, provádět stále
se svou vlastní prací bursovní převraty. Právě že buržoasie se dala
na soustavné vydírání z lidské práce, žijeme za oné vlády bursovnich převratů a stálého vydírání, jímž jsou zejména stávky: Tak zmizelo ono pojetí spravedlivé ceny, z něhož si naší buržoásní intellektuálové dělají šašky, ale které nicméně bylo trvalým základem celého jednoho světa.
Neboť, a v tom je druhá a neméně strašná nákaza; zároveň
jak buržoasie zaváděla a prováděla ve velkém sabotáž na svůj vlastní
účet, zároveň uváděla patentované teoretiky sabotáže do světa dělnického. Zároveň jak před očima dávala příklad a vzor, zároveň
uvnitř podávala poučení. P o l i t i c k á strana socialistická je cele složena z intelektuálních měšťáků, To oni vynašli sabotáž a dvojí zradu,
zradu na práci, zradu na nástroji. Nemluvíc o zradě vojenské, která
je zvláštním případem veliké zrady, jako sláva vojenská je příkladem
veliké slávy. To oni namluvili lidu, tohle je socialismus a tohle je
ťáctvím. V r. 1913 ještě bylo možno napsat, že drobné měšťáctvo je jediné, které
žije opravdu v bídě. Dnes to platí i o venkově a o inteligenci. V r. 1913 bylo také
možno napsat, že drobné měšťáctvo si zachovalo dělnické ctnosti v poměru k práci.
Dnes to nelze dobře říci nejen o dobrém měšťáctvu, nýbrž ani o venkově. Neboť
ono zburžoasnění práce, o němž mluví Péguy, zasáhlo již i venkov. Jenže se tomu
dnes neříká zburžoasnění, nýbrž socialisace. - P. př.
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revoluce. S y n d i k a l i s t i c k é strany socialistické se mohly více
méně upřímně domnívat, že provádějí nebo že tvoří samy sebou
reakci proti stranám politickým, proti straně sjednocené; podle velmi
častého úkazu historického, novou aplikací a novým ověřením prastarého zákona o antagonismech je tato reakce proti jedné politice
sama politikou, nepřátelskou stranou politickou. Syndikalistické strany
jsou zrovna tak narušeny a nakaženy prvky politickými, zrovna stejnými, jinými intelektuály, zrovna stejnými, jinými měšťáky, zrovna
stejnými. Mohly věřit, více méně upřímně, že se zbavily starého
politicky socialistického personálu. Nezbavili se starého politicky
socialistického ducha, který byl po výtce duchem buržoasním, nikterak duchem lidovým. Na první pohled se může zdát, že je mnohem víc skutečných dělníků v příslušenstvu socialisticko-syndikalistickém nežli v příslušenstvu socialisticko-politickém, kteréž je takřka
úplně složeno z měšťáků. A je to pravda, chce-li se, postupuje-li se,
chce-li se dívat, chce-li se počítat povrchními metodami sociologického sčítání. Je to pravda jen zdánlivě. Ve skutečnosti jsou pořád
ještě prosáklí a nakaženi prvky čistě intelektuálními, ryze buržoasními. A především tak velký počet dělníků, který tam je vidět,
nejsou skutečně dělníky, nepocházejí skutečně a přímo z lidu, čistě
ze starého lidu. Jsou to ve skutečnosti dělníci druhého pásma, druhé
formace, dělníci zburžoásnělí (nejhorší z buržoů), dělníci, mohu-li
tak říci svátečně nastrojení mezi měšťáky, intelektuálové bez kabátu,
nejhorší z intelektuálů, dělníci výsadní, ještě hloupější, možno-li než
buržoové, jejich vzory, a než intelektuálové, jejich učitelé, nešťastníci nejen prohnilí pýchou, nýbrž svázaní pýchou neohrabanou, zamotaní do metafysik, z nichž už nerozumějí naprosto ničemu, dělníci výsadní, odříznutí od svého lidu, odťati od svého rodu, krátce
řečeno nešťastníci, kteří dělají chytráky.
Ani to nelze dost často opakovat. Celý onen svět je jauresovský.
To jest, v základě je celý onen svět radikální. To jest buržoásní,
Všude je to táž demagogie; a všude je to táž pustota; jedna přináší druhou. Tato myšlenková chudoba, v dějinách světa snad jedinečná, ten nedostatek práce, který je v politice vlastním znakem
strany radikální, ovládl ve společném jauresismu celou socialistickou
stranu politickou a ponenáhlu i stranu syndikalistickou. Celý onen
svět je v základě světem radikálním. Táž nuzota, táž myšlenková
chudoba. Týž nedostatek srdce. Týž nedostatek rodu. Týž nedostatek lidu. Týž nedostatek práce. Týž nedostatek nářadí. Všude tytéž neohrabané rozpaky. Všude táž výřečnost. Všude stejný parlamentarismus, stejné pověry, stejné parlamentní trikaření, stejná váhavost. Všude tatáž dutá pýcha, ty ztrnulé paže, ty prsty řečníků,
ty ruce, které nedovedou zacházet s nářadím. Všude tytéž meta368

fysické rozpaky. A ty hlavy jako lískové oříšky. Mohli svému
radikalismu dát jinou látku, jinou aplikaci, nebo dělat, jako by tak
činili. Avšak sám způsob a podstata jejich radikalismu jsou stejné.
Táž hluboká neplodnost a táž potřeba neplodnosti. A tatáž hluboká
potřeba nebýt vůbec přesvědčeni, o jiných, o sobě, dokud nezakusí
toho dobrého pocitu neplodnosti. Ten ustavičný zmatek, ta úzkost,
ten smrtelný neklid, ten stálý poplach, ten neustálý děs, aby nebylo, aby nenastalo trochu úrody, aby se nevytvořil, aby nepřišel,
aby se nezakořenil, aby se nezrodil nějaký život, nějaký rod, nějaké dílo.
Přeložil V. Renč

THEODOR STEIN BUCHEL

O SMYSLU HISTORICKÉHO CHÁPÁNÍ
Evropské pojímání dějin bylo vždy úsilím o pochopení vlastního lidského bytí v jeho přítomné situaci z toho, co tuto přítomnost a jeho bytí v ní určuje. Vědomí člověka o jeho lidství není
nereflektované přijímání jeho existence, ani samozřejmé oddání se
okamžiku jeho bytí. Evropský člověk ví, že není pouze zde, nýbrž že jeho zde-bytí je bytím v určitém čase. Má vědomí o sobě,
jakožto o existenci, která stojí v čase. Je-li toto vědomí probuzeno,
pak ví člověk o svých hranicích vzhledem k minulosti a budoucnosti, pak pociťuje svoji vlastní existenci a její vlastní přítomnost
jako něco, co je napjato mezi tím, co bylo a tím, co bude. Pak ale
není minulé to, co naprosto přešlo, jako není také budoucnost to,
co vůbec teprve přijde, co není v žádném vztahu k tomu, co jest:
spíše působí to, co bylo, do přítomnosti a ta se prostírá vždy již
k budoucnosti. Je to pak paradoxní, je-li čas chápán jen jako přiřaďování se jednotlivých časových bodů. Neboť pak minulý bod už
není a následující ještě není. Je-li však čas kontinuum, v němž každý
okamžik nejen ruší předcházející, nýbrž jej v sobě uchovává a sám
již hledí k následujícímu, pak je minulost nejen to, co uplynulo,
nýbrž co se v momentu přítomnosti uchovává, co je od ní podle hlubokého slova Hegelova - er-innert, co se jí samé stalo niterným.
A pak není budoucnost prostě to, co následuje, nýbrž co se už teď
skutečně stává.
Historická situace a fysikální čas není tedy totéž. V »situaci«
stojí člověk, v němž působí minulost k budoucnosti a on ví, že to
tak je. Ví, že je spjat a nesen tím, co bylo a co v něm a v jeho
dobovém úseku z minulosti působí - i když si snad v jednotlivo369

stech není jasně vědom, co ho z minulosti určuje - a zároveň ví,
že je naň přeneseno jednání rozhodující pro budoucnost. Právě toto
vědomí člověka, že stojí mezi časem, a toto uvědomení odpovědnosti k tomu co bylo a k tomu, co bude, dělá z dějinného času
vlastní existence »situaci« - a to znamená časový moment »přítomnosti«, v němž uplynulé plyne dál k přicházejícímu a přece jen neplyne dál, nýbrž prochází vědomím člověka, aby zde nastal zlom,
který se stane rozhodujícím pro budoucí a jeho tvářnost. Fysikální
čas plyne, historický je zastavován. Fysikální čas je neustálé rovnoměrné plynutí dění, v čase dějinném se něco děje skrze lidskou
vůli, která, spjatá s minulostí a o ní vědoucí, uchopuje toto minulé,
vpadávající do přítomnosti a uchopuje je podle svého rozhodnutí,
aby je tak či onak podle svého rozhodnutí vedla dále. Historická
situace je tedy v protikladu k fysikálnímu časovému bodu vždy jiná,
žádná situace se neopakuje, každá je od každé odlišná. A také veliké
situace historických »epoch« jsou vždy jiné časové úseky, nesrovnatelné s jinými, samy v sobě svérázné, ale přece nikoliv »abruptní«,
protože i zde je minulé tradováno a zároveň změněno - poznání důležité i pro podstatu »středověku«.
Musíme tedy odmítnout každé naturalisování historického časového dění, t. j. každé stotožnění lidský - duchovního, vědomím
a rozhodnutím vůle zvláštních lidí vždy procházejícího a jimi utvářeného dění, které jedině je dějící se historií, s pouhým plynutím
přírodních procesů, jak se odehrávají také v biologickém bytí člověka, ale právě proto nejsou »dějinami«, protože nepodléhají onomu zlomu a rozhodnutí, které jsou rozhodující pro stávání se dějinné skutečnosti. Proto také nesmí být pojem vývoje v přírodovědném myšlení prostě přenášen na historické dění. Do dějinného
»vývoje« - chápaného zde jako rozvití se zárodečných vloh k jejich
uskutečnění - zasahuje vždy osobní a individuální moment lidského rozhodování. Činí historické dění v protikladu k čistému dění
přírodnímu nevypočitatelně. Činí z dějin ono nerozložitelné či nikdy
beze zbytku rozložitelné spojení »objektivního ducha« minulosti, nesoucího osobnost v přítomnosti a do ní působící a »subjektivního
ducha« osobnosti samé. V objektivním duchu má dějinný člověk
účast na tradici společenství, v něm dále působící, v němž stojí a na
němž má až do svých posledních světových názorů a posouzení
sama sebe účast, které zas z jeho strany působivě spoluurčují jeho
přítomná rozhodnutí. Toto začlenění do společenského podmiňuje
»tendence« určitých dob. Neboť působí jako mocný činitel v historickém dění. Nemůže však nikdy určovat dějiny jednoznačnými »zákony«. Neboť ono samo je vždy a vždy spjato se subjektivním duchem, který v »dějinách« lidí působí. V subjektivitě a individualitě
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dějinného člověka se tato objektivita odráží, je zachycena a aktivně
vedena dále jistým způsobem, který je vytvářen a utvářen subjektivním chápáním a osobnostně-lidským rozhodnutím. Ve všem historickém dění hraje osobnostní moment velikou, irracionální roli, jež
dává dějinám vždy ten zvláštní znak, který na nich tkví a který je
odlišuje ode všeho dění přírodního.
Vyloučíme-li z života dějin svobodu d u c h a a jeho rozhodnutí,
pak není už »dějin«, pak postrádá bios loga, pak již není historie
děním člověka a skrze člověka, neboť pak už »člověka« není. Je
pak ještě jen - dějinami přírody, zoologií. Tak ale popíráme její
podstatu jakožto dění člověka skrze člověka, t. j. skrze jeho, s objektivním duchem spjatou a v jeho tělesně-duševní celosti působící
svobodu. Tak obsahují dějiny vždy dvojí moment: osudově obdrženou tradici a svobodné utváření této tradice člověkem, který v ní
zároveň stojí a svým rozhodnutím a utvářející mocí se nad ni pozdvihuje v tom smyslu, že se jí chápe a dává jí výraznou formu,
v níž se teprve rozvíjí dále.
Takové rozhodnutí vzniká však vždy z určitých hodnotících
soudů, je vždy neseno zvláštním pochopením smyslu skutečného
dění. Podle hodnotících postojů k minulému a podle ideálů hodnot,
které mají utvářet budoucnost, padá vždy rozhodnutí, ba je minulost
tak či jinak ve své realitě s té či oné perspektivy viděna a do rozhodnutí přibrána. Není žádného zření minulosti, které by nebylo spolu
podmíněno věrou v hodnoty a není utváření budoucnosti, které by
nebylo spoluurčeno věrou v přítomné hodnoty. Jestliže chtějí určité
theologické a filosofické názory spatřovat podstatu a smysl dějinnělidského bytí jen v střetnutí »Já« a »Ty« a mezi nimi vzniklého rozhodnutí, pak je jimi uskutečněno súžení dějinné skutečnosti a dějinného vědomí, které je tak nevěcné jako nedějinné, protože přehlíží
objektivní, »Já« a »Ty« překračující mocnosti a jednoty, které spolupůsobí rozhodnutí mezi nimi. Kdo se rozhoduje, stojí právě jako
dějinná bytost v souvislosti s tradicí, dílem společenského ducha.
A také ten druhý, před nímž se rozhoduje, jest obklopen okolím
a spolusvětem. Ze je každý synem národa, to nevěděl teprve Hegel,
i když to znovu vypracoval svým konkretním smyslem pro soubytí osobnostního a společenského ducha proti osvícenské abstrakci
»člověka vůbec«. Ale tato tradice je jakožto duchovní svět v řeči
a vědě, v umění, náboženství a filosofii, v právním, státním a hospodářském životě odevzdána osobnostnímu člověku, on je před ní zodpovědně vyzván k svobodnému rozhodnutí. Tradované spolubuduje
na jeho osobnostním světě - ale tento svět vzniká jen ve vzájemném společenství předaného a vlastního tvoření. Tradice, sama duchovní statek, čeká na ducha a jeho osobní rozhodnutí v přijetí,
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otevření sama sebe a tvořivého vedení dále; může být také překonána rozhodující mocí osobnostního člověka, ať v odpovědné vážnosti nebo v neodpovědné lehkomyslnosti. Vždy vznikají rozhodnutí i před nadosobním statkem.
Ale přece je viděno hluboko a správně i ve vzpomenutém mínění: právě osobní rozhodnutí jako takové, které se uskutečňuje ve
vlastním osobním lidském životě uvnitř dějin před Bohem. To je
nejhlubší obsah dějinného lidského života a ono jej staví do nejposlednější a nejtěžší odpovědnosti před Pánem všeho dějinného
života, procesu a tvoření. Tato vážnost osobnosti, plná rozhodnutí,
povznáší ono irracionální, které jsme nalezli v dějinách již v tom
stýkání objektivního a subjektivního ducha. I když však zde vpadá
do dějin něco více-než-dějiny, vzniká rozhodnutí před Věčným, který vládne nad dějinami, v dějinách samých a Věčné je takto rozhodnutím vtaženo do dějin. Člověk, rozhodující se pro Boha splňuje
»vůli boží« v historické hodině světa, chápe se jako »nástroj boží«.
Žádné rozhodnutí se neděje v nedějinném prostoru, neděje se nikým jiným než člověkem, který stojí uprostřed v tomto prostoru,
ve svých tradicích a skutcích a tady a teď, kde se věčné a časné
v »okamžiku konkrétní situace« v plnosti rozhodnutí střetává, uskutečňuje pln odpovědnosti své rozhodnutí. Bůh není »historický«, ale
přece působí v dějinách, žádá jen historického člověka v »ted'« a
»zde« jeho časového života, v situaci »hodiny«, jedinečného historického okamžiku, kdy minulost, přítomnost a budoucnost stojí v živoucím kontaktu. Věčné se setkává s člověkem jenom v relativitě
této časově vázané historické osudové chvíli, v níž, přicházeje z minulosti, stojí, a v níž je mu budoucnost svěřena. Věčné dosahuje
jen ze svého skutečného, historického »hlediska«, ze svého místa
v historickém životním prostoru a ve svém okamžiku historického
časového dění. Právě ve světle ideje Boží nabývají dějiny svoji vážnost a stávají se něčím víc než pouhým »probíháním vývoje«, pohlcujícího jedinečnou osobnost.
Tak teprve mohou být dějiny brány vážně. V tom, co je, působí zároveň co bylo a do toho působí již budoucnost jako to, co
již nyní k člověku přichází, co v přítomnosti je mu pří-tomné. Je-li
minulost posuzována jen jako sudba a je-li s vážnou opovědností
se chápající svoboda osobnostního člověka vyloučena z toho, co
osudově k okamžiku přichází, pak musejí být dějiny útěkem a ochromujícím přítěžkem, který nikdo v »historickém« 19. století dříve
a bolestněji jakožto sudbu evropského lidstva nepocítil tak jako
Friedrich Nietzsche ve své druhé »Nečasové úvaze« z roku 1874:
»O užitku a škodě historie pro život«. Bylo to mužné vystoupení
pro svobodu lidské osobnosti v dějinách, nikoliv přehlížení historie
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samé. Chtěla - ve své době neheroického dějinného pojetí opravdu
»nečasová« a proto také nepochopená - naopak ukázat, co »života«
je opravdu možno čerpat člověkem, který se sám dovede osobně
živě a tvořivě utvářet. Historické prociťování vypěstoval k nejjemnějšímu květu Herder, romantika a celé historické badání, které až
do našich dnů je pod jejím vlivem, ale toto pouhé »prociťování«, toto
pouhé »chápání« a »vciťování« ztratilo se v historismu jen tohoto prociťování, které zastíralo vlastní tvořivou slabost v chápání všeho a v pouhém obdivování minulého - snad i v znehodnocování této minulosti
a v rozvratné nenávisti ke kultuře a k tradici. Komu se ztratila vlastní
odpovědnost pro jeho dějinnou a životní chvíli, ten také neví, jaký byl
dějinný život minulosti, v němž přece šlo vždycky o rozhodnutí. Vyloučit v tomto smyslu »já«, nebylo možné ani Rankemu, který položil
tento požadavek. Každé dějinné poznání vyplývá z perspektivy toho,
kdo se na ně dívá; »bezpředpokladovost«, odzírání od vlastní přítomnosti je zde ještě méně než kde jinde - na Leopoldu v. Ranke a Theodoru Mommsenovi, abychom jmenovali dva zásadně rozdílné dějepisce historického století, bychom to mohli přesvědčivě vyhranit.
Tak zůstává historie odhodláním - jako všechno lidské - ale takovým, které nutno učinit, má-li »k nám« historie mluvit. Jen z nejvyšší síly přítomnosti smíte vykládat minulost: jen z největšího vypětí svých nejvznešenějších vášní zvíte, co je v minulosti hodno
vědění a uchování a co je veliké. Stejné jen stejným! Jinak stáhnete
minulost k sobě dolů... Nemůže byt nikdo zároveň velikým historikem, uměleckým člověkem a mělkou hlavou; naproti tomu nemáme podceňovat lopotící se, sbírající a tříbící pracovníky, protože
zajisté nemohou být velikými historiky; tím méně je máme ještě
zaměňovat s těmito, nýbrž je chápat jako nutné druhy a podavače
ve službách mistrových...
Tedy: dějiny píše zkušenější a silnější. Kdo neprožil něco víc
a výš než všichni, ten také nebude umět z minulosti vyložit nic
velikého a výsostného. Mluva minulosti je vždy mluvou zaklínací: jen
jako stavitelé budoucnosti a jako vědoucí přítomnosti ji pochopíte.
Protože je dějinné bytí »osudem«, v němž je nerozdělitelně, ale
s oboustrannou působností prolnuta minulost s přítomností, určení
a sebeurčení, dědictví a mocnost utváření, vázanost k předanému
a výzva k novému, svobodnému tvoření ve vlastní době a v historickém životním prostoru, proto může dějiny pochopit jen ten,
kdo má nějak vlastní pochopení sama sebe. K historii jen pozorující
a k jejímu estetickému nazírání, které také přece vybírá svůj material z určitého názoru, přistupuje »existenciální« chápání dějin, které
ví, jak člověk, dotazující se dějin, žádá od nich osvětlení toho, co
je sám a čím se stal. Co má dělat - to ho ovšem nenaučí žádné
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jen historické vědění, neboť dějinný život v čase je víc než konservování toho, co se stalo, je to jednání v čase a vždy už mimo
čas, ale, proto že jednání v čase, proto jednání v souvislosti s tím,
co z minulého působí do času. K naší vlastní dějinnosti náleží oboje:
vědění o minulém a jednání s dvojím pohledem na to, kde ze svého
dědictví stojíme a zároveň na to, co má být, ale může být jen v odvaze k rozhodnutí pro to, co není nikdy racionálně vypočitatelné.
Dynamika přítomného rozhodnutí žije ve všem, co má být v soubytí s minulostí v přítomnosti k budoucnosti utvářeno.
Tento dynamický konservativismus odpovídá jedině podstatě časově vázaného a zároveň v čase tvořícího dějinného člověka, který není ani absolutním začátečníkem a právoplatným koncem, spíš bytostí,
která vždy je postavena mezi doby. Dějinná doba se neprokázala jako
pouhé plynutí stejných časových momentů, protože v ní působí vždy
také lidský duch, dávající době zvláštní znak. Duch však nese v sobě
tradici a přidává k ní, zároveň ji zachraňuje a proměňuje, uchovávaje
a přetvořuje, nové ze svého světa. Proto můžeme - v příklonu k Bergsonovi - viděti také v dějinách a právě v nich, dvojí čas v jednom:
plynutí a uchovávající trvání, které v průběhu nese své dědictví, jím
je uchovává a v něm dále přetvořuje. To dává, jak Ernst Robert Curtius nedávno ukázal »konservativní«, duchovní postoj, který klade dějinné chvíli za úkol »uchování a znovutvoření«, při pozorování dějin
však odkrývá, přes všechen relativismus zanikajícího, »konstantu«, statické a trvalé v dynamice dění a plynutí - proměnnost - ale také to,
co se mění a přes všechnu změnu zůstává samo sebou. »Rozum«
se ve svých formách a útvarech v dějinách duchovního života mění
a přece ve vší změně svých forem zůstává rozumem týmž.
Dějinné vědomí, správně - a to znamená z podstaty dějinného člověka - pochopené, může znamenat životní orientaci přítomného člověka, který se cítí právě tak odpovědným k dějinám, tedy
k tomu, co je v něm samém z minulosti, jako k tomu, co ho v jeho
dějinné situaci volá k jednání. V tomto chápání je uchována jeho
svoboda, neboť nikdy se nevracejí dějinné situace zase tak, jak byly,
neboť člověk a konstelace se staly jinými, vždy je to zvláštnost chvíle
a lidské osobnosti, co utváří situaci přítomnosti, vždy je tedy dáno
odpovědné lidské svobodě, formovat v souvislosti s tím, co bylo,
to, co bude. »Dějiny jsou neseny jen silnými osobnostmi, slabé jsou
vymazány.« Ale čin vedoucí osobnosti je plodný jen tehdy, zůstane-li její tvořivá moc v souvislosti s tím, co je v jejím okruhu působení dějinně živoucího. Jinak nezíská půdu a stane se blouznilem a utopistou. To nové, co vzniká její prací, je splývání dějinného
živoucího majetku a tvořivé osobní sily, střetnutí a spojení objektivního a subjektivního ducha v svérazné jednotě a podobě.
Přel. Rud. Voříšek
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JIŘÍ Š U B R T

VŮDCOVSKÝ PRINCIP
V Ř Í Z E N Í STÁTU
Jak se tak činilo vždy po revoluční změně vládní formy, tak
i v Německu po nastolení režimu třetí říše snaží se státní věda novému způsobu vlády dáti teoretické zdůvodnění a pokouší se jej
ideově podložiti. Výsledky dosud známých studií německé státovědecké literatury, jakkoli jsou již velmi početné, není možno pokládati za definitivní vyřešení vytčeného úkolu. Je tu ještě přemnoho
diferencí názorových, které se arci nejeví v hlavních tezích, nýbrž
v jejich zařadění do určité myšlenkové konstrukce. Nebylo by proto
prozatím účelné reprodukovati různé proudy literární, jež s té či
oné strany hledí přispěti k teoretickému fundování nového vládního
režimu, a to tím spíše, když dosud není leckdy snadné rozeznati,
zda jde o vážný pokus, diktovaný vnitřním přesvědčením, nebo jen
o dialektický exkurs, jehož jediným účelem je získati osobní blahovůli těch, kdož vládní režim representují.
Na druhé straně však je vývoj událostí v Německu takový, že
by bylo základní chybou zavírati oči před faktem, že v našem přímém sousedství je budován nový myšlenkový směr, který není možno přecházeti mlčením. Stručná tato stať se snaží zachytiti základní
myšlenku nové vládní soustavy v Německu, jež je vyjádřena obratem: princip vůdcovský.*)
Především ovšem je nutno si položiti otázku, co znamená vůdcovský princip v Německu v celém veřejném, ba i v soukromém
životě důsledně uplatňovaný. Na první pohled nezdá se býti odpověď příliš obtížná: jde tu o vládu jedince. Celá stavba státního zřízení může býti přirovnána k pyramidě, jejíž nejvyšší ukončení tvoří
vůdce státu. V jednotlivých složkách státního života zastávají pak
stejnou úlohu jiní jedinci, kteří právě jsou na jedinci nejvyšším závislí. Nauka nazývala od doby Aristotelovy podobný způsob uspořádání vlády ve státě diktaturou. Stejný způsob vlády vyskytuje se
i v absolutních monarchiích, zejména v jejich typu policejního státu.
Rozdíl mezi diktátorem ve vlastním slova smyslu a absolutním monarchou byl pak jedině v ideovém zakotvení vlády jedincovy. Ab*) Redakce Řádu si vyžádala od odborníka informační stať o státoprávních
změnách v soudobém Německu; redakce je si vědoma, že problematika hitlerovství
není tímto hlediskem vyčerpána a proto ještě tento ročník Řádu přinese několik
dalších studií, zejména o filosofii a o hospodářské politice hitlerovství.
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solutní monarcha nebyl bez zodpovědnosti, třebaže tato zodpovědnost směřovala k nadpřirozené instanci božské, a odvozoval také svou
kompetenci (musíme-li v této souvislostí užiti slova raženého jinak
pro odlišné případy) z moci božské. Naproti tomu mohl diktátor rekurovati jedině k svému svědomí jakožto instanci, k níž cítil (nebo
měl cítiti) odpovědnost, a jeho postavení jako vládce zakládalo se
pouze na jeho vlastní síle a moci. Tím ovšem je již také vysvětlena
snaha, kterou lze sledovati ve všech diktaturách, o nichž v dějinách
víme, totiž snaha obestříti osobu diktátorovu nymbem božství neb
alespoň nymbem osobnosti z jiného světa, ježto jinak chybělo nutné
konečné zdůvodnění jeho vladařské moci.
Srovnáváme-li režim vůdcovský s absolutní monarchií a diktaturou, jak vystupuje v dějinách, nemůžeme přehlédnouti jeden závažný rozdíl, který je v Německu také se zvláštním důrazem vyzdvihován. Vůdce třetí říše neodvozuje svou vládní moc ani z boží
milosti, ani z vlastní síly, nýbrž z vůle lidu, projevené všeobecnou
volbou. Avšak volební lístek je prostředek typický pro demokratickou státní formu, volbou povolávají se vůdčí činitelé státní ke
svým funkcím v demokracii. Není zajisté nijak rozhodujícím, že
v demokracii se setkáváme s pluralitou nejvyšších státních orgánů,
vesměs vybíraných pomocí volebního lístku, neboť princip demokracie spočívá nikoli v počtu vůdčích orgánů státu, nýbrž ve způsobu jich povolávání: lid má vliv prostřednictvím volby na kreaci
státních orgánů. Pak má však vůdcovský řežim velmi blízko k demokracii. Jestliže pak demokracie je vybudována na principu vlády
většiny, je vůdcovský režim dokonce zmocněná demokracie, může-li
se vykázati tím, že valná většina lidu sjednotila se na osobě vůdce.
Ovšem bývá uváděno, že demokracii je immanentní zásada, že státní
orgánové jsou amovibiles pomocí voleb, jejichž konání je v určité
časové periodě právním řádem zaručeno. Tu by byl zásadní rozdíl
mezi vůdcovským režimem a demokracií. Avšak tento rozdíl je ryze
zdánlivý. Při hodnocení určitého vládního systému musíme totiž vycházeti z určitého pevně zaujatého hlediska. Je-li tímto hlediskem
dosah vlivu obyvatelstva na kreaci nejvyšších státních orgánů, pak
je lhostejno, zda právní řád státu obsahuje předpis, že v určitých
dobách má býti obyvatelstvo voláno k volebnímu osudí, aby vyjádřilo
svou vůli stran osob, jimž mají býti nejvyšší státní funkce svěřeny.
Nezáleží na tom tím spíše, že příslušný předpis není zárukou, že
volby se budou skutečně konati. Daleko důležitější je úvaha, zda
skutečně je vůle lidu o osobách stát řídících respektována. Tu pak
není možno zavírati oči před faktem, že třetí říše volá obyvatelstvo
často k volebním urnám, aby vyjádřilo své stanovisko k politické
linii vůdčího orgánu státu. V tom, jak nejvyšší státní orgánové jsou
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pro své funkce vybíráni, nelze tedy shledati rozdíl mezi vůdcovským
režimem a demokratickým systémem vládním.
Zásadní rozdíl je však jinde. V demokracii jsou volbou povolání nejen nejvyšší státní orgánové, nýbrž i orgánové nižších článků
státní správy (v nejširším slova smyslu). Demokratický režim je vůbec charakterisován tendencí, aby kreace pokud možno všech orgánů státních děla se pomocí volby. Bylo již jinými ukázáno (Merkl)
že důsledné provedení této tendence by vedlo k dokonalému rozvratu a přivedlo by státní organisaci v pravém slova smyslu ad absurdum. Neboť zvolení orgánové dostávají se nutně vždy do protivy
k jiným zvoleným orgánům, takže nejvyšší orgánové tvoříce podle
vůle obyvatelstva právní předpisy neměly by takto vůbec možnosti
dosáhnouti i jen pravděpodobnosti toho, že nižší rovněž volení orgánové, kteří svou existencí děkují stejné autoritě jako orgánové
nejvyšší, nemají dostatek vůle tyto předpisy zachovávati. Proto setkáváme se v demokracii se zjevem dojista paradoxním, že v nižších
článcích státní organisace je perhoreskována kreace orgánů státních
volbou, a naopak trvá se houževnatě na principu kreace těchto nižších orgánů orgány hierarchicky vyššími. Tím je sice základní tendence demokracie zatlačována, nemůže však, nemá-li tento způsob
vládní vůbec přejiti v systém jiný, býti vůbec odstraněna. Naproti
tomu systém vůdcovský je vybudován důsledně na principu opačném. Nejvyšší (vůdčí) orgán státu je v něm povoláván volbou, v tom
je styčný bod s demokracií, avšak všechny státní orgány jsou kreovány jedině a výlučně z vůle vůdcovy. Tento základní rys vůdcovského režimu má ovšem nepopiratelné výhody, jichž se pokouší
zmocniti i demokracie, pokud to právě při jejím principielním hledisku je možné, avšak chová v sobě také vážné nebezpečí.
Činnost státních orgánů, podřízených orgánům vyšším a na nich
závislých, nelze totiž uchrániti během doby postupujícího zploštění,
které se projevuje v tom směru, že činnost neděje se ponenáhlu
v zájmu celku, neboť nedostatečná kontrola, omezená výhradně na
kontrolu uvnitř státní organisace a na kontrolu ryze právní, svádí
k přepínání úsudku, že státní zájem je shodný s tím, co určitý orgán
za něj pokládá. Sebe iniciativnější a činorodější osobnost na vůdčím
místě ve státní organisaci nemůže zabrániti tomu, aby jednotlivé orgány nepovyšovaly zájmy své a osob, jež příslušné funkce zastávají,
za zájmy veškerenstva. Chybí prostě dokonalá kontrola veřejnosti,
která nemůže býti nahrazena úplně ani nejdokonalejší organisaci
uvnitř státního aparátu. V demokratické soustavě vládní je kontrola
veřejnosti, pokud ovšem je možno v určitém státě o demokratickém
režimu vzhledem k praxi v něm uplatňované mluviti, dána sama sebou liberalistickými zásadami svobody jednotlivce i projevu mínění.
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Ježto však vládní systém representovaný jediným vůdčím činitelem
musí nutně svobodu jednotlivcovu přiměřeně omeziti, nechce-li mařiti naplnění vůle vůdčího činitele nepřekročitelnými překážkami
svobodné sféry jednotlivcovy, odstraňuje tím i důležitý instrument
kontroly veřejnosti. Tento nedostatek musí pak vésti k důraznějšímu
používání mocenských prostředků, jež mají garantovati realisaci vůle
vůdčího činitele, veřejností co do jejího rozpoznávání správného řešení státních potřeb nekontrolované. Mezera v státní organisaci stává
se ovšem delším trváním vládního režimu vždy zřetelnější a otvírá
vrata nepřátelským proudům, jak je toho dobrým příkladem policejní stát s počátku devatenáctého století.
Vůdcovský režim německý vykazuje na první pohled stejnou
vadu organisace státní. Není totiž uvnitř státní organisace žádného
činitele, který by plnil fukce kontroly se strany veřejnosti. Bylo by
však omylem domnívati se, že by vůdcovský stát se nestaral o podobný instrument, jehož důležitost je v moderním státě příliš dobře
známá. Nehledal však nové cesty, ale převzal metody fašismu italského, jež ovšem do důsledku promyslil a propracoval.
Prostředkem, který má býti náhradou za chybějící kontrolu veřejnosti, je politická strana, jež je nositelkou režimu, resp. její vlastní
stranická organisace. Není možno pochybovati o tom, že vůdcovský
režim je tím, že je připuštěna jediná politická strana, velmi usnadněn ve své působnosti. Lze si však dobře představiti, že by i při vůdcovském režimu existovalo více stran různých politických názorů,
které by ovšem nemohly míti na vývoj poměrů ve státě jiný vliv,
nežli tlumočiti stanoviska svých stoupenců před rozhodováním vůdčího činitele. Avšak jediná politická strana má nespornou výhodu
v tom, že lze její organisaci uspořádati tak, aby prolínala veškeré
složky státního života. To se také stalo v Německu tím, že byl
přiznán národně sociální straně zvláštním zákonem charakter veřejnoprávní korporace. Organisační stavba této jediné politické strany
byla pak přizpůsobena zevně i vnitřně oficielní organisaci státní.
Strana takto representuje spojení mezi státním aparátem a obyvatelstvem. Již pouhá existence paralelního ústrojí stranického vedle
ústrojí státního nedovoluje organisaci státní zapomínati nebo přehlížeti zájmy veškerenstva. Tuto funkci může pak stranická organisace
vykonávati tím spíše, jestliže jednotlivé její články jsou nadány pravomocí vystupovati jako pozorovatel neb dokonce jako korektor
činnosti organisace státní.
Záleží přirozeně na tom, do jaké míry se nevytvoří z jediné
přípustné politické strany útvar, který žije svým vlastním životem
a ztrácí pak i kontakt s potřebami širokého obyvatelstva. Jde o to
zameziti, aby politická strana se nestala pretoriánskou baštou, jež by
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na místo úkolu od ní očekávaného využívala své posice ve státe
k vlastnímu prospěchu. Události, jež se přihodily v Německu v létě
minulého roku, by nasvědčovaly tomu, že vývoj národně sociální
strany bral se tímto nezdravým směrem. Zachování cesty, jež je režimem politické straně přikázána, lze pravděpodobně docíliti jedině
neustálou obrodou strany. Odtud intensivní péče o mládež, jež má
dodávati stranické organisaci, chovající v sobě nebezpečenství, že
se bude konservovati v určitých názorech, svěží síly.
Učiňme nyní letmý pohled na poměry, jak se v Německu dosud vyvinuly v jednotlivých oborech veřejného života s hlediska
principu vůdcovského.
Vydávání zákonů, a to i ústavních, je v rukou říšského kabinetu, jemuž v čele stojí vůdce. I když je usnášení na osnovách zákonů svěřeno formálně kolegiálnímu sboru, přece je rozhodující vliv
vůdcův na obsah zákonů zcela nepochybný. Vždyť tvorba kabinetu
je zcela v jeho neomezené moci. Je tu tedy princip vůdcovský do
důsledků proveden. Jenom poradní funkce přísluší akademii pro německé právo, která se má o osnovách zákonů vyjadřovati, po případě je i připravovati. Tato instituce však v nedostatku zákonodárného sboru obvyklého v demokraciích plní i úkol po věcné stránce
upozorňovati říšský kabinet a vůdce na potřebu určitého legislativního opatření. Ovšem daleko důležitější poslání náleží jí v tom směru,
aby byl právní řád pro celou říši vybudován na týchž základech a
jednotě. Dosavadní legislativní praxe německá ukazuje neobyčejné
přednosti toho, že zákony nejsou sestavovány pod zorným úhlem
vyrovnávání nejrůznějších zájmů, nýbrž že jsou neseny zásadně jednotnou vůlí. Formálně jsou to dokonalé právní předpisy, jichž aplikace sotva bude skýtati valných obtíží. Nutno však přiznati i to,
že mnohé zákony stojí i svým vztahem k morálce na vysokém
stupni. Tak na př. zákon o říšském úřednictvu, jakkoli jeho předpisy proti nearijcům a marxistům byly hodně tvrdé, byl v platnosti
pouze po určitou dobu, po kterou ovšem bylo právní postavení
úřednictva značně oslabeno. Avšak po uplynutí předepsané (prodloužené) doby byla obnovena úplná jistota úřednického postavení.
Srovnáme-li s tímto způsobem řešení náš právní řád, jehož součástí
je stále ještě restrikční zákon z r. 1924, suspendující veškerá práva
úřednictva na trvalost služebního poměru, je patrno, že zákonodárce
státu s vůdcovským režimem počíná si k svému úřednictvu ohleduplněji a spravedlivěji nežli zákonodárce demokratický.
I pro obor soudnictví ozývaly se v Německu hlasy, že vůdce
nemůže býti ve svých rozhodnutích soudcovskou mocí omezován
a že nezávislost soudců je v rozporu s ideou státu vůdcovského.
Dnes lze pokládati však za jednotné mínění, které uznává, že ani
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vůdcovský stát neobejde se bez nezávislých orgánů právo aplikujících. Nevyřešená je však dosud otázka, co je oním zákonem, jímž
jedině je nezávislý soudce vázán. Vedle názorů, že soudce může
při svém rozhodování říditi se pouze zákonem formálně vyhlášeným, vyskytla se i mínění, a to s vážných stran, že vůle vůdcova
konkrétně projevená je také pro soudce vždy směrodatná, i když
je v rozporu s formálním zákonem. Tato mínění opírají se pravidelně o zcela nové pojímání pramenů práva. Tvrdí se, že právo
vzniká vůlí lidu a že zákonodárce tuto vůli pouze zjišťuje; při tom
vůdce je povolán prováděti v tomto zjišťování práva nezbytné korektury. Jde tu o zřejmý a ostatně vědomý návrat k historické škole
Savignyho. Sotva však lze se zmýliti, budou-li podobné názory označeny za výhonky revolučního myšlení, které nemají žádné naděje, že by přetrvaly dobu, v které vznikly. Praxe právní také neochvějně zachovává zásady, jež jsou produktem moderního právního státu. Naskytne-li se pak případ, kdy vůle vůdcova konkrétně
projevená je v rozporu s formálním zákonem, hledí soudní praxe
z této soutěsky uniknouti tak, že otázku vůbec neřeší. To je případ,
který vyvolán byl událostmi v létě minulého roku. V oboru správní
justice zachovává se stav, jaký byl před nastolením režimu třetí říše.
Není tedy chráněno právo objektivní, nýbrž subjektivní právo jednotlivcovo. Není možno jinak, nežli očekávati, že soudní řešení
konfliktů rázu politického bude správním soudům a soudům veřejného práva vůbec určitě odňato. I jinak počítá se v Německu s omezením soudní kontroly správy, zejména v tom směru, že případy,
kdy se lze dovolati správního soudu, budou revidovány a pokud
by šlo o spory, jež mohou míti význam pro důležité státní zájmy,
z kompetence správních soudů eliminovány.
Ve veřejné správě je ovšem důsledné provedení vůdcovského
režimu nejsnadnější a také nejpochopitelnější. Vždyť v podstatě týž
princip je uplatňován i v demokracii, třebaže ne v úplné přímočarosti. Realisaci vůle vůdcovy nemohla v cestě státi ani existence
jednotlivých dílčích států, tím méně pak samospráva. Zřízení místodržitelů pro jednotlivé státy je spíše otázkou vnitřní politiky Německa, než-li projevem vůdcovského principu. Za to vážnější je problém samosprávy. Ustanovování státních orgánů k obstarávání místních zájmů územních korporací je spojeno s nesnázemi po nejedné
stránce. Nejvýznamější pochybnost, jež takové řešení v sobě chová,
je diktována úvahou, že státní orgán, třebaže by sebe lépe své povinnosti plnil, nebude míti dostatek zájmu na tom, aby místní zájmy
příslušné územní korporace byly dokonale obstarávány. Prusko novým zákonem o obcích přes to volilo tento způsob, přejímajíc tu
vzor italský. Nový říšský zákon o obcích následoval sice příkladu
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pruského, avšak pokusil se alespoň částečné připoutati činitele, postavené zásadně z vůle vůdcovy v čelo územních korporací, k zájmům příslušné korporace pomocí kolegia, vybraného z těch, kdož
jsou s korporací spjati úzkým poutem společných zájmů.
Je známo, že vůdcovský princip se nestal dominující směrnicí
pouze pro veřejný život v Německu, nýbrž že byl přenesen i do
poměrů soukromo-hospodářských. Stalo se tak nejvýrazněji v pracovním právu. To však je již mimo rámec této úvahy.

LISTY Z Č E S K O S L O V E N S K A
S T E Z K A M I DĚJIN
aneb
krátká rukověť též čítanka vědecky založeného dějezpytu
pro mladé snaživce.
(Vytištěno co habilitační práce Dra. Ing. L. D. Všezvěda Všudybuda u příležitosti
plamenného sjezdu pokrokového učitelstva obojího pohlaví na stolici obecných dějin
při lidové universitě.)

Předmluva.
Neobyčejné množství špatných a namnoze úplně nevědeckých
spisů, snažících se mládeži studující podati poučení o důležitých otázkách dnešní pohnuté doby přimělo mne k tomu, že jsem sestavil
krátkou byť hutnou drobnomalbu z dějezpytu, nevynechávaje závažnosti, ale nezabývaje se zbytečnými, malichernými a zhusta zhoubnými povahopisy knížat, králů, císařů a církevních hodnostářů nejen
proto, že obhajuji vědecký názor, že veškerá moc pochází z duše
davu a králové i vojevůdcové jsou pouhými loutkami, nýbrž i proto,
že nechci, aby mysl pokrokové veřejnosti - naděje národa - byla
zatěžována bezvýznamnými jmény lidí, z nichž mnozí byli kletými
cizáky.

Ing. C. L. D. Všezvěd Všudybud
pokrokový učitel, sociolog-amatér a zahrádkář.

Obecná povaha kmene slovanského, přijmím Čechové, byla
holubičí. Nebýti klaté nesvornosti, byli by opanovali nejen celou
střední Evropu, nýbrž byli by snadno (při svém počtu a rozplozovací schopnosti) obsadili i nynější Francii, Itálii, Anglii, ba snad
i Kanárské ostrovy.
Avšak svrchu zmíněná klatá nesvornost přivodila jejich porobu.
Římští papežové již od temného dávnověku toužili pokořiti ten
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hrdy národ, jemuž ani hašteřivost neubrala na síle a statečnosti.
I pokoušeli se mezi klidné, nezkažené děti Přírody vnésti nesvár,
aby do takto vzniklých trhlin mohli klásti základy pro kláštery cizáckých mnichů, vyssávajících důvěřivý lid. Jejich neustálá touha
po opanování Čech byla posléze korunována zdarem: Čechové přijali víru. Leč běda! Po hrdinných knížatech (báje připomínají zejména Mnatu, Vojena, Neklana, Hostivíta)1 nastoupil slabošský a
neduživý kníže Václav,2 který posílal do Německa tři sta volů,
neboť mu to poručili mniši a kněží, jimž více věřil, než moudrým
rádcům z lidu. Byv vychován Ludmilou,3 která byla nábožensky
exaltovaná, byl Václav vzorem panovníka nesamostatného a byl
později od svého bratra odklizen vraždou ve Staré Boleslavi.4 Leč
církev5 již byla zaťala své spáry do kyprého těla české země, jež
oplývala mlékem a strdím6 a lid, dobromyslný a důvěřivý, naslouchal kázáním potulných mnichů a soucitně podporoval poustevníky7
žíjící v jeskyních.
Zatím co lid pomalu ale jistě upadal do bídy, dík nesmyslnému
stavění kostelů, kněžstvo, zejména vysoké, nabývalo takřka neomezených práv v zemi. Tak ku př. za doby Karla IV.,8 jenž neprávem bývá zván Otcem vlasti, byla postavena celá řada nákladných
kostelů, leč ani jedna škola či tělocvična s výjimkou university, jež
ovšem jest ústavem svrchovaně cechovním a nikoliv lidovým, jak
by si bylo dnes přáti.
Později vznikly husitské bouře,10 které nabyly povážlivých rozměrů, takže konšelé11 na Novém městě pražském byli vyházeni
na ulici a radnice obsazena lidem. Král Václav IV.12 zemřel téhož
dne v Kundraticích, když se byl o tom dověděl od zvláštního posla.
Zatím co Husité zpívali píseň »Kdož jste boží bojovníci«, byli
vedeni Janem Žižkou13 z Trocnova a z Kalicha. Husitskou (od slova
»Hus«14) revolucí se počínají vlastní dějiny českého národa ve smyslu
pokrokovém, které navazují s delší přestávkou na dějiny současné.
Když Žižka zemřel, ujal se vedení Prokop Holý.15 Prokop Holý jmenuje se odtud Holý, poněvadž měl lysinu čili pleš. Vlasy ztratil ve
službě vojenské pod kovovou helmou. Husité byli rozprášeni v bitvě u Lipan,16 kdež zvítězila česká nesvornost17 a římská církev. Bylať
tu též poražena česká demokracie. Avšak pravé vítězství této církve
datuje se teprve od nastoupení Ferdinanda I.18 z rodu Habsburků na
trůn český. Ferdinand I. byl zaprodanec Říma a bojoval proti jinověrcům hlavně pomocí jezovitů.19 Jezovité užívali v boji proti reformačním všech prostředků, byť jejich heslem bylo »účel světí prostředky«. Odchovanci jezovitů stávali se horlivými obhájci církve
římské, ale též krajně nesnášenlivými ku spoluobčanům jiného kultu.
V neděli dne 8. listopadu 1620 strhla se bitva na Bílé Hoře, zatím
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co Fridrich20 hodoval v Praze. Tresty bělohorské byly kruté, zejména
ztráta hrdla aneb majetku. Slabomyslný císař Ferdinand II.21 poslouchal rad svých jezovitských našeptávačů a poddané násilím nutil
ku víře římské.
Poznenáhlu se nad Čechami šeřilo, šeřilo, až nastalo úplné Temno.22 Habsburkové netrpěli jiné víry než římské. Jezovité mučili
tajné kacíře a podporováni jsouce dragounskými četami, vláčeli je
násilím do kostelů a nutili je k dlouhým, únavným modlitbám a k nesmyslnému zpytování svědomí.
Vznikl též nový stavitelský sloh, zvaný baroko. Jest nanejvýše
nevkusný a poněvadž jím jezovité stavěli své nové chrámy, zve se
též jezovitským.
Potom události vyvíjely se nepřetržitě dále k neštěstí a zkáze
národa českého, upadnuvšího nezaslouženě v moc kněžstva.
Z této neblahé moci byl vysvobozen národ pokrokovými učiteli, kteří také navázali na světlé stránky českých dějin32 prostředky
vybraně působivými a umlčeli své odpůrce argumentací ryze vědeckou, neboť jejich heslem bylo »řezat, řezat a řezat«. Národ se pomalu probíral z těžkého spánku, podobného smrti.
I když moc socialistické internacionály nemohla zabrániti vzniku světové války, jejíž průběh jest s dostatek znám z vyprávění
očitých svědků, přece netřeba jej zde znovu podrobně popisovati.
Čechové poznali, že přišla vhodná doba a za pomoci lidu byla
upravena dávka z majetku a zrušeno šlechtictví jakožto výron zpátečnictví a zhouba demokracie. Při tom také římská církev odkázána
do kolejí, kam patří, zvláště na školách. Vznešená hesla francouzské
revoluce ozývají se nyní v ústech řečníků z lidu, rovnost, volnost,
bratrství naplňuje hrudi všech občanů od Šumavy k Tatrám, takže
pokrok a volné myšlení mají dosti místa, aby se utěšeně rozvíjely,
k čemuž volám své jaré »zdar!«
Doslov.
S ohledem na předem vytčenou délku své práce byl jsem nucen vypustiti některé dosti důležité části dějezpytu, o nichž bude
mi snad možno pojednati v samostatných spisech. Dílo zde předvedené jest jakousi tresti novodobé vzdělanosti na vědeckém základě, vycházející ze zkušenostně-rozumového názoru na život jakožto
hmotu v pohybu.
Pro úplnost opatřil jsem dílo rejstříkem, aby každý studující
mohl se o skutečnostech v díle mém uváděných zevrubně poučiti.
Uvádění letopočtův pak omezil jsem na míru nejmenší, neboť jsem
toho názoru, že zatěžují pamět a zatemňují mysl, čehož příkladem
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jsou mnozí uznávaní dějezpytci, jichž jména chovám ve svém soukromém seznamu, který mohu na požádání předložití,
Rejstřík osobní a věcný.
1

M n a t a , Vojen, Neklan, Hostivít, knížata bájeslovná; bližší
vědecky nezdůvodněno.
2
V á c l a v (kníže) zvaný svatý, slaboch a podivín, narozen na
hradě stochovském, zemřel v Boleslavi.
3
L u d m i l a , (kněžna) babička jeho, modlářka.
4
S t a r á B o l e s l a v , město v Čechách, okr. Brandýs n. L. 24
km od Prahy.
5
C í r k e v = organisace za účelem kultu (srovnej si Nár. Osvobození).
6
M l é k o a s t r d í = staroslověnský pokrm. Povaha jakož i podstata a složení jeho jsou sporný.
7
P o u s t e v n í k = náboženský blouznivec, zdržující se na místech odlehlých. Živí se kořínky a houbami. Vyskytují se pořídku,
avšak v X. a XI. stol. byla jich hojnost.
8
K a r e l IV. zvaný Otec Vlasti, zakládal kostely a nové město
pražské. Byl malé postavy, katolík, měl čtyři ženy a byl cele v moci
kněžstva.
9
U n i v e r s i t a = škola vysoká, skládající se z fakult. Jest přežitkem temného středověku a bude nahrazena lidovou universitou,
více demokratickou a méně cechovní.
10
H u s i t s k é b o u ř e = pozdvižení lidu obojího pohlaví proti
nemravným kněžím.
11
K o n š e l é od slova caveant consules (lat.) = obecní starší;
dnes bychom řekli zástupci lidu.
12
V á c l a v IV., král český, syn Karla IV. Byl veselým panovníkem, měl zálibu v honbě. Dějezpytci připomínají též Zuzanu, lazebnici. Udánlivě odstranil Johánka z Pomuka.
13
Ž i ž k a Jan, vojevůdce z moci lidu. Později slepý. Zemřel
na hlízu. (Kdyby tak vstal!..)
14
H u s Jan, mistr, odešel do Kostnice, kdež upálen. Viz: Kostnické jiskry.
15
H o l ý P r o k o p , vojevůdce z moci lidu. Žižkův druh. Latinsky rasus.
16
L i p a n y , okres Český Brod, vesnice v Čechách. Viz: lipanské slavnosti.
17
N e s v o r n o s t č e s k á , typický povahový rys českého národa. Přivedla vždy národ do bídy. P o z o r n a ni!
18
F e r d i n a n d I. ačkoliv při korunovaci slíbil, že bude hájiti
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víry pod jednou i podobojí, zřejmě nadržoval katolíkům, čímž zapříčinil kulturní reakci již roku onoho.
19
J e z o v i t é (nespr. jesuité) = největší opora Ríma v boji proti
reformaci. Založeni španělským vojínem ve službách Říma Ignácem
z Loyoly.
20
F r i d r i c h (falcký), zimní král, hodoval v Praze.
21
F e r d i n a n d II. zrzavá liška oblizmiska.
22
T e m n o : Alois Jirásek 1851-1930.
Použitá literatura:
Dr. Jos. K e s v i t a (s čítankovou komisí): Jaro, čítanka pro městské školy
národní, díl II. pro 3. školní rok.
L a d i s l a v H o r á k : Dějepis pro I. třídu měšťanských škol, dějepis pro II.
třídu měšťanských škol, dějepis pro III. třídu měšťanských škol.
H o r č i č k a - N e š p o r : Dějepis pro jednoroční učebné kursy při měšťanských
školách.
J a n V r b a : Prokop Holý.
F e r d i n a n d P e r o u t k a : Budování státu. Na pokračování.
Č a s o p i s y : Národní Osvobození, Volná Myšlenka, Přítomnost a m. j.
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J E Š T Ě O SV. I V A N U
Rád bych doplnil svou stať z minulého čísla několika poznámkami, za něž vděčím cizím podnětům. Především prof. F. M. Bartoš
upozornil v svém referáte (Rehabilitierung eines Heiligen Böhmens,
Prager Presse z 13. dubna) na příkrý odsudek legendy ivanské u Josefa Dobrovského (Kritische Versuche II., Ludmila und Drahomir,
1807, str. 4): jemu legenda o vybájeném poustevníku Ivanu zdá se
tak pošetilou, že si ani nezaslouží přísnějšího rozboru, ostatně je
prý to jen nepodařený padělek legendy o sv. Jiljí, a proto nepokládal ani za nutné zmínit se v své kritice života sv. Lidmily o domnělé
návštěvě Ivanově na Tetíně. Měl-li Dobrovský ještě tehdy, když to
psal, v paměti obezřetné výklady Dobnerovy o původu sv. Ivana a
o jeho otci, je při nejmenším podivno, že na ně nijak nereagoval,
nýbrž ustrnuv na složce zřejmě vedlejší a dekorativní, odmítl paušálně celou legendu s tím poukazem, že před 15. věkem není nikoho,
kdo by znal poustevníka Ivana. Při tom záznam kronikáře a opata
Neplacha (1322-1368) k roku 1030, kde se praví, že Břetislav1 uvedl
1

) Bylo by se to stalo ještě za života otce Břetislavova, knížete Oldřicha, který
zemřel r. 1034, načež po krátkém mezivládí Jaromírově ujal se Břetislav vlády.
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mnichy »in heremum b. Ivani«, do pustiny bl. Ivana, vykládá o sv.
Janu Křtiteli. Tedy nic než pohrdavé gesto osvícence k přežilé literární formě starých hagiografů.
Jak je tomu však s tou závislostí na legendě o sv. Jiljí? Akta
tohoto opata,2 jednoho ze čtrnácti svatých pomocníků, jsou podle
přiznání samých bollandistů (Acta Sanctorum, Sept. I, 286) protkána
mnohými bájemi. Neví se ani určitě, kdy žil, nejspíše asi koncem
7. nebo počátkem 8. věku. V jeho dlouhém životopise nachází se
skutečně jedna episoda, která nám připomíná legendu ivanovskou.
Na pokyn Boží přijde Jiljí na místo hustě porostlé keři a stromovím,
poblíž vtoku Rhony do moře, oblíbeného domova divoké zvěře,
a tam nalezne jeskyni s praménkem čisté vody u vchodu, za niž
děkuje jako za královsky vybavený dvůr. Zde zůstane tři léta živě
se toliko bylinami a vodou, leda že mu Bůh v jistých hodinách přivádí laň, aby ho posílila svým mlékem. Tuto laň štvou kdysi lovci
krále Flavia, ale modlitba světcova ji ochrání; potom však sám král
se vypraví na hon za ní a při tom zraní Jiljího šípem. Král a biskup
najdou ho krví zbroceného a vyslechnou jeho životní příběhy. Král
pak na tom místě dá vystavět klášter a Jiljí se v něm stane opatem. Jsou tu tedy shody s tím, co vypráví legenda o Ivanovi, ale
též značné rozdíly v jednotlivostech. Podobnost se týká vlastně jen
všeobecného motivu laně živitelky a lovu na ni, a ten mohl být
přejat i ze zkazek o jiných světcích. Tak čteme o poustevníku Kalogerovi na Sicílii (kolem r. 485, Acta Sanct., Junii III, 593), že když
zestárl a sotva se držel na nohou, poslal mu Bůh laň, která mu zázračně nosívala pokrm. Jakýsi Acharius vida laň spící u jeskyně,
postřelí ji šípem. Zraněné zvíře se uteče dovnitř a zemře u nohou
světcových. Acharius, přiveden k světci jeho modlitbou, ujme se
starce a rozhlásí jeho svatost. Nebo jiná obměna téhož sujetu. Sv.
Petr, poustevník na hoře Athos (před 8. stol., Acta Sanct., Junii II,
551) prožije v samotě 46 let, jsa toliko Bohu samému znám a jím
živen, až na sklonku života jej objeví lovec, kterého krásná a tučná laň přivábí až do úkrytu světcova. Zjev strašlivě zanedbaného šedivce, bez šatů, vrásčitého a plného špíny poděsí lovce, takže se
dá na útěk, ale Petr volá za ním, aby se nebál, že je též člověkem,
a když se vrátí, vyloží mu celý svůj život. Podle jiné zprávy (Acta
Sanct., Aprilis II, 385) jedna a táž laň živí dva světce, daleko od
sebe bydlící, sv. Rodana a Colmanna v Irsku (v 6. století). Sv. Marek, biskup v Apulii kolem roku 328, svým příkazem zastaví laň
2

) Je to sv. Aegidius, jak zní jeho latinské jméno, abbas in Fano S. Aegidii
Occitaniae ve Francii, jehož svátek připadá na 1. září. Téhož dne se slaví jiný opat
Aegidius v diecési asturské ve Španělsku. Také 23. dubna je sv. Aegidia, jednoho
z prvních druhů sv. Františka s Assisi.
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s kolouchy, aby se jeho jáhen mohl občerstvit jejím mlékem (Acta
Sanct. Junii II, 803). Totéž učiní sv. Pamfil, biskup v Abruzzách
v 2. polovici 7. století, když je veden od legátů papežových do
Říma k zodpovídání: na jeho slovo laň prchající s kolouchem znehybní, a on nadojí poslům žízní ztrápeným mléka do pohárů, lahodnějšího nad všecko víno a jiné pokrmy (Acta Sanct., Apr. III, 585).
Konečně i irský opat sv. Keivin (Coemginus) dosáhne toho modlitbou, že z blízkých hor přichází do kláštera laň, aby měl čím napojit nemluvně, jehož se ujal, chtěje je ochránit před kouzly zlé
ženy (Acta Sanct., Junii I, 319).
Jak vidno, byla by v tom jistá ukvapenost, přihlížíme-li k běžnosti této látky v dobových představách, vysvětlovat vznik legendy
ivanské jakousi neobratnou předělávkou z příslušného úryvku života sv. Jiljí. Některé rysy daly by se takto vyložit, ale jiné nikoli,
celek však mohl docela dobře vzniknout nezávisle jako samostatná
varianta různorodých prvků. Nelze tudíž z těchto podobností nic
vyvozovat proti historickému jádru tradice ivanské, jejíž těžiště spočívá, jak jsem ukázal, jinde. Ostatně právě tento legendární motiv
laně živitelky dosvědčuje, prastarý původ pozdně dochovaných zpráv
o sv. Ivanu. Jak vysvítá z uvedených příkladů, - více jsem jich nenašel nevyskytuje se leda u světců, kteří žili před 10. stoletím, tedy
v dobách, kdy ještě anachoretství bylo v rozkvětu. Hluboké hvozdy,
bezpečný útulek samotářů, tvoří nezbytnou kulisu těchto idylických
výjevů. S vítězstvím coenobitského způsobu v klášterní organisaci
a s postupující kolonisací lesních pustin mizí z hagiografie i tato
laní mléčná dieta. Různé příhody s jelenem, parallelně zpestřující
legendární fabuli, udržují se ještě o něco déle.
Druhý dodatek se týče církevně-slovanské legendy o sv. Ivanu.
Ušlo mi, že v Jagićově Archivu (sv. XIV, 1892, str. 159-160) byl
přetištěn jiný její ruský opis podle rukopisu Uvarovské knihovny
ze 17. století.3 Vydavatel prof. M. Murko označuje tento druhý text
za »rozhodně lepší« než Vostokovský, hlavně proto, že chyba v pojmenování knížete Bořivoje »Mavorský« je zde opravena v »Muravský« t. j. Moravský, jak asi bylo v originále. Všimneme-li si však
blíže ostatních odchylek v této nové versi, sotva dáme Murkovi za
pravdu, neboť některé nesporně starobylé osobitosti jsou v ní již
setřeny. Myslím na zajímavé případy hyperbatu, přesmyknutí slov,
charakterisující též první staroslovanskou legendu o sv. Václavu,4
3

) Děkuji panu prof. V. Flajšhansovi, který mě v dopise naň upozornil.
) O pořádku slov a vět v první staroslov. legendě Václavské, srov. výklad
prof. M. Weingarta (Svatováclavský sborník I, 1934, str. 1042). Hyperbaton je tu
na př. ve větách: »da ne by s p a s e n a duša jego b y l a « (32), »S'vět tvorjašte
n e p r i j a z n e n « (33), »i vsju n e p r i j a z n e n u s'tvoriša p o c h o ť « (66) a p.
4
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jako »voda tečet čista«, »čto t v o j e zděs' d ě l o « , m n o g o darova bog i s c ě l e n i j a ljudem«, jež v Uvarovské redakci vesměs jsou
uvedeny v přirozený pořad slov (tečet voda čistá, čto zdě dělo
tvoje, mnogo iscělenija ljudem ot nego darova bog), arci se ztrátou
prvotní větné melodiky. I samo jméno českého poustevníka, podle
pozdějšího názoru o jeho identitě s Janem, se pozměnilo v »Ioan«,
ač jeho přívlastek »Korvatckij« zůstal v původním znění s k v násloví, a teprvé po druhé, ke konci, se píše s počátečním ch (»o synu
korolja cho[r]vatckago«).
Každý, třebas sebe odchylnější aspekt na problém osobnosti
sv. Ivana, nebo i zdůvodněný odsudek mého pokusu o nový výklad, bude vítán, ježto může přispěti k objasnění některé ze záhad
jeho života nebo posmrtného kultu. Svou thesi opírám o jisté dějinné skutečnosti, jež snad nebude zbytečno stručně zrekapitulovati.
Předně otec sv. Ivana Gostomysl5-Gestimulus jest z německých annálů známý král obodritských Slovanů, padlý v boji proti Ludvíku
Němci, a rok jeho smrti (844) souhlasí s chronologií Ivanovy legendy. Jsou zachovány zprávy z 9. století o politické součinností
Polabanů s Čechy a Moravany, takže cesta pro misii odtamtud byla
připravena. Klášter v saské Korveji, založený r. 822, již v době sv.
Anskara rozšířil svou působnost i na přímořské Slovany, na Obodrity a Rány, jak o tom píše zvlášť Roger Wilmans (Die Kaiserurkunden der Provinz-Vestfalen 777-1313, sv. I, Münster 1867, str.
94-113). Misijní činnost korvejských mnichů všude je znamenána
kultem sv. Víta, takže úcta tohoto světce v Čechách v rané epoše
křesťanství mimoděk poukazuje na Korvej jako na svůj pramen.
Staroslovanská legenda nazývá českého poustevníka z doby Bořivojovy Ivanem Korvatským, takže je tu na snadě konjektura o opisovačské chybě, jmenovitě v hlaholském písmě snadno vysvětlitelné
(t a i jsou si tu podobné), místo prvotního Korvajský. V prastarém
seznamu členů korvejského kláštera uvádí se v letech 856-877 mnich
Unvan, za nímž se může tajit náš Ivan.
Takový je stav otázky. V naznačeném směru třeba pracovat dál.
JOSEF VAŠICA

STÁT A REVOLUCE
Spor mezi principem autority a principem revoluce, který naplňuje předešlé i naše století, skutečnost, že tyto dvě životní zásady
politiky byly proti sobě postaveny, je patrným poukazem na to, že
5
) Jméno »Gostomysl« je též doloženo z ruských letopisů jako jméno prvního
novgorodského náčelníka (posadnika) z počátku 11. století (srov. Polnoe sobranie
russkich letopisej IV. 3. 580. 626., IX. 3, XVI. 34, XXII. 345, XXIII. 165, XXIV. 2).
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sama podstata státu byla nějak chybně pochopena. Již proto se upíná
zvláštní zájem ke každému dílu o státě; tím spíše jistě nás zajímá
takové dílo, pochází-li z kulturní terra incognita, kterou konečně pro
normálního člověka je komunistické prostředí. Proto je dobře zabývati se spiskem, loni znovu česky vydaným, kde jsou shrnuty Leninovy názory o otázce státu.
Co čtenáři nejdřív padne do oka, je středověká literární forma.
Lenin nepostupuje s vlastní argumentací, nýbrž staví svůj výklad
na celé řadě citátů z Marxe a Engelse; každou chvíli vyčítá svým
odpůrcům, že porušili nikoli pravdu, nýbrž myšlenky těchto učitelů.
Výsledkem této věci je ovšem značný suchopár, ale souvisí to ovšem
s jednou velmi nápadnou stránkou marxistické a ostatně vůbec levicové politiky: s uměním, obdařiti poměrně nové a k tomu revoluční hnutí tradicí. Tento návyk je zvláště zřejmý ve Francii, kde
právě obdivovatelé Revoluce - tedy popěrači historie, tradice - hýří
oslavami výročí a stavbami pomníků. O tvorbě legend a neomylností
ani nemluvme.
Ted' ovšem Lenin nezapírá svůj revoluční rodokmen - původ
od Rousseana a spol. To jest, on začíná historicky nesmyslným tvrzením: »Stát jest produktem a výrazem nesmiřitelnosti třídních protiv.« Tím je řečeno, že stát a třídy (tedy společnost, neboť ostatní
útvary nepřicházejí pro marxistu v úvahu) jsou něčím lidstvu cizím
a dodatečně přidaným. Máte zde onu negaci »politického tvora«, která je konečně základním dogmatem revoluční mentality. Pak tedy
máte krásný doklad nedostatku historické představivosti, který bývá
s takovou mentalitou spojen. Neboť co se tu tvrdí? Ze stát vznikl
z (nepřátelského) poměru tříd, že stát je mladší než třídy.
Ale ovšem i následující věta je zajímavá; mluví se tu o nesmiřitelnosti třídních protiv, pak se vytýká názor reformistů, že »tlumiti
srážku znamená smiřovati a nikoliv odnímati utlačeným třídám určité prostředky a způsoby boje za svržení utlačovatelů«. Na těchto
větách možno se přesvědčiti, že komunismus je hnutí ideové a nikoli třídní, že v praxi je bolševismus revoluce sama o sobě a nikoli prospěch dělnictva. Neboť je na bíle dni, že jakmile upřu »možnost objektivního smíření třídních protiv« a vyžaduji použití všech způsobů
boje, dávám tím naopak »utlačovateli« možnost a (abych tak řekl)
právo, uplatniti se vskutku jako utlačovatel. Není-li mezi třídami mravních závazků, je-li v boji vše dovoleno, pak nic nebrání, aby »sociálně silnější« třída neuvrhla jinou třídu v otroctví. Že ostatně zde
třída není chápána jako skupina, nýbrž jako materiál theorie, prozrazuje Lenin i větou, že »třída nemůže býti smířena s třídou jí protichůdnou« Slovo protichůdný lze očividně aplikovati pouze na theorie
a nikoli na složky společnosti.
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Mnohem pozoruhodnější než tyto nesrovnalosti jsou však následující kapitoly. »Oproti staré gentilní organisaci - pokračuje Engels - se vyznačuje stát předně rozdělením státních příslušníků podle
území.« »Nám zdá se toto rozdělení »přirozeným«, vyžadovalo však
dlouhého boje proti staré organisaci podle pokolení anebo podle
rodů... Jako všichni velcí revoluční myslitelé snaží se Engels obrátiti
pozornost uvědomělých dělníků na to, co se zdá převládajícímu maloměšťáctvu nejméně pozoruhodným, nejobvyklejším, posvěceným
předsudky nejenom pevně zakořeněnými, nýbrž lze říci zkamenělými. Stálé vojsko a policie jsou hlavními zbraněmi státní moci,
avšak může to být jinak ?« Že může býti jinak, toho pochopitelně
zmíněný měšťák neví. Toto uvědomění pravděpodobněji lze nalézti
v kruzích, které právě kdysi plnily vojenské a (v patrimoniálním
soudnictví) jaksi i policejní úkoly, a jejichž existence stojí a padá
s existencí rodiny jakožto veřejného činitele. Mluvím o zbytcích
feudalismu. Jen ony mohou míti pamět sahající až tam, že moderní
stát se jim samozřejmým nezdá. O tomto státě praví Engels: »...Majíce veřejnou moc a právo vymáhati daně, stojí zde nyní úředníci
jako orgány společností nad společností. Svobodná, dobrovolná úcta,
jíž požívaly orgány gentilní společnosti, jim nestačí, i kdyby ji mohli
míti... Nejmizernější policejní sluha má více »autority« než všechny
orgány gentilní společnosti dohromady; avšak nejmocnější kníže a
největší státník anebo vojevůdce civilisace může záviděti nejmenšímu klanovému náčelníku jeho nevynucenou a nespornou úctu, jíž
požíval.«
Zde nutno vytknouti dvojí. Je velmi typické, že revolucionář
užívá slova »autorita« právě pro tu věc, kterou reakční myšlení
nikdy autoritou nenazve: totiž pro moc. Pro něj autorita je právě
jen ta moc, která podle našeho pojetí má autoritu provázeti. A dále:
je nesporné, že »kníže civilisace«, »konstituční« panovník liberalismu
má jen »autoritu« téhož druhu jako »policejní sluha«. Jinak ale panovník právě jako zbytek rodové soustavy má psychologicky zcela
odlišné postavení. O psychologickém významu takovéhoto rodu mluví dosti dobře Spengler ; ostatně lze si povšimnouti dnešních postavení
bavorského královského rodu právě na rozdíl od moderního státu. Ale
i o tomto předmětě mluví Lenin. Zase citát: »...moderní zastupitelský stát jest nástrojem vykořisťování námezdné práce kapitálem.
Výjimečně se však vyskytují období, kdy zápasící třídy mají navzájem tak těsnou rovnováhu, že státní moc nabývá jako zdánlivá zprostředkovatelka na okamžik jisté samostatnosti oproti oběma.«
A nyní jmenuje Lenin vlády, které po jeho rozumu byly nezávislé v tomto smyslu na kapitalistické třídě. »Takovou byla absolutní monarchie XVII. a XVIII. století, takovým byl bonapartismus
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prvého a druhého císařství ve Francii, a takovým byl Bismarck v Německu.« Zde je ovšem zase historický omyl. Režim Napoleona III.
byl velice vzdálen nejaké zvláštní nezávislosti na kapitalismu - důkazem je válka v Mexiku. Avšak následuje další citát k otázce ustavní
formy. »V demokratické republice - pokračuje Engels - vykonává
bohatství svou moc nepřímo, zato však tím jistěji a to předně přímou
korupcí úředníků a po druhé spojenectvím vlády a bursy.« K tomu
dodává Lenin: »Všemohoucnost bohatství je jistější za demokratické
republiky proto, že nezávisí na jednotlivých nedostatcích politického mechanismu.« Rozuměj: za jiného režimu moc bohatství právě
závisí na jednotlivých nedostatcích, na tom, nesplní-li někdy vláda
svoji funkci; ale podstata vlády není na kapitálu závislá. »Za to,« praví
Lenin, »demokratická republika jest nejlepší možnou politickou slupkou kapitalismu, a proto kapitál... buduje svou moc tak bezpečně,
tak jistě, že v měšťácké demokratické republice žádné střídání ani
osob, ani institucí, ani stran touto mocí neotřese.«
Lenin dále líčí sociální důsledky tohoto režimu: »Zatím co buržoasie drobí a tříští rolnictvo a všecky maloměšťácké vrstvy, stmeluje, sjednocuje a organisuje proletariát. Pouze proletariát - díky své
hospodářské úloze ve velkovýrobě - jest s to býti vůdcem všech
pracujících a vykořisťovaných mas, které buržoasie vykořisťuje a
utlačuje často ne méně, nýbrž více než proletáře, kteří však nejsou
s to samostatně bojovati za své osvobození...« »Ohromná většina
rolnictva v každé kapitalistické zemi, kde jest vůbec rolnictvo, jest
utlačena vládou a touží po jejím povalení...« Zde je řečeno něco
velmi blízkého tomu, nač poukazuje Bellocův Otrocký stát. Je totiž
dobře možno vyvraceti Marxe a dovozovati, že zbídačení proletariátu již nepokračuje a že naopak postavení proletáře se zlepšuje.
Současně však také stále více vyrůstá proletariát nebo stále více
vyrůstají skupiny lidí, kteří jsou co do prostředků k živobytí závislí na stálé státní pomoci. A mezi takové lidi právě dlužno po
pravdě zařaditi dnešní zbytky řemesla a také velkou (a což je důležité, rostoucí) část inteligence.
S těmito skutečnostmi tedy ovšem komunistická theorie počítá.
Lenin totiž dále ve stálé záplavě citátů (vyčítá protivníkům, že »velmi zřídka nalézáme tento citát« opět z Engelse) vykládá svůj program. Nutno prý: Nejprve provésti násilnou revoluci a rozlámati
úřední stroj, čímž zmizí stát jako stát. Dále nutno zříditi socialistický
polostát, to jest diktaturu ozbrojeného proletariátu, který jako panující třída bude potlačovati buržoasii. Až ji potlačí, nastane beztřídní
společnost, v níž všichni po řadě budou zastávati úkony správní.
Vládních nebude, neboť stát odumře.
Podstatou této theorie se ovšem zabývati nemohu. Bylo by sice
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zajímavé zabývati se tím psychologickým procesem, kterak anarchie, bezvládí, již marxismus podědil z věrouky francouzské revoluce, byla jakožto nejvyšší dobro posunuta do daleké budoucnosti,
zatím co se stát, »moc k potlačování«, dostal velmi do popředí. Také
není možno bez exkursu o sovětské praxi řádně projednati o dosti
zmatené kapitole, která řeší otázku centralisace. Zde ovšem je náš
autor v rozpacích. Autonomismus, federalismus jsou totiž věci s feudální příchutí - centralisace zase je zpravidla v nějaké souvislosti
s monarchií. Zamítá se tudíž obojí a mluví se o »dobrovolném sloučení« a dokonce o »splynutí komun« totiž svrchovaných obcí, čímž
tedy je otázka zase nevyřešena. Neboť sloučíte-li jednotky, v nichž
jedině je možná bezprostřední demokracie, jakou formu dáte společnému útvaru? Jak budou vyhlížeti představitelé celku a kolik mají
míti moci? Je velmi těžko se vyznati ve směsi citátů, sarkasmů a
hesel, jimiž je tato otázka odbývána.
Stejně nepochopitelný je nám výklad, kde přechodní, revoluční
polostát je nazýván nepolitickým státem. Má to snad býti ústupek
rozšířené dnešní náladě, která v »politice« vidí něco nepěkného? Tato
nálada, ostatně, je pošetilá už proto, že má několik stejně pochybených pramenů. Jednak jsou tu dobří lidé, anarchické kulturní výkvěty nebo naopak obrazu božímu nepodobni technokraté, kteří odmítají politiku vůbec. Pak máte lidi, kteří politikou nazývají parlamentní a žurnalistickou činnost (asi jako kdybych plukovní hudbu
nazval vojskem) a tedy chtějí býti nepolitičtí. Pak je také těžko snesitelné plémě mezi katolíky, které z přirozené hierarchie věcí duchovních a světských chce udělati boj. Jsou ostatně i tací, kteří vymyslili obzvláště odvážlivý způsob nelogičnosti. Když jim totiž vykládáte svoje politické názory, svoje důvody, proč nutno to a ono
z dnešních pořádků změnit, tu vás začnou vzývat pohnutým hlasem,
abyste nechal těchto politických různic a sjednotil se na poli náboženském. A když někde té jednoty náboženské dosáhnou, nedají
pokoje, dokud nějak neuplatní svůj politický program, zpravidla pozůstávající z jakéhosi návodu k ústupnému manévru. Ono se také
stane, že takový člověk vám bude vykládat o naprosté lhostejnosti
prvních křesťanů vůči všem politickým formám státu, a když vážně
přikývnete, přijde na vás s požadavkem naprosté loyality neřku vůči
zákonitému řádu, ale vůči současným osobám konšelským ; a z asketického opovržení politikou, z »prvenství ducha« se vyklube bezmezný obdiv před státnickým nadáním lidí, kteří, ač křesťané, dokázali se státi vrátnými, kuchtíky a podomky notorických nepřátel
křesťanstva. »Radujte se z našeho úspěchu, bratři! Neboť božský
César svěřil úřad dohližitele šelem v cirku našemu známému Quintovi! A Quintus jistě počestný je muž a k tomu upřímný křesťan;
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snad přijde do katakomb a udělá nám přednášku o trávení Césarova koně!«
Vraťme se však k Leninově výkladu o státu. - Je ovšem neobyčejně těžko psáti o státě z toho důvodu, že nikdo vlastně neví,
co stát je nebo o čem se mluví, když je jmenován stát. V pojmu
stát totiž splynuly modernímu člověku dva pojmy, pro antického
a středověkého člověka rozdílné. Byl totiž činěn rozdíl mezi světskou
mocí vůbec, mezi veškerenstvem autorit v lidské společnosti platných a mezi autoritou, na tom či onom místě svrchovanou. Tak
ve středověku království bylo jen jednou z mnoha nadřaděných
autorit. Tak ve staročeské ústavě počet královských, t. j. státních
úředníků je zcela nepatrný - a přece celá země nežila ve stavu
anarchickém; však byli tu, úředníci krajští, městští atd. - ale tito
všichni nebyli již orgány státními! Za to v moderní společnosti stát
je zároveň veškerenstvem autority a jedním orgánem - totiž svrchovaným parlamentem. A to pak ovšem vede k takovýmto důsledkům. Odkud mám právo vlastniti dům ? V pravěké anarchii by
mé vlastnické právo nebylo respektováno - tedy patrně plyne z toho,
že žijeme ve společnosti. Ale co je společnost? Stát. Tedy stát je
pramenem mého práva. Ale kdo je stát? Parlament (resp. diktátor).
A protože mi vlastně vláda můj dům uděluje, tedy může mi jej zase
vzíti. Z toho plyne, že moderní stát není vázán na žádné mravní
ani právní normy - viz otázku zpětné působnosti zákonů. A tu je
tedy zajímavé, že Lenin opouští tento názor na stát a vidí v něm
- jako středověký člověk - jen jeden v orgánů společnosti. Jak to ?
V beztřídní společnosti nemá býti státu. Ale smysl věci je v tom,
že nemá proto nastatí anarchie. Lidstvo má i nadále býti organisováno - rozuměj hospodářsky a technicky. Zmizeti má právě jen
stát. A v čem vidí Lenin funkci státu - kterážto funkce má »rozlámáním« a »odumřením« státu zmizeti? Nuže, Lenin vidí funkci
státu přesně tam, kde ji viděl středověk - v udržování zevní bezpečnosti a vnitřního pořádku. Vojsko a politické úřednictvo - zvláště
soudci - a ovšem monarchie (nikoli však zastupitelské sbory) jsou
orgány, kterých beztřídní společnost nemá. O tom je citován Marx:
»Komuna učinila heslo všech měšťáckých revolucí - lacinou vládu
- skutečností, když zrušila oba největší prameny vydání, armádu
a úřednictvo.« Mimochodem řečeno, jsou tato slova praxí sovětského
režimu illustrována dosti humorně.
Avšak mnohem důkladněji nežli o beztřídní společnosti mluví
Lenin o revolučním polostátě. Jak známo, požadují komunisté »diktaturu proletariátu«. I zde je opuštěno moderní pojetí státu. V moderním státě totiž nejen snad že všichni občané mají účast na veřejné moci - což se jeví požadavkem patrně rozumným - nýbrž
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oni všichni jsou státem. Theoreticky je stát vším a všichni jsou státem. (Fakticky ovšem je tomu jinak.) Ale moderní době je cizí učení,
že by někdo nebo něco mělo býti zvláště ztotožněno se státem.
Právě tuto nauku však obsahuje komunismus. Ozbrojení dělníci neovládají snad pouze stát, oni jsou státem. Tato myšlenka místy je sice
zatemněna: o Komuně se praví, že »na místo zvláštní moci potlačování vstoupilo samo obyvatelstvo«, kdyžtě přece z kontextu plyne,
že za Komuny právě obzrojené dělnictvo zvláštní mocí k potlačování
bylo. Ale jinde se mluví zcela jasně o státě, jímž jsou ozbrojení
dělníci.
A že při tom jde vskutku o zvláštní moc »k potlačování«, to
zase je velmi pěkně vyjádřeno výkladem o kontrole bývalých kapitalistů a inteligentů, kterážto kontrola »se stane opravdu universální,
všeobecnou... nebude se ji možno nijak vyhnouti, nebude se kam
ukrýti... stane se vyhýbání se této všenárodní registraci a kontrole
nezbytně tak neuvěřitelně obtížným, tak řídkou výjimkou, bude provázeno pravdě podobně tak rychlým a vážným potrestáním...« že
kapitalisté (a inteligenti!) zmizí. Co je na těchto slovech nápadné
je radost autora z bezmocnosti a »neuvěřitelných obtíží« protivníků.
Je úplně vzdálen toho, aby cítil jako normální člověk v podobné
situaci jakýsi stud z vlastní přesily a lítost nad poraženými. Zde si
musíme vzpomenout na jeho úvodní prohlášení o nesmiřitelnosti;
a z celého odstavce jakoby se na nás Leninova tvář svým zvláštním způsobem šklebila. Co se toho týče, je charakteristický také
způsob, jímž v podnicích vyžaduje pro dělníky »nejpřísnější kázeň neboť jinak hrozí poškození mechanismu...« Takto se totiž dívají
někteří revolucionáři na lid a takto jej cení vzhledem k mechanismu.
Ostatně vlastním poučením celého spisku jsou přece zas myšlenky o státě: totiž konstatování, že všichni nemohou býti státem.
Jakmile totiž všichni mají míti stejný podíl na vládnutí, nutno skutečné vládnutí vyloučiti, poněvadž ho všichni schopni nejsou. To
právě je odumírání státu. Naopak, má-li stát existovati, musí míti
existenci skutečnou, odloučenou od lidské společnosti vůbec; někdo
nebo něco musí býti státem. A tu přicházíme k onomu neobyčejně
plodnému Spannovu pojetí státu jako zvláštního stavu. Zde totiž
ovšem je nepřijatelné jádro programu komunistického: státem se
nesmí státi jedna z tříd, z nichž se normálně národ skládá, a to
právě proto, že by v tomto postavení kterákoli třída - toto je důležité - potlačovala ostatní třídy. Ze státu by tedy, jak jsme ostatně
slyšeli, zmizel pojem objektivní spravedlnosti. Avšak spravedlnost
- řádným poměrem autority a svobody uskutečněná - je nám účelem státu. Takto tedy stát »jako stav« musí přece jen býti něčím
zcela zvláštním; nemůže to patrně býti stav, který by mohl trvati
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i jinak, ne jako stát. A tak bychom se dostali do dvojího problému: za prvé, má tu býti stát? A to by nás vedlo do diskuse o lidské
přirozenosti, o přírodě vůbec, o hmotném světě a materialismu,
o formě, o zlu a mnoha věcech. Za druhé: jaký má býti stát? A to
zase by znamenalo probírati ústavní otázky a hledati režim, který
by nejlépe zaručoval nezávislé vykonávání spravedlnosti. I k této
otázce obsahuje Leninův spisek náměty.
Ovšem zase nutno se pozastaviti nad jednou okolností: spisek
je psán za války, a je ještě pln polemiky proti anarchismu. Dnes
by toho nebylo zapotřebí. Dnes všichni potřebují a hledají Řád.
JINDŘICH STŘEDA

L I N E Á R N Í P O J E T Í Č E S K Ý C H DĚJIN
(Poznámky ke knize Jana Slavíka: Husitská revoluce. Studie historicko-sociologická.
Vydal Orbis v Praze r. 1934. Str. 126.)
Po třech brožurách, které vznikly z podnětu Pekařova »Žižky«, vydává Jan
Slavík obsáhlejší spisek » Husitská revoluce. Jako všechny předešlé Slavíkovy brožury je i tento spisek založen polemicky proti dnešním historikům, kteří »dosud si
nepočínají o mnoho lépe než současní kronikáři doby husitské. (!!) Mluví o vzniku
husitské revoluce, aniž by pokládali za nutné vyložiti, co dnes víme o vznikání
revolucí« (str. 5). To je asi také in nuce hlavní postřeh Slavíkovy knížky, jinak do
široka zabrané.
V předmluvě Slavík formuluje přepjatěji a důsledněji závěry, k nimž má dospěti teprve v dalších vývodech své studie. Husitská revoluce mu není nic jedinečného. Je mu revolučním procesem »se všemi atributy revoluce sociální«. Na této
formulaci je zřejmý již celý myšlenkový postup Slavíkův. Ačkoli nikde n e v y s l o v u j e d e f i n i c i r e v o l u c e s o c i á l n í , z tohoto určení »všech atributů« vyplývá,
že plnost znaků sociální revoluce potřebná k její definici je mu dána konečným
obrazem skutečné a uvědomělé sociální revoluce ruské z roku 1917. Slavík ostatně
v dřívějších brožurách vytýkal českým dějepiscům, že se nic nepoučili pro svou
práci dějezpytnou na zážitku z ruské revoluce, kterou měli příležitost poznat z autopsie. »Všechny atributy sociální revoluce* jsou tedy Slavíkovi dány ruskou revolucí a jde jen o jakési měření jiných historických procesů měřidlem ideového a psychologického postoje k této nám hmatatelné skutečnosti. V takovém postupu se zdá
Slavíkovi pro historii základní postup pramenné heuristiky a kritiky velmi jednostranný a nepotřebný. Prameny nám nic nevysvětlí, rozhodující je Slavíkovi p s y c h o l o g i e r e v o l u c í , znalost »nauk společenských a teorií revolučního procesu«,
která chyběla jak husitským kronikářům, tak i dnešním historikům.
Jakýmsi postupem, jejž by ovšem bylo potřebí teprve řádně provésti, a jejž
bychom mohli snad nazvat srovnávací »revolucionologií«, stanovily by se asi zákony revolučního procesu. Jejich náznak uvádí Slavík v naturalisticky konstruované
křivce, připomínající základní rámec Spenglerových naturalistických schemat: »Společná je celková křivka vývoje, jež se zvedá do výše, aby po vybití revolučního
fluida klesla* (str. 5).
Toto přesunování těžiska v dějezpytné methodologii s faktů na umělá sche395

mata, s pramenů na psychologii, je známo již v českých historických diskusích jako
požadavek Herbenův. »Nerozhodují fakta v historii, nýbrž duch, jejž z nich uvažujeme« (Jan Nepomucký, str. 195). Je tedy Slavíkův výklad opožděnou ozvěnou
z polemiky »sekty Masarykovy se školou Gollovou«. Slavíkovy vývody leckde připomínají Herbenovu polemiku. Společná je jim rozhodne neklidná identifikace objektivně platné skutečnosti a specificky subjektivních vrstev hodnotících předpokladů.
V obou těchto diskusích absolutně platila kategorie subjektivních předpokladů a relativně autonomní objektivita historického dění, která existuje, i když ji ještě nepostřehujeme. Bylo to důsledkem popření vlastního předmětu dějepisu jakožto vědy
a směšování dějin s historiografií. Slavík je v tomto směšování dokonce tak zaujat,
že mentoruje nejen současné dějepisce, nýbrž i dějiny samy. K tomuto mentorství
směřovaly již všechny dřívější jeho brožury, na př. v »Básnické periodě českého
dějepisectví« str. 7. vytýkaje Pekařovi, že středověkost husitství vidí v jeho ulpění
na Písmu svatém a na starokřesťanském akcentu, uvádí tuto absurdnost: »V době,
kdy nebylo představy o lidském pokroku, kdy všude vládne positivní křesťanství,
nebylo možno hledati ospravedlnění odporu proti tehdejším řádům i neřádům jinde
než v písmu svatém. Jestliže Husité měli za to, že chtěli jen návrat církve do stavu
původního, neznamená to, že historik žijící pět set let po husitské revoluci a znající,
co potom následovalo, má přijímati doslovně tehdejší theologické argumenty revoluce.« To znamená tedy, že h u s i t é n e v ě d ě l i , c o c h t ě l i , a že to může vědět
jen zvlášť vybraný historik XX. století, který osvojiv si ideologii pokroku, ví, co
si o tom má myslit. S tímto sensačním (podle Slavíka »methodologickým«) požadavkem je těžko se vyrovnávat. Na historika dnešní doby se tu klade požadavek stejného druhu jako na společnost, která v XV. století tvořila a žila dějiny, ovšem
v nestejné intensitě, protože husité se omlouvají z nedostatku smyslu pro pokrok,
který se nám objevil v plném lesku teprve dnes. Dobře >uzpůsobený* historik pak
touto měrou pokroku manipuluje v dějinách podle své libosti, nehledíc k tomu, že
tu plete poznávání i hodnocení, objekt i subjekt. V této Slavíkově srovnávací »revolucionologii«, na které je založena jeho »Husitská revoluce«, je patrný vliv špatně pochopeného historického materialismu, který k výkladu dějin používá též jakéhosi lineárně deduktivního postupu, uznávaje ovšem, že historická fakta a procesy jsou svého
druhu autonomní ve vzájemném zpětném působení prostředí a produktů, které z tohoto prostředí jsou již vytvářeny.
Neznali-li husité myšlenku pokroku (kterou by musil historik do jejich názorů
ex post vložiti), nemohla býti tedy ani věcná stránka tohoto historického období rozhodující pro výklad událostí a procesů. Pekař, který to v »Husitské revoluci« Slavíkově odnáší za všechny jako typ »špatné« současné historiografie, vyzdvihuje ovšem
ve výkladu husitství skutkovou podstatu, drží se opravdu pramenů, a jen jimi - ničím jiným - demonstruje svůj výklad. Slavík však fakta zatlačuje do pozadí, neboť
nevyhovují jeho předsevzatému pojetí, a za symptom XV. století nepokládá světový
názor Husův, tedy právě to, co je charakteristické a konkretně postižitelné pro Husa
samého a základní charakteristiku jeho doby, nýbrž Husovo vytrvání, morální mohutnost, symptom, který je obecnou vlastností programové důslednosti za podobných okolností. Při tom ovšem fakt, který jedině vysvětluje toto jednání, je v Slavíkově postavení problému neurčitý a nerozhodující, protože je mu všechno, co je v dějinách immanentní a jedině schopné tvořit naše dějinné poznání, vedlejší. Nepřesnost
tohoto myšlení je zvlášť podivuhodná u autora, který se tolikrát dovolával sociologie
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Maxe Webera, jejíž těžiště je právě v usilovné snaze po přesnosti pojmů. Není jakési »svobodné myšlení« (pro něž má býti rozhodující Husovo vytrvání, srv. str. 24
H. r.), je však zcela určité myšlení v každé době, a toto myšlení jest určití jím
samým, nikoli jinou kategorií, jednou psychologickou, jindy časově nekoordinující.
Rekonstrukci historického dění lze poříditi jen analysou jeho vlastních složek. Bude-li
rekonstrukce faktů správná, i další vývody budou konkretnější a jejich problematika kontrolovatelnější, takže historicky dokonaná a pojmově přesně vymezená věc
bude přesně oddělena od všeho »ad usum delphini«.
»Zde nejde o to, čemu Hus učil, zda to bylo správné či nesprávné...«, pokračuje Slavík dále. Potom ovšem by bylo marné dokazovat oprávněnost dějepisu,
má-li býti rekonstrukcí dění, protože se tu opět uvádí ad absurdum předmět dějepisu sám. Je tu zahrazena možnost poznání toho, co se událo, i kdybychom trvali
jen na tom, že dějepis má býti rekonstrukcí paměti. Rozhodující pro lineární výklad však budou ethické zásady, buď naprosto obecné, nebo nerozhodující a druhotné, ve chvíli, kdy ještě stále jde o řádění a srovnávání fakt. V tom je pak nebezpečí pro pojmovou přesnost!
Jak Slavík zatemňuje poznání minulosti, jak nasazuje na pojmy, které jsou
autochthonní v procesu, jejž Slavík vyjadřuje stupňovitě naprosto nesourodými výklady až k těm, které tak naivně a snadno »přibližují« minulost přítomnosti v toporném lineálu, vysvitne z této jeho úvahy: » Představa o právu přirozeném, o možnosti změniti společnost ve jménu lidského pokroku, scházela tenkrát úplně. Za
takových okolností boj za další pokrok společnosti mohl se díti jen pod heslem,
že se nechce nic nového, nýbrž že jde pouze o reformu společnosti, která ustoupila od příkazů božích. Za základ vzaly se normy evangelia a zprávy o církvi původní. Srovnávání s tím, co žádá evangelium a jak vypadala církev prvotní, bylo
jediné možným ospravedlněním revolucionářů, kteří se ovšem pokládali nikoli za
novátory, nýbrž jen za reformátory.« (Husitská revoluce str. 38). Vidíme, jak se zde
kupí na sebe násilně několik nesourodých myšlenek. Husitské hnutí se staví proti
dosavadnímu stavu společnosti, která se uchýlila od správného theistického názoru
a života. Předpokládali bychom tedy, že husitům šlo o zbožštění této zesvětštělé
společnosti. Slavík ovšem zesvětšťuje právě naopak jejich hnutí vkládaje do něho
program, který s historickou skutečností kausálně vůbec nesouvisí. Vedle toho však
se zde prolínají další linie. Linie, zač se pokládali tehdejší reformátoři, které Slavík
pokládá za revolucionáře, a linie, v níž evangelium je kriteriem společnosti, která
ustoupila od příkazů Božích, čili heslem, pod nímž se skrývá tehdy neznámá ještě
idea pokroku. Tato idea pokroku má být dominantou celému tomuto komplikovanému výkladu, avšak, aby mohlo býti husitství pokrokové (ve smyslu dnešní ideologie), musí býti odtheisováno. Tím se však již nekryje idea pokroku se skutečností
pokroku. Ideu pokroku máme teprve my. Avšak, aby bylo možno mluvit o tomto
nastavovaném procesu, bylo by patrně nutno, aby se s ideou kryla skutečnost. Náboženství ovšem podle Slavíka nebylo »cílem revoluce« (str. 39.), protože by se
»musil nezbytně výsledek tohoto úsilí jeviti po revoluci«, (tak jako prý žijí a sílí
dále ideály, pro které se bila francouzská revoluce XVIII. století). Tu Slavík byl
sveden opět lineárností svého pojetí, nejsa schopen vůbec viděti plnost a pluralitu
dění. Slavíka tu patrně svedl Troeltschův důraz na význam, který mělo porušení
církevní jednoty pro periodisaci dějin. Církevní jednota byla ovšem od XVI. (až od
XVI.!) století porušena - to je ten středověk v užším smyslu - avšak theismus ja-
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kožto dominantní činitel v světovém názoru oblasti katolické i protestantské je rozhodující až do konce XVIII. století, kdy teprve nastává základní obrat pro vznik
nové doby a moderního myšlení, totiž pro plnost znaků pojmů, kterými tento obrat
poznáváme. Odvolává-li se tedy Slavík na to, že Hus byl mnohem nebezpečnější
kacíř politický než náboženský, je opět zajatcem svého noetického primitivismu, protože nevystihl základní funkci theismu v středověké společnosti. Náboženská víra
pronikala celým životem. Byla jeho středem, a jejím prismatem prostupují tehdy
i ideje společenské a hospodářské, čili ještě pregnantněji: všechny problémy sociální
a hospodářské jsou podřazeny a obsaženy v systému křesťanské víry.
Slavík chtěje tento svůj výklad učiniti názornějším myslí, že »tvrditi, že hnutí
náboženské bylo vyvoláno horliteli pro nápravu církve a mravů, bylo by právě tak
nesprávné, jako přičítati Marxovu učení rozmach socialismu a dělnického hnutí vůbec«
(Husitská revoluce str. 47.). I v případě dělnického hnutí je Slavíkovi vznik a průběh společenského procesu nejasný. Je jisto, že bez Marxova učení by nebylo tak
rozhodného rozmachu socialismu a dělnického hnutí. To není řečeno fatalisticky,
nýbrž ze skutečnosti samé a nepřihlížejíc k výkladu různých jiných eventualit, které
nenastaly. Můžeme totiž tvrdit, že Marxovo učení je příčinou tohoto rozmachu proto,
že je nerozlučitelně spjato se vznikem a rozvojem dělnického uvědomění. Marxovo
učení je důležitou tvůrčí složkou dělnického vědomí, i když zase naopak Marxova
ideologie je podmíněna společenskými podmínkami, ze kterých vyrůstala. Tato vzájemná koordinace je specifikována jedinečností svého vlastního procesu. Slavík však
odmítá působení ideologií na historický proces domnívaje se, že je to tvrzení zastaralé. Působení ideologie na podrývání autority je však v theoriích revoluce všeobecně uznáváno, a Slavík by se na mnoha místech své knihy bez tohoto předpokladu neobešel. Jakmile by měl své these dokazovati v obšírnějším podání, nevystačil
by se svou lineárně hospodářskou determinací společenského hnutí. Poukázali jsme
již, že ani historický materialismus, kterým je Slavík v tomto svém tvrzení ovlivněn, není tak jednoduchým a toporným výkladem dějin.
Slavíkovy požadavky jsou však položeny do nedějepisné roviny. Prameny odsunuje stranou, historický jev zbavuje jeho časové a věcné platnosti. Historický obraz
chce bezpečněji tvořiti kumulací nesourodých významů, nebo dokonce podle osobního politického přesvědčení hodnotících subjektů. (Na př. »Právě nepříznivé hodnocení husitství s této strany« - to je hlasy představitelů církve římské a šlechtického feudalismu, jak říká před tím - »bylo ostatnímu národu neposledním d ů k a z e m , že chápe dějinný význam husitství zcela správně.« Husitská revoluce, str. 9).
Na mnoha místech pak dokonce diskutuje s pramenem, protože mu není jedním
z prostředků postupně odhalujícím pluralitu jevu, který badatel má - předpokládám - poznati objektivně. K pramenům přistupuje už s jistými závazky, které činí
Slavíkovu heuristiku a kritiku skutečně málo platnou. Mluví o jakýchsi »methodologických závazcích«, které historik na sebe bere, rozhodne-li se, že »má co dělat
se skutečným revolučním aktem* (str. 110.), nebo »revolucí sociální« (str. 111.)
(»rozhodne-li se historik, že jde o revoluci sociální«). Čekali bychom však především, že k určení a charakteristice budeme musit dojiti nějakým postupem, že totiž
musíme zjistit fakta, přesně vymezit obsah pojmů, o které jde, že dlouhým analytickým postupem, konfrontací a kritikou pramenů d o j d e m e teprve k jasnému
obrazu objektivně vystihujícímu to, oč šlo. Podle Slavíka však nikoli. Zná postup
zcela obrácený. Pro něho je rozhodující rozsáhlá zevšeobecňující analogie, subjek-
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tivní stanovisko a empirie badatelova v procesu docela jinak specifikovaném (ruská
revoluce). Tu by bylo třeba ovšem poukázati na rozdíl dějepisu a sociologie, kterou byl patrně Slavík sveden k vytyčení methodologickych závazků. Dějepis však
musí sociologii fakta teprve připravovati postupem methodologicky naprosto odlišným. Obě vědy se stýkají až za hranicemi svých zvláštních samostatných hledisek
k svým předmětům. Mohli bychom poukázati na příklad takového předpokladu sociologie revoluce (kterou jistě lze uznati za oprávněnou, ovšem bez lineárního a
primitivního zevšeobecňování): Pekař poukázal na to, že pro účast selského lidu
v husitském hnutí byla více rozhodující váha sebevědomí než sociální bída. (Slavík to
ovšem odmítne, protože to odporuje jeho methodologickému závazku plynoucímu
z these o sociálnosti). K stejnému poznatku pro r. 1525 jako Pekař pro husit. dobu
dospěl i G. Franz v knize »Der deutsche Bauernkrieg« (1934). Pro srovnávání správným postupem methodickým by bylo lze použiti i jacquerií a vzpoury v Anglii roku
1381, ovšem při zachování konkretnosti specifických znaků těchto historických procesů. Tím by neutrpěla ani hospodářská a sociální složka historického dění, závěry
by byly jasnější, úplnější a objektivnější než předpoklady, k nimž dochází theoreticky opačným postupem Slavík po srovnání středověkých vzpour a hnutí.
Opatrnost v užívání nejvšeobecnějších zákonů pro dějepis, ke které radil Max
Weber, je tu především na snadě. Weber, jehož se Slavík tolikrát dovolával, poukazoval na to, že čím větší je rozsah pojmu, tím víc odvádí od skutečnosti, je obsahově chudší a pro historii tím bezcennější. Požadavky Slavíkovy však jdou právě
proti konkretnosti, jasnosti a jedinečnosti faktů, dějepisnou methodologii a zvláštní
vědní stanovisko dějepisu přivádějí ad absurdum a popírají sám předmět dějepisu
daný kategorií času.
JAN HERTL

P
VELEPÍSEŇ. Revue Akord zahájila svou edici Hegrovým překladem Velepísně.
Dává tím českým čtenářům do rukou v novém lesku nejkrásnější básnickou perlu
Starého zákona - a také jeho nejobtížnější knihu. Velepíseň je dílo, které stojí na
zcela opačné straně Zákona než všechny ostatní knihy národa vyvoleného. Neboť
ty všechny stojí ve znamení Poslušnosti, jež jest podle slov Leona Bloy jako sloup
ohnivý, jdoucí před člověkem jako jediný vůdce; sloup který vede, ale který také
zároveň zastírá. Člověku nezbývá než jíti nebo býti třebas i vlečen, neúprosně a
krvavě - s očima zakrytýma. Naproti tomu Velepíseň stojí zcela ve znamení svob o d y Zákona - té svobody, v níž člověk neposlouchá proto, že jest mu přikazováno, nýbrž v níž člověk vstupuje v zákon tak dokonale a bezvýhradně, že není
rozdílu mezi vůlí a příkazem. Taková svoboda jest jen jedna - svoboda dokonalé
lásky, jejímž jediným příkazem jest Augustinovo A m a e t f a c q u o d v i s . Proto
je Velepíseň písní lásky, a to písní lásky v její svrchované svobodě, v níž není
stínu Pádu - v níž není bolestných hranic mezi tělem a duší, jež jsou okovy každé
lásky nedokonalé. Je to píseň lásky jediné, svrchované, vše obsahující - řekli bychom že je to píseň lásky vtělené, v níž každý obraz není pouhou metaforou, nýbrž
prorockým svědectvím skutečného svrchovaného Vtělení, jež jest ohniskem Nového
zákona. V tom jest jedinečná krása Velepísně, ale v tom je také největší překážka
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jejího pravého uchopení - zvláště dnes, kdy je člověk více než kdy jindy rozdvojen
právě v své lásce a kdy je stále více nucen křečovitě se tisknout ke sloupu Poslušnosti jako k poslední záchraně, vzdálen nesmírně pravé svobody... Slova Velepísně k nám promlouvají řečí neodolatelnou, ale náš pohled je příliš slabý, aby postihl ten úchvat, jejž nám zjevuje. A přece není jiné cesty než cesta poslušnosti
tv
k svobodě skrze lásku.
ThDr. FRANTIŠEK CINEK: MŠE SVATÁ V BOHOSLUŽEBNÉM ŘÁDU
CÍRKEVNÍHO ROKU. D í l I I I . : P r o p r i u m s a n c t o r u m . O l o m o u c 1 9 3 5 .
Kdybychom zkoumali příčiny, proč tolik katolíků se nezúčastňuje v n i t ř n ě mše
svaté, tohoto liturgického středu věřících, měla by na tom asi největší podíl opravdová neznalost celé té bohaté skutečnosti, kterou je mše a na níž máme plnou účast
jen tehdy, když známe v plné hloubce smysl všeho toho dění. Takový výklad mše
svaté, jehož III. díl, »mešní kalendář svatých« (proprium sanctorum) nedávno vyšel,
podává P. Fr. Činek, profesor theologické fakulty v Olomouci; v tomto díle je vyložena ona část misálu, v níž Církev liturgicky vyslovuje úctu svatým. Bohoslužebný
řád dělí se totiž na dvě části: první o b n o v u j e (nikoliv ideálně, nýbrž skutečně)
vykupitelské dílo Spasitele, druhá je vyhražena s v a t ý m v Církvi, doplňujíc tak část
první a základní, aniž by tím byl rušen kristologický a kristocentrický smysl misálu.
A jako v obnově života Spasitele jsme účastni jeho vykupitelského díla, tak i zde
obnovujeme neustále svazky, poutající nás k onomu velikému obecenství svatých těch svatých, jejichž rozmanité duchovní fysiognomie vyslovují nejen plnost lidství,
které má vždy něco individuálního a zvláštního - ale také plnost bytí v Bohu a
s Bohem. Proto jsou v této knížce podány i stručné životopisy světců, které právě
Církev oslavuje, aby tato jedinečná a zvláštní povaha každého světce byla zřejmá
a aby byl lépe chápán smysl těch částí mše, které jsou toho dne zvláštní. To je
vlastně podstatnou částí této knihy; úvodem je podán všeobecný výklad o uctívání
svatých v Církvi a o kultu marianském - to všechno psáno jasně a s velikým pochopením pro obnovu liturgického života v těchto dobách strašné vyprahlosti, rv
JAN DOKULIL: KŘÍŽOVÉ DNI. Četba prvních knih veršů málokdy opravdu
potěší; bývá tu příliš hluchých míst, vlivů špatně asimilovaných, také přiliš koketování se smrtí a zoufalstvím, i když jde o skutečné básníky, kteří se později oprostí a osvobodí. U Jana Dokulila nemáte ten dojem. Je zde již čirý a posvátný
zpěv, a jen některé básně by ještě získaly dalším soustředěním. Je to debut tak
radostný jako kdysi Křičkův »Šípkový keř«. Ne snad, že by tito dva básníci byli
nějak úzce příbuzní. Ale jejich první verše jsou objevem a působí radost opravdu
nezkalenou. Také se oba rozezpívali o kráse téměř téhož kraje. Křička má zjevně
alšovský přízvuk, ale najdete jej i u Dokulila třeba v »Nedělním odpoledni«, kde
si v duši básníkově s líbeznou družností odpovídají Aleš a Trakl. Také je v »Křížových dnech* březinovská vroucnost, údiv před Stvořením, vnukající obrazy oopravdu veliké. Bylo by zbytečno je citová ti, je jich mnoho. Třeba čisti celé básně
a celou sbírku.
B. R.
O VICTORU HUGOVI. Uplynulo již padesát let od smrti Victora Huga. Generace básníků žily po jeho odchodu, jako by autora »Legendy věků« ani bylo nebývalo. Povyk demagogů a davové nadšení tak znetvořily jeho památku, v anto-
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logiích se čtly tak retorické verše, tak okázale hluché, že mnohým lidem opravdu
dobré vůle ani nepřišlo na mysl, aby otevřeli jeho sbírky a lépe se do nich podívali. U nás snad jen Jaroslav Vrchlický se do něho s láskou začti. Možná také
Viktor Dyk, ale spíše jen pro vlastní potěchu. A přece se ve mnoha svazcích dají
objevit skutečné světy. Victor Hugo byl věštec. Mnohdy, v opak Jonáše, až příliš
povolný a shovívavý k davům; to ovšem nebylo dobré, když se mu láska zvrhala
v mlhavé klanění se lidu, když tam, kde spravedlnost měla vážiti a láska odpouštěti,
jen svévolně houpal miskami. Ale nedělal to vždy. Když se octl usebrán tváří v tvář
samotě a Bohu, a to bylo často, vyvažoval ze studnic nazírání obrazy opravdu nevídané a slova neslýchaná. Nebyl básníkem temnot ani básníkem světla. Byl pěvcem
zápasu a ustavičného prolínání ze tmy a světel. Jeho lyra byla z tmy a struny ze
světla. Máte dojem kyklopa, převalujícího podivné balvany stínu v přísvitech neznámé, nezemské, nehmotné záře. Byl básníkem Golgoty a Josafatu, chvějící se země
a trhající se opony chrámové; lkal nad polem Hakeldama, prožil úzkozt a strast
Umučení jako Rembrandt v »Třech křížích«, ale do zahrady vzkříšení už nevešel.
Je však jisto, že jeho cesty tam vedou. Je králem žebráků krásy čekajících za zdmi
a ploty, ustanovil jej Duch, vanoucí kde chce. Je to království neskonalé, zadýchané
vůněmi větrné růže a radující se v naději těch, kteří vše rozdali bez počítání. B. R.
ZPĚVY O VÍNĚ. (Raoul Ponchon: Múza v hospodě. Překlady Fr. Hrubína.
Vydal V. Pour v Praze.) Opravdový básník se nejlépe pozná tam, kde zpívá o věcech nepatrných. Tyto Ponchonovy zpěvy by bylo lze nazvati skutečnou zkouškou
básníkovou. A zkouškou úspěšnou. Zpívati o víně není věcí snadnou právě proto,
že je příliš lehko o něm zpívat. Ponchonovi se podařilo zachytiti něco ze záře
opravdové vznešenosti vína - vznešenosti, jejíž tajemství zná jen křesťan - a není
to záře méně čistá proto, že se odráží v kalužích lidské bídy. Nicméně snad přece
jen nebylo spravedlivo, že výbor byl omezen na téma Múzy v hospodě. Zdá se, že
její básník dovede zpívat mnohem hlouběji a silněji než by se zde chtělo zdáti. tv
JOSEF ŠUSTA: ÚVAHY A DROBNÉ SPISY HISTORICKÉ. Díl I., str. 381,
II., str. 371. Nákladem Historického klubu v Praze, 1934.
Jestliže Šustova krásná kniha Z d o b d á v n ý c h i b l í z k ý c h jest »volně
spiatou kyticí odpovědí na rozličné nárazy, které přinášelo souvěké ovzduší v písemnictví nebo životě veřejném« a tudíž svědectvím úzkého sepětí historikova
s kulturními problémy a potřebami doby přítomné i jeho kladné účasti na jejich
řešení, jsou dva svazky autorových Ú v a h a d r o b n ý c h s p i s ů h i s t o r i c k ý c h ,
jež k jeho šedesátým narozeninám vydal Historický Klub, věncem statí vědeckého
a »monografického přístřihu*. Představují sborník vlastních prací autorových, dotud
roztroušených po význačných vědeckých revuích a časopisech, jež se během téměř
čtyřicetileté vědecké činnosti nahromadily na okraji jeho životního díla. Práce byly
seřaděny dle obsahu (práce z oboru dějin českých a světových) a chronologicky,
takže vznikla jasná představa o tom, kolik pozornosti věnoval autor jednotlivým
dobám, octly se však tím vedle sebe práce, které vznikly často ve velmi odlehlých
dobách jeho vědeckého působení; okolnost tato je však plně korigována dokonalou
bibliografií všech prací autorových, kterou pořídil dr. J. Klik.
V čelo prvního svazku, obsahujícího články z českých dějin středověkých,
je položena přednáška P r a h a a E v r o p a , duchaplný náčrt tisíciletých osudů Prahy
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zachycený několika výraznými rysy na pozadí dějin evropských. V článku N o v ý
A n t i p a l a c k ý odmítá autor přesvědčivě řadu jednostranně formulovaných tesí
Bretholzových, jež chtějí dokázati, že dnešní Němci v Čechách drží nepřetržitě svá
sídla od dob původního germánského osídlení našich zemí; v dalším článku se dostává kritického ocenění výtěžkům práce J. Lippertovy S o z i a l - G e s c h i c h t e Böhm e n s , věnované době předhusitské. Jedna z prvních autorových prací, O t r o c t v í
a v e l k o s t a t e k v Č e c h á c h , zařaďuje s úspěchem vývoj společenských institucí
českého středověku do rámce sociálních dějin západoevropských a klade tak základy
k pozdějšímu velkolepému rozvinutí této myšlenky ve D v o u k n i h á c h č e s k ý c h
d ě j i n . V K y t i c k ý c h p ř í s p ě v c í c h k d ě j i n á m P ř e m y s l a II. O t a k a r a
jsou skloubeny tři statě, pojednávající o Přemyslově odboji proti otci, o jeho prvním
tažení do Prus a o prvním jeho pokusu dosáhnouti koruny římské (1255). V mladistvém věku psaná prvotina Z á v i s z F a l k e n š t e j n a překvapuje rozhledem,
erudicí a šíří pojetí. Studium osobnosti Václava II. bylo Šustovi úkolem zvláště
milým; k vykreslení jeho křehké a zároveň mohutné podoby duševní přispěl cennými studiemi, jimž se dostalo plného zhodnocení ve Dvou knihách českých dějin.
Zmatky nastalé po vymření rodu Přemyslovců jsou zachyceny ve dvou studiích,
nacionalismu české šlechty 14. stol. věnuje pozornost práce o Vilému z Valdeka.
Za mistrovské články pramenné kritiky dlužno označiti Glossy k rožmberskému
urbáři, článek o listáři krumlovském a úročním rejstříku kláštera zlatokorunského.
Hlediska vyslovená v jubilejní přednášce o dekretu kutnohorském nabyla nové aktuálnosti po nedávných událostech na universitě. Pohnuté události doby husitské jsou
zachyceny v jubilejním článku o bitvě na Vítkově a v článku o Žižkově stáří.
Prvou část II. svazku zabírají články z oboru českých dějin novověkých;
v jejich čelo položena je práce Č e s k o s l o v e n s k ý d ě j e p i s v p o s l e d n í c h
p a d e s á t i l e t e c h , napsaná pro jubilejní publikaci Revue historique. Výročí bělohorskému je věnována slavnostní přednáška A. D e n i s a B í l á H o r a a úvaha
D ě j i n n é v z p o m í n k y . S velikým užitkem přečte si historik kritické statě věnované Pekařově Knize o Kosti a jeho Českým katastrům. V dalším podán je návrh
jak zachrániti před zkázou pramenný materiál, týkající se průmyslových dějin českých,
jenž vedl později k založení příslušného archivu.
Druhá část dílu II. obsahuje posudky a rozbory děl autorů domácích i cizích
z oboru dějin obecných: politických, hospodářských, sociálních, náboženských i vojenských; sem patří především posudek spisu Pirenneova: S t ř e d o v ě k á m ě s t a
(přel. B. Mendl), Gehrlichova: D ě j i n y a t e o r i e k a p i t a l i s m u , Séeova o společenských poměrech francouzského venkova, Kybalova o sv. Františku z Assisi,
Delbrückova a Haunerova o dějinách válečnictví atd. Americe je věnována pozornost posudkem spisu Pasquetova o politických a sociálních dějinách amerického
lidu a pozoruhodnou studií W o o d r o w W i l s o n , jež hodnotí význam jeho politiky
pro naše osvobození.
Jak patrno, poskytují tyto dva svazky Úvah a drobných spisů cenný a bohatý
materiál, který usnadní přesněji postihnouti Šustův vědecký portret a doplniti jej
leckterým detailem, který by jinak unikl běžné pozornosti. Sborník svými rozměry
a připojenou soustavnou bibliografií dává vyniknouti autorově bohaté produkci, jež překvapuje vnější šíří stejně jako bohatstvím vnitřním; zde především dlužno se obdivovati mnohostrannosti zájmu se kterou dovedl pronikavě osvětliti řadu základních problémů minulosti v časovém rozpětí osmi století (13.-20. stol.) a v prostorovém rámci
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evropském a v nové dobé i světovém. Základem tohoto velkolepého díla jest jedinečná výzbroj vědecká, postřeh pronikavého psychologa, rozsáhlá životní zkušenost
a v neposlední řadě neumdlévající pracovitost; všechny tyto vlastnosti, spiaty vysokou kulturou slova, dávají vznikati dílu, jež bude vždy obdivováno, jehož však
bude těžko dostihnouti.
Pav. Dr. JOSEF HEGER A DALEČÍN. Překladatel Ijjoba a Velepísně není jen vzácným biblistou a tlumočitelem básnických částí Starého zákona do češtiny, nýbrž
také organisátorem a mužem praktickým: právě jeho jubilejní rok je zároveň rokem
dobudování Dalečína, aspoň po stránce vnější. Dalečín: říká se ozdravovna a myslí
se při tom na to zdraví tělesné; ale tady jde také (a snad především) o zdraví duchovní a intelektuální. Situace katolicismu a katolické akademické mládeže je totiž
v tomto věku a v tomto národě příliš vážná a odpovědná; je nutno opravdově a
hluboce čelit neblahému vlivu moderní osvěty a kulturnímu ovzduší národa, tak
zatvrzele a hrubě rušícího Tradici a Víru; je nutno s plným vědomím usilovat o obnovu katolicismu, nemá-li český národ zahynout na duchovní úbytě, které je počátkem
tělesného a nemá-li být zaplaven duchem prostřednosti a mělkosti, šířeným s míst
oficiálních. To je věcí boje a práce, začínající shora. A tímto místem práce může
a je třeba, aby byl také Dalečín.
rv
Z POLITICKÝCH KOLOTOČŮ. Mysl českého politického intelektuála je jako
žena hysterická a vrtkavá, která se zvláštní zálibou provádí gesta naprosto protichůdná. Snad to mají být důmyslné manévry, ale úmysl bývá až příliš zřejmý.
Jsme ovšem už příliš zvyklí této taktice, abychom se nad tím zastavovali při každé
příležitosti; ale někdy se tu koketuje s věcmi, s nimiž to nebývá dovoleno, a tu
nezbývá než klepnout trochu přes prsty. A něco takového se právě naskytlo v předvolebním koketováním časopisu Brázdy s náboženstvím. V šestém čísle tohoto časopisu se objevil článek St. Rody »Náboženství a politika«, který je typickou ukázkou tohoto podivného manévrování. Poslechněte si několik citátů z něho. »Jsme
přesvědčeni, že církve, věnují-li se výhradně svým náboženským úkolům, prospějí
nejlépe sobě, národu i státu,« praví se na jednom místě. A dále: » Agrární hnutí
se staví k náboženství plně a opravdu kladně. Nemůže proto a nebude dělat nikdy
politiku protináboženskou. Chce však, aby se církve vrátily výlučně k svému duchovnímu apoštolátu a nepletly se do politiky.« Tak vida, řeknete, toť konečně
rozumný návrh podle zlaté zásady »ševče drž se k o p y t a « . . . Ale chyba lávky! Na
téže stránce najdete najednou tuto větu: »V moderním státě však a v demokracii
zvlášť nelze zásadně připustit, aby mladí občané byli informováni jednostranně a tedy
nesnášelivě a aby jejich pohled na svět a životní otázky byl zkreslován způsobem
odporujícím vědeckému badání.« Hleďme: tu se najednou objevuje vědecké badání
jako svrchované kriterium; co tedy potom s tím duchovním apoštolátem a jeho
svobodou? O několik odstavců před tím to ostatně najdete ještě zřetelněji: »Modernímu člověku, odchovanému vědou a filosofií, je přirozeně nepřijatelná myšlenka,
že by určité náboženství mohlo být neměnnou a danou pravdou. I v náboženství
vidíme projev lidského ducha, který se vyvíjí, bloudí, dopouští se omylů a podléhá
tedy kritice lidského rozumu.« Tu to máte; to tedy asi znamená přece jen něco
jiného než nechat náboženství jeho svobodu, neboť první, nač si náboženství činí
nárok, toť právě »neměnnost a danost pravdy*. To tedy znamená, že náboženství
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přece jen bude nutno usměrňovat »lidským rozumem« . . . Ale zase chyba lávky!
»Ovšem ve stejné míře je nutno, aby stát a politické strany nezasahovaly do čistě
náboženských otázek a nechtěly snad dokonce svou ideologií náboženství nahrazovat.174 Tak tedy přece jen naprostá duchovní suverenita náboženství? Po třetí chyba
lávky! V následujícím článku »Náš poměr k Vatikánu* čtete tohle: »Dobře vyřešený
poměr k Vatikánu znamená i pro vnitřní život státu mnoho, znamená pacifikaci
kulturního boje. Stát musí princip náboženské tolerance zachovat ke všem vyznáním . . . To ovšem neznamená že, stát se vzdá svých požadavků n a f o r m a c i d u c h a
svých občanů.« Tu tedy máte ten cirkus pohromadě. Nejprve má býti náboženství
omezeno na své duchovní úkoly a neplést se do politiky (ale při tom se má podle
p. Rody »uplatňovat v denní [politické) praksi od pondělka do neděle); stát do něho
nemá zasahovat svou ideologií, ale při tom má právo formovat ducha svých občanů; náboženství je svobodné, ale při tom má podléhat kontrole rozumu a vědeckého badání... Nemohli by nám ideologové z Brázdy říci, kdo si to tu vlastně
šlape na jazyk a k čemu je vlastně zapotřebí tohoto intelektuálního kolotoče ? tv
ČESKÉ DĚJINY JAKO KOSTKA KARLA RADKA. Sovětští žurnalisté jsou na
prahu své nové epochy. Horempádem se přizpůsobují dané politické situaci a mastí
prabídný papír Izvěstií a Pravdy poklonami a něžnostmi novým spojencům, o nichž
se ještě před nedávnem utěšovali, jak se požerou ve vzájemném imperialistickém
vraždění, a od nichž v odvetu zase zaznívalo echo o krachu sovětského experimentu.
Než Stalin zařídil věci jinak a žurnalisté se přizpůsobili. Z příručních knihoven vyjmuli
Leninův Stát a revoluci a dali tam Histoire sincère de la nation française, pan šefredaktor Karel Radek dokonce na úkor svých knih o Kominternu a rozvoji světové revoluce si přinesl Palackého Geschichte Böhmens. Snad také zavřeli v moskevském
museu čsl. protilegionářské oddělení.
No a tak to začlo. Karel Radek není historik. Má jistě slušný honorář (říká
se, že 500 rublů za článek) - a tak, aby ho i dobře užil, povídá si, že udělá za to českému národu dějiny v kostce. Palackého tedy má, je tam lecos pro marxistu velmi pěkně
připraveno. (Už i Marxovi byl Palacký vítaný zdroj poučení!) A něco tak sem tam
přidá sám. Základní pojetí třeba hned celé. Tam v Čechách se povídá, že 300 let
trpěli. Radek přemejšlí... Sovětský svaz je širá z e m ě . . . pět set rublů za úvodník
do Pravdy
Proč 300? Řekněme raději rovnou 500! Za každý rok jeden rubl,
ale i jinak je to přesnější v Radkově »seznamu samostatných národů«: Od r. 1620
až do r. 1918 je jen 298 let, kdežto od r. 1434 do r. 1934 to klapne na minutu,
vykládají-li se ovšem české dějiny třídně a marxisticky: Stalin svojí novou zahraniční politikou v r. 1934 a 1935 vlastně teprve uvádí český národ do »seznamu
samostatných národů«.
Když takhle máme kostku českých dějin přichystánu, snadno ji Karel Radek
naplní samou dobrotou pro udivenou pracující massu sovětského svazu. »Husitské
hnutí bylo bojem českých rolníků, řemeslníků a drobných šlechticů proti vládnoucím
katolickým kněžím, velkostatkářům a obchodnímu kapitálu - bylo to nacionálni
hnutí proti nadvládě Němců.« Vidíte, jak to krásně jde! Drobní šlechtici byli vykořisťováni většími šlechtici, vládnoucí katoličtí kněží, to je škoda, že Karlu Radkovi
nebyla známa zajímavá a kdožví zdali i pravdivá domněnka u Karla Sabiny, že to
byli vlastně jezoviti (jak by se to sem hodilo!); a pak ti Němci! Tato evokace
nacionalismu je tu vyzdvižena se znamenitým citem pro aktuálnost, který projevují
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zvláště podivuhodně žurnalisté jinak mezinárodně založení. Je to vlastně vítězný
svár nacionalismu uvnitř internacionalismu, který nesmí zůstati na pospas mezinárodnímu fašismu.
Díky drobným šlechticům na jedné a katolickým kněžím na druhé straně
pokusilo se husitské hnutí »přesáhnout rámec měšťácké revoluce a v Táboře uskutečniti komunistickou společnost«. To je sice zajímavé, avšak není to rozhodující pro
Radkovu kostku českých dějin. Avšak »husitské hnutí bylo rozbito koalicí českého
a německého (!!) šlechtictví, církve a kupců. Vítězové bitvy u Lipan se krutě mstili
lidovým masám. Pro upevnění vítězství s p o j i l i s e f e u d á l n í š l e c h t i c i s nac i o n á l n í m n e p ř í t e l e m a s t a l i se s o u č á s t í r a k o u s k é m o n a r c h i e . «
Tak, prosím, už jsme v té kostce. V r. 1935 všude hledej Němce. I u Lipan. Škoda,
že jsme s Japonci u Lipan nic neměli, to by byla pro Radka kostečka! Avšak aspoň
ještě Poláky měl Radek do kostky nacpat, jenže oni to asi na škole ještě tenkrát
neměli! Opomenu-li něco podřadného, nesmíme mu to zazlívat, protože na druhé
straně ukázal v kostce, že husitské hnutí »zvedlo Čechy i v oblasti kultury na
jedno z předních míst v Evropě*. Ano, v oblasti kultury, v oblasti umění, to se
opravdu dosud nikomu nepodařilo nedokázat, až Karlu Radkovi prvému a patří mu
za to hluboký dík české historické obce, i když jednou nějakou třídně nevyzpytatelnou mezinárodní konstelací dohnán bude chválit zase německou kulturu nahradiv si v redakční knihovně Palackého knihy Mommsenovými.
Ale spějme dál! Události v kostce mají rychlý spád. Malí šlechtici, jak jsme
viděli, drtili velké šlechtice, tito se však nedali a rozbili malé, při čemž jen tak
mimochodem »rozdrtili lidové massy, zničili kulturu své země, brzdili hospodářský
vývoj a byli pak sami úplně rozbiti habsburským absolutismem a jezuitskou reakcí
v bitvě na Bílé hoře*. Dobře jim tak, voláme, nemají si aspoň co vyčítat, avšak
horší bylo, že se zdálo, že »český národ přestal existovat... Velkostatky byly rozdány
Němcům, Italům a Španělům. Český jazyk zmizel ze škol, uchýlil se jen do rolnických chalup a mezi řemeslný lid...« V kostce je T e m n o . . . To Karel Radek
zhasnul... Je to však zdánlivé. Karel Radek kostkou trochu zatřepal a hle: »Vývojem kapitalismu se dostali rolníci do obchodních styků s městem a probudili se
k boji proti velkostatkářům. Rolníci a řemeslníci se zase spojili v sociálním boji
za práva českého národa. Tento vývoj dal za podnět ke vzniku nynější české literatury, spojené s velikými jmény historika Palackého, básníka Kolára a jiných.«
A v kostce je zase ráj. Mezi řádky byste již pomalu viděli i Nezvala a Teige a vůbec
»mohutné české dělnické hnutí«, škoda prý jen, že »rozpolcení znemožnilo českému proletariátu převzít osud svého národa do svých rukou« . . .
Radek dopsal, se zalíbeným pohledem zase postavil Palackého do knihovničky,
kostku s 500 lety českých dějin poslal do sazárny. A »Pravda« přinesla skvělý
a pronikavý článek soudr. Karla Radka: »500 let českých dějin v
kostce.«
vzd.
CÉLINOVA CESTA DO HLUBIN NOCI měla jedinečný úspěch i v českém
překladě, snad už víc než osmero vydání v krátké době. Zásluhu o to třeba přičíst
též na vrub překladatele, který v ničem nestlumil pestrou mnohotvárnost a žíravou palčivost originálu. V této velké epopeji, novodobém Simpliciu Simplicissimu,
vře to životem. Ležerním tónem velkoměstského žargonu, bez falešného pathosu
vypráví člověk, který už toho všeho má dost, co viděl a zkusil za války a po ní,
v koloniích, v Americe, v předměstí pařížském - obrazy děsivé bídy
a docela
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nedelikátně a zpříma povídá věci, o nichž by se myslelo, že je papír nesnese. Místy
se z toho dcslovně obrací žaludek. Jen jednou při vzpomínce na Molly mu uklouzne
několik řádků soucitné něhy, neposkvrněné žádnou grimasou. Stále čekáme, že přece
odněkud pronikne zášleh světla do krutých temnot této přízračné noci. Čekáme
marně. Autor to vydržel až do konce. Jeho úžasný intelekt ho nezradil. Vedle této
metafysiky zmaru, která se nikde neláme pod tíží reality, připadají nám všelijací
pragmatističtí humanitáři se svým laciným moralisováním, nebo marxističtí utopisté
jako směšní naivové. Popře-li se nadpřirozeno, a u Célina je to samozřejmý postulát, je po ideálech, ať jim říkáme vlast, národ, stát, demokracie, sociální přestavba
světa, vše to stíhá jeho ostrý posměch. Není-li co čekat po smrti, pak nezbývá než
ono Pavlovo: jezme a pijme, neboť zítra zemřeme. Není také r o z u m o v é h o důvodu, proč by kdo nemohl vraždit či krást nebo páchat jiné zločiny, když mu to
prospívá a když ho to těší. Proto hrdina románu Bardamu má v takových situacích
jedinou starost, nemít z toho opletačky s úřady, vyváznout z toho se zdravou kůží.
Neřesti jsou zjevy čiře fysikální, jakákoliv étická měřítka nemají tu místa, neboť
jsme v přírodopise. Jen chvíle animální rozkoše, líčené s odbornou znalostí lékaře,
tvoří jakýsi oddech v té nesmyslné a hnusné komedii. Ať to autor chce či nechce,
ale sám přivádí noetický základ svého myšlení ad absurdum. Odtud ten otřesný dojem z četby, který mnohému může být zjevením. Céline si nasadil masku cynismu,
ale byť to sebe víc tajil, cítíme za ní strašlivé napětí ducha a zoufalou bolest srdce.
J. Vašica
SVÁTKY A LYŽAŘENI. Jak se zdá, není důslednost silnou stránkou stopro,
centního českého pokrokáře; při každém jeho projevu je ho možno přichytit, jak
velmi špatně on, moderní racionalista, zachází s logikou, která přece je chloubou
moderního myšlení. Tak hned když mluví o náboženství, je při tom nápadná jistá
zvláštní dvojakost: jednou chce, aby »náboženství« - tak totiž stále říká, aby to
nevypadalo »konfesijně« - pronikalo do tohoto života, aby jej »posvěcovalo« a vytýká především katolicismu, že se mu to nepodařilo. Když ale toto »náboženství«
chce utvářet život, nebo když se objevuje jako něco, co je s životem spjaté a od
něho neodmyslitelné, pak honem spěchá s tvrzením, že náboženství je věcí soukromou, která se nemá snižovat k tomuto životu nebo že je to něco zastaralého a odbytého, co nemá vztah k našim »problémům«.
Nedávno se jeden takový moderní pokrytec, jakýsi V. Hostiný v Činu (VII.,
č. 9) rozčilil na náš rozhlas, že prý o vánočních a velikonočních svátcích je příliš
»katolický« (!): zpívají se tam prý samé koledy a nábožné písně, předvádí se, jak
to vypadalo za starých časů o svátcích na vesnici atd. Co nám je po tom, ptá se
tento muž, když většina z nás vidí ve svátcích jen »několik volných dnů, které se
příjemně ztráví v kruhu rodinném, které se použijí k výletům, k cestě na venkov
k příbuzným, k lyžaření a tak dále?«
Nebudeme s tímto pánem diskutovat o smyslu vánočních a velikonočních
svátků; chtěli bychom ho jen požádat, aby ve svém boji proti svátkům byl trochu
víc důsledný, jak se sluší na moderního racionalistu. Když tedy se má podle něho
říkat vlastně jen velikonoční a vánoční p r á z d n i n y , tedy dobrá; nebylo by ale
pak také na místě, neříkat na př. »Husův svátek«, ale - dejme tomu - »den prázdna«
a místo všeho řečnění a oslavování jít třebas na tramping? Proč už nemluvit o v š e c h
svátcích jakožto příležitosti k trampingu či k lyžaření a proč jenom o katolických ?
rv
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SPRÁVNÝ UČITEL. Jsou správní učitelé a nesprávní učitelé. Těch správných,
jak slyším, je většina. Tak to také patří. Všude je ještě hodně zaostalého lidu. Drobná
uvědomovací práce musí teprve ten ubohý lid vyvést z tenat temna, zbavit jej škodlivého vlivu kněží - nezapomínejte, učitelé, že zvláště ženy hrozně trpí tímto tmářstvím. A na tu práci není vlastně nikdo, než náš správný učitel: tu poučí, tu štípne
(dobrým postřehem, trefným příměrem), tu z Nár. osvobození na vás jukne, a lid
se z toho klerikalismu přeci jednou nějak dostane. Slyším také, že učitelé - a zase
ti správní, jak by ne - mají mnoho práce. Strašně prý prahnou po vzdělání, na
všechno jsou sami. Vyjde brožura na př. »Žil Nazaretsky, či nežil?« Náš správný
učitel si opatří ještě dvě tři brožury k tomu a hned je tu článek do pokrokového
časopisu, že Bůh vůbec neexistuje. Ať jiný stav dokáže takovou sisyfovskou práci!
Denně čte Národní Osvobození, aby byl čerstvě informován, kde by v zájmu pokroku a demokracie měla zakročit policie. Ostražitost správného učitele je na místě.
A což pokrok jako takový vůbec sledovat, to není namáhavá práce? Hydry a hydřičky (klerikální, rakouské už méně a jiné) pěstovat? No a taky děti učit.
A teď ještě se stane správnému učiteli taková příhoda, co popisovalo 5. dubna
t. r. Národní Osvobození:
???
Pošta doručí škole objemnou krabici. Myslíš si: zajisté vhodná pomůcka. Je
jich tak zapotřebí! Vybaluješ a ejhle: Vyloupne se kniha velkého formátu, papír
pěkný, 10-12 cm tlustá, že by misál? Hle, co nám úřad posílá: S b o r n í k s v a t o v á c l a v s k ý . Při vší úctě k národnímu světci dumáš, vytahuješ z koše obal, zdalis
nepřehlédl adresy; nepatří to farnímu úřadu ? Leč litery jsou neúprosné: Knihovna
státní menšinové školy v . . . Tož napiš inventární číslo, číslo pořadové, zapiš řádně
do všech seznamů a zařaď do knihovny na věčnou památku nám i budoucím, jak
se národním jměním ve prospěch různých stran mrhati nemá. K distribuci se nastrčí Matice, jí poděkuj. Časem knihu opraš! Hladové haranty vyžeň do zimy polonahé a dej jim přelouskat »Sborník svatováclavský«. Vlk se ve vší tichosti pěkně
nají, ale koza ať pojde?«
Svatováclavský sborník! Představte si! Neřekl to dobře pan učitel: »jak se
národním jměním ve prospěch různých stran mrhati nemá«? 12 cm, prosím! Co
to mohlo být brožur: o ženské otázce v SSSR, o globálním vyučování českých
dějin, jak bojovat s kulturní reakcí, celý protináboženský kurs pro školu i dům atd.
Chápu rozhořčení hodného učitele tak mocné, že si ani neuvědomil, že dvanácticentimetrové klerikální reakci se propůjčil i evangelický pastor Ferdinand Hrejsa,
protestantský historik F. M. Bartoš, na slovo vzatý pokrokovec Jan Slavík a jiní jistě
taky pokrokoví páni. Ale možná dobře, že ani tohle neví. Byl by se ještě víc rozhořčil. Na správného učitele si s takovou nepřijdete. Svatý Václav, kníže Václav,
kolega Václav, takové chytačky má pořádný učitel už za sebou. Klerikálové ať si
to platí, farářům to posílejte! A vůbec celou historii! Nám stačí jednou za rok
6. červenec!
»Hladové haranty vyžeň do zimy polonahé a dej jim přelouskat Národní
Osvobození.«
vzd.
Z HUMANISTICKÉ KVĚTOMLUVY. Namluví se toho u nás hodně o mystice rasismu a podobných věcech. Dokonce i liberálové a humanitáři se rozhor407

lují nad tím, že hitlerovci zneužívají náboženských symbolů atd. Ale je zajímavé,
že nikdo nevidí stejné zneužívání, které se zakořeňuje u nás. Neříkáme už nic, když
se po tisícáté opakuje v komunistickém volebním provolání fráze o evangeliu nového světa - nemění na tom nic ani fakt, že ji tentokrát pronáší Vítězslav Nezval.
Ale je trochu povážlivější, když čteme v Lidových novinách o oktávu Masarykova
svátku. A docela nechutné už je, když Karel Čapek žvaní docela bez ostychu o volebním adventu. Neptáme se, je-li to úmysl či náhoda. Tak či onak je to nechutnost, na kterou slova nestačí a která není o nic menší než nechutnost nějakého
hitlerovského řečníka, když říká o Hitlerovi, že »vzal chléb, lámal a rozdal svým
učedníkům...« Na tomto poli si nemají naši humanisté co vyčítat. Ale rádi bychom
věděli, kdy už přece jen konečně nabudou trochu - neříkám úcty, to by bylo trochu
mnoho, ale aspoň vkusu!
tv
VLADIMÍR STUPKA RECENSENT. Autor stejnojmenné poznámky v minul,
čísle Řádu se omlouvá za nemilé nedopatření, jehož se v poznámce dopustil, nemaje po ruce dotyčné číslo Lidových novin (ze dne 3. XII. 1934). Pan Vl. Stupka
neužil v své recensi o Leonu Bloyovi slov »vzteklý dědek«, nýbrž pouze »hašteřivý
nesnášenlivec a rádo by mučedník*. Kterýmžto formálním omylem zůstává merito
poznámky nedotčeno.
rč

