VÁCLAV R E N Č

ZDE NA ZEMI
Co vím o lyře své než to, že zvučí,
co o naději své, než kterak mučí,
co o tobě, můj věčný Bože, vím,
než že tě volám celým srdcem svým?
Volám tě, jak list suchý volá deště,
volám tě a slov nenacházím ještě,
jež křídla prosby vzlykům dávají
a s kořenem nás k nebi zdvíhají.
S kořenem, jenž se naším očím tratí
v tmách pudících nás vždy víc milovati
každičký stín, v němž přimíšen je jas
a každý květ, jejž poznamenal čas.
Poznamenal jej krásou viditelnou,
tou krásu navždy nedosytitelnou.
Kdo nás to nutí vždy víc milovat
všechno, co v srdci porušil náš pád?
Časnosti krásná, studno odsouzení,
strome, jenž určen od semene k tlení,
zářivosti, v níž zakuklil se stín,
sopko, jíž vrchol propad do hlubin,
křídlo, jež biješ o svou nesvobodu,
květe, jenž ani nedočkáš se plodu,
průsvitná skráni, pod níž tepe zmar
v přejemné mřížce zanikavých čar!
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Jak černý blesk se vine po všem bytí
prasklina, které nelze zaceliti
a ani láskou zcela zastříti
to tmavějící jádro nebytí.
A přece, vado nejvzácnější vázy,
ty to jsi, kterou naše srdce vchází
ve zkrvavělém šatě lítosti
v panenské háje první ryzosti.
Tu ryzost někdy naše láska tuší
pod hladinou těch očí, jejichž duši,
úzkostnoubázní z času prochvěna,
na věky touží sevřít do jména.
Můj Bože, sama k tobě jdou má slova,
jak zlato metá země červencová,
a v netušenou chvíli zaznějí
z pradávných vrstev trysklou nadějí.
Naděje krásná, studno vykoupení,
mramore, kterým prostupuje chvění,
temnoto hoře, v níž se rodí jas,
sopko, jež vrchol k nebi uvrhlas,
křídlo, jež vznášíš svoji nesvobodu,
květe, jenž krásu soustředil jsi k plodu,
zářivá trýzni, která přetrváš
i vytrvalý rodný smutek náš!
Naděje, o níž vím jen to, jak mučí,
má písni, o níž vím jen to, že zvučí,
a lásko má, o které jenom vím,
že je mi dána samým Bohem mým.
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PŘED Z I M O U
Už řídne vzduch a nažky nesené
zimavým větrem tu tam zlehka sednou
v tvůj, země, věčný klín, v tmu nedohlednou.
Zlato a krev teď utrácejí jeseně.
Ale co pak, až přejdou jeseně,
co zůstane z té hýřivosti jednou?
To bude ještě dlouho do jara
a sněžný plášť tě celou nezahalí.
Údy tvých řek, jež jsme tak milovali,
zkřehnou. A řekni, kdo se postará
o teplo hnízd a kdo se postará,
by nepřemrzlo stéblo ptačí chvály?
Až okny nebes bude čišet mráz...
Já vím, ty přikryješ se teplým mračnem
a přikrčena v tichu mnohoznačném
snad sněženkami zadýcháš se zas.
Ale co učiní ta dlouhá zima z nás,
až zásob dna se dobírati začnem?
Paměť již vrstvou tenkou kryje led,
na srdce chumelí se dnové strastní.
Než kdo ví, zda se přece neúčastní
na našem díle pod závojem let
ty ručky malé, jež si hnětly svět,
oči, jež pily ze své hloubky vlastní!
Vše měly v sobě, k Bohu žasnouce
a všechno znaly dřív než uviděly.
Kde, oči dětství, jsme vás zapomněli?
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Snad v oblacích, snad v květech na louce,
snad ve studánkách, v které žasnouce
jsme lehkomyslně vás upouštěli.
Než kdo ví, snad se ukrývají v nás
jak zrno v zemi - nad ní vichr duje.
Ach kolik země zrno spotřebuje!
Tak snad i ony upíjejí z nás,
že jsme tak mdlí, a hledí skrze nás
ve chvílích, kdy nás láska zprůsvitňuje.
Ne, Pane, nás, ale to vzácné v nás,
co pojmenovat ani nepřísluší,
kéž předčasný bič zimy neporuší,
ať mužem jednou, až přijde ten čas,
na okno nebes, které zkuje mráz,
v květ, jemuž smysl dáš, vydechnout duši.

DANIEL-ROPS

STOJATÁ VODA
Renata přešla most a zabočila vpravo. Na svahu, kudy se šlo
k cestě lemující průplav, bylo vlhko a kroky mladé dívky byly
velmi nejisté. Špičkami nohou klopýtala o hrbolatou půdu, s níž byla
obeznámena, a když poznala, že se svah zarovnává, zrychlila chůzi
litujíc jako každého večera, že nehoří svítilny na tmavém nábřeží.
Byla tmavá a chladná noc; listopadová noc, provívaná řezavým
větrem. Třeba že bylo krátce po sedmé hodině, bylo na cestě pusto.
Ve stínu rozeznávala Renata chvílemi toliko okno ozářené lampou,
a jeho třaslavý odlesk prozrazoval, že je blízko stojatá voda.
»Vracet se takto každého večera..., řekla si dívka. Kdyby se
nám jenom podařilo přemluvit maminku...«
Ale tato úvaha, při níž si vzpomněla na matku, ji značně rozladila. Malvína nerada viděla, opozdila-li se: Renata proto přidala
do kroku, až téměř běžela.
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Vila »Štěpánka« stála stranou města v tomto koutu svářící se
země a vody, nazývaném Zahradní čtvrtí. Na planině o rozloze
dvou či tří kilometrů se zde větví řeka v nesčetná ramena, jež jsou
spojena průplavy, místy rozšířena v rybníčky a mrtvé tůně, a jež
obtékají rozlehlá ložiska černého jílu, pokrytá zelinářskými zahradami. Mezi stromy na březích vody tam stojí několik domků. Jsou
nizoučké a bídné, často směšné, vyzdobené vším, co si nejzvrhlejší
vkus může jenom vymyslit; jsou to zpravidla toliko letní a nedělní
besídky, chatrná skladiště pro čluny nebo nářadí. Dům Malvíny
Ranocquové zde však byl něčím výjimečným.
Stál v nejodlehlejším koutu, se všech stran obklopeném vodou. Chtěl-li kdo k němu, musil opustit nábřeží, dát se cestou vroubenou kanálem, potom znovu zabočit vpravo a vystoupit na úzkou
hráz, která se končila u betonového mostu. Stojíc osaměle na území
nejlépe zavodněném, vila »Štěpánka« byla veliká a téměř sličná.
V každém případě bohatá; dobře postavená z pískovce, ne z cihel,
s dveřmi a okny s ozdobami z bílého vápence.
Bez ohledu na manžela a dceru, kterým se zdálo, že musejí
každého večera konati příliš dalekou cestu při návratu z města,
odmítala Malvína opustiti tento příbytek. Uváděla četné důvody pro
to, aby zůstali. Bylo to dědictví po otci a nadto poloha domu byla
zvlášť výhodná pro její obchodování, což především zdůrazňovala.
Bezpochyby však neměla jiných pohnutek pro svou umíněnost než
touhu ukojiti svou panovačnost.
Ostatně Renata a Jakub dobře věděli, že Malvíně Ranocquové
nelze odporovati.
*

*

*

Když Renata vystoupila na vrchol obloukovitého můstku byl klenutý, aby nepřekážel v jízdě zelinářským bárkám - otevřela
železnou branku, jejíž zvonek se rozezvučel, a spatřila mezi stromy vilu. Stála na břehu versouxského rybníka a poněvadž vítr hnal
bez ustání vodu k východu, zdálo se, že její obraz uplývá na hladině. Měsíc chvílemi ozářil krajinu popelavým svitem.
»Hled'me, pomyslila si Renata, proč asi...«
Ani si neuvědomila údiv, jenž se jí zmocnil, když zjistila, že
se svítí jenom v pokoji jejího nevlastního otce. Přešla zahradu;
oblásky chrastily. Okno, v němž zářila lampa, se otevřelo:
- Jsi to ty, Malvíno ? otázal se mužský hlas, zastřený a měkký hlas.
- Ne, to jsem já, Renata!
Zavřel okno a přišel otevřít dveře.
- Dobrý večer... pozdravila prodlévajíc na poslední slabice.
Nikdy nevěděla, jak osloviti svého nevlastního otce, když s ním
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mluvila. Užiti křestního jména se jí zdálo příliš důvěrné a vycítila,
že by se to také nelíbilo matce; a říkati »otče« tomuto muži sotva
třicetiletému... nemohla se k tomu odhodlat, jak jí to bylo k smíchu.
- Maminka se ještě nevrátila ?...
Sotva vyslechla jeho odpověď. Byla šťastna, že přichází z nočního chladu do tepla krbu postaveného pod klenutím schodiště, že
vnímá onu slabě balsamickou vůni, již rozšiřovala po celém domě
posluhovačka svou voskovicí, a že poslouchá Jakuba, jak k ní mluví
něžným hlasem a důvěrnými slovy. Protáhla se vystupujíc na špičky
nohou, zasmála se bezdůvodně, uchopila otce za ruku a pravila:
- Je tu líp než venku! Vždycky se mi zdá, že ta cesta je nekonečná.
- Víš dobře, že tvá matka...
- Ale já jsem viděla v ulici »U tří hlav« byt s obchodem v témž
domě a obojí bude v červenci k pronajmutí.
- Jenom zda ji přemluvíš!...
Malátně pokrčil rameny, aby naznačil, že se předem vzdává
pokusu působiti na Malvínu.
- V každém případě se o to pokusím já, zvolala Renata a nastavila nohy teplu krbu, v němž to praskalo.
Jakub zakašlal podle svého zvyku. Od té doby, co byl ke konci
války otráven plynem, nezbavil se tohoto suchého kašle, ba stal
se mu tak samozřejmým, že ho vynucoval, kdykoli cítil, že je v koncích se svými myšlenkami a slovy.
- Nenamáhala ses dnes příliš? otázal se Renaty.
- To přece není tak strašná práce...
Podívala se na něho; zdálo se jí, že je sklíčen. Jeho jemné
rysy byly vpadlé a předčasné vrásky jeho obličeje se rýsovaly šedým odstínem na bezkrevné pleti. Býval krásný před desíti lety, když
se Malvína do něho zamilovala; z jeho skvělosti, zničené nemocí,
zbýval nepopiratelný půvab a ušlechtilost rysů. Ústa s pokleslými
koutky a prodloužená dvěma kolmými vráskami, byla sličná a obrážela hoře, jež jim dodávalo nezvyklé výraznosti; oči příliš tvrdě
zdůrazněné kruhy kolem, byly podlouhlé a horečnatý záblesk oživoval jejich bledé zornice.
Poněvadž i Jakub na ni pohlédl, stáli si chvíli tváří v tvář, potom
se rozpačitě hleděli každý něčím zaměstnati. On zvedl malá dvířka
u krbu, v kterém to začalo hlučně praskat; ona se šla podívat, kolik je hodin na ciferníku westminsterské zvonkové hry, kterou Malvína před nedávnem zavěsila nad krbem v jídelně.
- Už je půl osmé...
- To se už jistě déle neomešká.
- Opozdí se zřídka kdy.
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- Měla přece cestu do Breteuilu a do Quendu.
- A každé leží na jiném konci.
Na chvíli zmlkli.
- Hned se zase vrátím, pravila Renata.
Spěšně vystoupila po schodišti z leštěného dřeva a otevřela
dveře svého pokojíku. Byla to malá, pohodlně zařízená místnost,
jíž dovedla vtisknouti svůj osobitý ráz: bylo tam několik rytin na
stěnách, na podlaze koberec, modře žíhaná aksamitová pokrývka
na lůžku, přeměněném v pohovku. Její matce se zdál právě tento
kus nábytku příliš titěrný a trochu se jí z něho vysmívala.
Přečesala se před zrcadlem toiletního stolku, urovnala předměty
na mramorové desce. Germana si nikdy neodepřela, aby nepřemístila
nádobky a skříňky, kartáče a pouzdro s nůžkami. Elektrická lampa
ostře osvětlovala její obličej a dodávala mu zdání hubenosti: zdálo
se jí, že jest bledá, a sáhla po krabičce s líčidlem. Oživila ruměnec
svých lící. Potom sešpulíc ústa jakoby k pošklebku, přejela své rty
růžovou tyčinkou.
Prohlížela se: opravdu, je trochu hubená - šlachy na hrdle obvzlášť vynikají a důlky u kliční kosti jsou příliš vpadlé - ale když
naklonila hlavu k pravému rameni, objevila se sličná křivka šíje
a brady, výraz něžný a spolu hravý, pohledu očí napolo přivřených.
V přízemí třeskly dveře; vyskočila a zbystřila sluch. Byl to
jenom její nevlastní otec, který přecházel z jídelny do kuchyně.
Strojově přejela rukama vlasy, nejistá, co by měla počít; v tomto
příliš chladném pokoji se vydávala nebezpečí, že nastydne. Nevěděla, proč tak nerada zůstává sama s Jakubem. Bylo přece málo
lidí, kteří by se k ní chovali tak pozorně a úslužně. Mladý Courtois byl na příklad vskutku příliš nemotorný v svém přeuctivém
dvoření, a ten příležitostný účetní, pan Chastelin, k ní mluvil vždy
jenom shovívavým způsobem. Jakub byl něžný, pln jemné pozornosti.
»Měla bych sejít...« řekla si. Otevřela však okno a opřela se
lokty o kovovou římsu. Z jejího pokoje bylo vidět dolů na rybník
obrostlý s jedné strany topoly, jež rozechvíval nejslabší vánek a
s druhé strany vrbami, jež smáčely ve vodě své stříbřité větve.
Milovala tuto krajinu, její vznešenost, její smutek, nevyslovitelnou
sklíčenost, která na ni padala při každém pohledu. V pozadí viděla
bledý pahorek versouxský a několik stavení na břehu rybníka;
v popředí říčku, v níž kotvil její člunek. Mezi obojím pak tůň,
v níž voda obyčejně stála nehybně, bez proudění a již dnes večer
vítr bičoval silnými závany. Ve dne byla zelená s pruhy mléčné
běli, v níž se obráželo nebe a jež rýsovala na svém povrchu měnivé kresby brokátu. Tohoto večera měla truchlivý vzhled. Zář měsíce po ní rozprostírala dlouhé záblesky neurčité barvy, jež se stří491

daly s tmavšími pruhy; vítr, jehož údery čeřily rybník a přinášely
vůni jakoby od moře, zvedal malé a krátké vlny, jež se nakonec
rozplývaly v cáry tvrdšího třpytu, podobné záblesku oceli, jenž se
ostře odrážel od převládající barvy roztaveného olova. Bylo by se
řeklo, že tato voda stůně jakýmsi malomocenstvím a že se šupiny
její zsinalé pleti odlupují při každém zavlnění.
Renaty se zmocnil tak nepříjemný pocit, že zavřela okenice
a rozžehla světlo. Ale už se jí nelíbilo v jejím pokojíku, jehož chlad
na ni náhle dolehl citelněji.
- Nechej si dveře otevřeny, zazněl k ní zdola hlas jejiho nevlastního otce ; aby tam mohlo teplo z krbu.
*

*

*

V jídelně se vznášela neustále vůně Malvínina tabáku, anglického tabáku, jenž čpěl opiem a medem. Zvykla si na něj ve válce
a od té doby silně kouřila. Sama si stáčela své cigarety, válíc trpělivě nazlátlá vlákna mezi prsty a slepujíc papír rychlým pohybem
jazyka. Konečky prstů pravé ruky měla celé zažloutlé, poznamenané nezničitelnou stopou tabáku. Tato pronikavá vůně, jež vystupovala z čalounů, z nábytku a z popelníčků, kde neustále ležely
zbytky cigaret, vyvolávala přesně její přítomnost. Renata si to uvědomila při vstupu do místnosti. Jakub prohraboval rošt v krbu a
poněvadž nazvedl jenom sklápěcí dvířka, modré plaménky poskakovaly sem a tam po načernalých uhlech.
Zvonková hra zazněla roztomilou melodií.
- Trochu se předbíhají, poznamenal Jakub.
- Ano, o čtyři nebo pět minut. Je to přece jenom podivné,
že tu ještě není...
Malvína se vracela pravidelně kolem sedmé hodiny. Tato žena
zrozená pro obchod, jejíž obratnost a ráznost vychvalovali široko
daleko v kraji, milovala přesnost. Podřizovala všecky okolo sebe
své malicherné přísnosti a neúprosné kázni. Převzala hned po válce
starožitnický obchod svého otce. Odcházela časně ráno z domu, projela planinou v svém malém šedém voze, jenž ji vždy unášel velikou rychlostí, spěšně posnídala, přijížděla v jednu hodinu a vracela
se navečer, ošlehaná větrem prudké jízdy a celá rozradostnělá z úspěšných obchodů. Nikdo se jí nevyrovnal v jejím povolání; dovedla vyslídit příležitost, nakoupit co nejvýhodněji, přinutit k prodeji
nejváhavějšího pikardského sedláka a pak prodat stejně dobře své
zboží pařížským starožitníkům, kteří ji navštěvovali každého týdne.
Nestála totiž o to, aby sama měla obchod. Ukládala své nákupy ve
dvou skladištích, jež stály na břehu versouxského rybníka a vyčkávala, až jí kupující nabídne cenu, již sama dříve určila. Ani její manžel
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ani dcera jí nemohli pomáhati v její práci; a viděla bezpochyby raději,
že tomu bylo tak. Měla jediného pomocníka, jakéhosi poněkud tupého čeledína, který bydlil v skladištích a který snášel náklad s vozu,
když se vrátila. Což by jí ostatně byl mohl účinně pomáhat Jakub
se svými ubohými plícemi? Bylo lépe, že bral svůj plat jako peněžní úředník. A co se týče Renaty, ta chudinka...
- Vy jste se nešel podívat ke skladištím?
- Ne, pravil Jakub stále ještě prohrabuje rošt. O půl osmé není
přece nijak pozdě.
Malvína nechávala svůj vůz na druhém břehu vody v jednom
skladišti a pak přeplula rybník na člunu. Poznali její návrat podle
hluku, jež způsobovalo bidlo, potom podle štěkotu jejího velikého
psa Běsa, s nímž vždy vyskočil na břeh za svou paní.
- Snad... bychom se mohli jít podívat, navrhla Renata.
- Ne, není třeba, řekl Jakub. Není třeba se znepokojovati pro
hodinové spoždění. A v takovém nečase se vydat loďkou...
- Nebyla rozhodnuta, nezajede-li také do Quendu...
- Ano, myslím, odpověděl mdle.
Vzal s krbu sommský »Pokrok«, přeložil jej na čtvero a pročítal úvodník o vztazích francouzsko-italských. Zívl a odložil noviny.
- Nemyslíš, že bychom měli raději povečeřet? otázal se ne
právě přesvědčivě.
- Měli bychom ještě posečkat, odpověděla Renata velmi rychle.
Pak dodala: Nemám dnes večer hlad... Otočil se k ní, upíraje na
ni svůj těkavý a něžný, jí tak známý pohled, jenž způsoboval, že
odvrátila hlavu, kdykoli se s ním setkala. Počala narovnávati perleťové lístky květiny z lastur, jež zdobila jednu z váz na krbu.
- Není ti dnes večer nějak dobře, chceš, abych připravil punč
s třešňovkou? Zahřeje tě to, než se dočkáš večeře.
A když nic neříkala, dodal poněkud neobratně:
- Nevíme, kdy se vrátí; a nechceš-li teď jíst...
- Chcete-li, pravila Renata, a její pohled bloudil.
Myslila na mladíka, s nímž se tento měsíc několikrát setkala
v tramvaji. Měl přísné a ukázněné vzezření, trochu však připomínal nějakého filmového herce. Obyčejně četl v knize a byl-li
skloněn, značně se podobal Jakubovi. Tato podoba se ostatně stírala, když zvedl hlavu, neboť jeho oči byly studené, bez něhy.
V lesklém povrchu krbu viděla Jakuba, jak otvírá skříň, vyndává
z ní láhev, cukřenku, dva koflíky, jak potom odchází do kuchyně
s majolikovou nádobou v ruce. Tato starostlivost, jež se upírala k ní,
jí způsobovala nezvyklý pocit, jako by to bylo něco poněkud nesprávného, ne-li nedovoleného, což ostatně nemohla určití. Nemohla
se dosud smířit s pomyšlením, že tento velký, dosud tak mladý
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hoch jest její nevlastní otec, jenž se oženil s její matkou. Když
odešla roku 1924 z pensionátu, kde byla vychovávána, a když
vnikla do důvěrnosti svých rodičů, ihned pocítila podivnou tíseň.
A tento obtížný pocit v ní vzrůstal, jakmile Malvína nebyla přítomna, byť i to bylo na okamžik, jakmile její čilá životnost přestala vnucovati celé domácnosti onen překotný rytmus, v němž
tak ráda viděla uplývati svůj život.
- Zde je horká voda, pravil Jakub.
Vůně hořkých mandlí vystupující z třešňovky se rozlila pokojem a převládla nad všemi ostatními.
- Vypij to teplé, udělá ti to dobře.
Na okamžik zmlkli, neboť nápoj byl vroucí a bránil jim v hovoru.
- Necháme trochu pro Malvínu. Až se vrátí, ráda se zahřeje.
- Jí není nikdy zima! zvolala Renata.
- Opravdu, nevím, čím to je. Právem v nás vidí dva změkčilce.
A poněvadž mlčení znovu padalo mezi ně, řekla Renata:
- Je mi už lépe. Od beauvillierského mostu je cesta opravdu
příliš dlouhá. Ani by se neřeklo, že je to u městské brány.
- Ano, je to příliš daleko ; člověk si připadá jako ztracený.
- A nábřeží nikdy není osvětleno.
- Víš však, že tvá matka...
- Ano, vím.
- Malvíně nemůžeme odporovati.
- Já snad, ale vy?
- Já?
Pohlédl na ni a pokrčil rameny.
- Snad dříve, ale dnes...
Znova začal prohrabovati rošt v krbu, kde řeřavěly uhlíky.
- Také dříve, víš... Seznámili jsme se, protože ona chtěla. Já
se dal vždy jenom vésti. Viděl, že ho Renata pojednou dychtivě
poslouchá. Opřela se o nízkou skříň, naklonila poněkud hlavu a dívala se na něho pozorně. Bylo to po prvé za ta dvě léta, co byla
se svým nevlastním otcem dlouho o samotě. Doví se, co se kdysi
stalo a jak se její matka provdala za tohoto muže o jedenáct let
mladšího ?
- Nevyprávěla ti nikdy o tom?
- Nikdy, odpověděla Renata potřásajíc hlavou.
Muž jenom povzdechl. A odmlčel se, a skloniv hlavu díval
se do krbu.
- Víte, odvětila Renata, podnícena nyní zvědavostí, že jsem
byla ještě malá holka, když jsem se před dvěma lety vrátila, a maminka se zřídka kdy svěřuje.
- Jestliže ti nic neřekla... zašeptal aniž k ní vzhlédl.
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- Stačí mi, že vím, že nejste můj otec! zvolala s nervosním
smíchem.
Také on předstíral úsměv, ale něco mu v tom bránilo. Podíval se na hodiny, jejichž zvonková hra neúprosně zaznívala každou
čtvrt hodinu melodií, jež se ponenáhlu prodlužovala.
- Co se jí to jenom mohlo přihodit? Jistě má nějakou poruchu ve stroji, nebo se jí stala nehoda.
- Stačí porucha, pravila Renata, víte však dobře, že si vždy
pomůže v nesnázích. Tenkrát, když se převrhla u Picquigny...
- Sama si to zaviňuje, všecko si sama zaviňuje.
Několik vteřin váhal:
- Sám jsem to zakusil, pravil, a pak opakoval: Seznámili jsme
se, protože ona chtěla...
A že ho Renata nepřerušila, ale jenom se na něho mlčky a
upřeně dívala, zakašlal, aby si dodal mysli.
- Bylo to na terase jedné kavárny v Mans. Ošetřovali mne
ve školní nemocnici, ona byla zaměstnána u správy. Poznala podle
mého přízvuku, že jsem z Pikardie jako ona. Oslovila mne. Pochopíš, že jsem si jí dobře všiml. Bylo jí tehdy právě třicet let;
její plavé vlasy a zelenavé oči - představ si, jak se na nás dívali
kamarádi, když přinesla svou sklenici piva k mému stolu. Mně bylo
devatenáct; byl jsem poraněn u Remeše, hned jak jsem přišel na
frontu. Už jsem ti o tom vyprávěl. Dívala se mi do očí, když jsme
spolu mluvili, a kdykoli se naše pohledy setkaly, nevím proč...
Děsilo mne to téměř, ale musil jsem se na ni dívat přece. A potom, pochopíš, že mi kamarádi záviděli.
Oživl při řeči, tváře se mu zbarvily krví, jako by byl omládl.
Znova žil ony dny, kdy se před užaslým jinochem objevila Malvína.
- Když se na ni dívám... řekl zcela tiše, ještě dnes je mi stejně.
A což tobě, tobě ne?
- Ano, zašeptala Renata. Kdykoli mne přišla navštívit do kláštera, měla jsem z ní také trochu strach. Ještě nyní, když zmeškám
elektriku, běžím ulicí, abych se neopozdila, protože to ona nemá ráda...
- Zesílila od té doby, pravil. Kdybys ji byla viděla v roce 1916...
- Vždyť jsem ji viděla, pravila Renata.
- To není totéž, pravil důrazně.
Mlčeli několik minut; bylo slyšeti jenom tikání hodin.
- Všecko bylo tak, jak si ona přála. Moji rodiče se o tom nedověděli. Právě se utekli do Rennes a můj otec sám začal pátrati.
Nevím, kde se doptal, ale nakonec zvěděl vše, jak je stará... že
jsi tu t y . . .
- Ano, řekla tiše Renata a svěsila hlavu.
- Otázal jsem se jí tedy, a ona mi na vše odpověděla jasně
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a poctivě. Zda mi někdy zatajila svůj věk ? A tebe... tebe... Což
je člověk zodpovědný za to, co provedl v osmnácti letech? Její
otec jí odpustil a tebe si vzal k sobě. Když však zemřel v posledním roce války, dala tě do pensionátu, aby sama mohla převzíti
obchod. Malvína měla odvahu! A zbabělec, jenž...
Váhal, pak znovu promluvil tišším hlasem:
- Konečně ten, kdo... Víš jistě, o kom chci mluvit.
- Ano, pravila Renata, předstírajíc, že je klidná, maminka mi
to řekla, když jsem se vrátila.
- Byl bych se s ním tehdy tak rád setkal! Nebyl jsem jako
dnes, kdy už nemám krve v žilách. Podle toho, co mi řekla, byl
válečným letcem; zřítil se plamenech.
- Vím o tom, řekla Renata náhle zbledlá.
- Nadarmo mně můj otec domlouval; ona mi přece nic nezatajovala, chápeš? Měl jsem se na něho proto horšit? A potom,
ona tomu chtěla a co ona chce... Než jsem odjel po svém uzdravení, byli jsme oddáni; moji rodiče nepřišli, byl přítomen toliko
seržant koloniálního vojska a vrchní ošetřovatel lazaretu. Psala mi
denně; když jsem byl otráven plynem, přijela do Versailles, aby
mne ošetřovala. Ano, pravil zamyšleně..., proč ti o tom o všem
vyprávím, Renato?
- Nevím..., otče.
Hledala přátelské slůvko, jímž by mu mohla naznačiti, jak chápe
jeho zmatek a jak je mu nakloněna; byla však dojata, sama nevěděla proč a našla jenom tento výraz, jehož litovala, sotva byl vysloven, a jejž by byla ráda vzala zpět.
Pohlédl na ni zmateně:
- Zase mi říkáš »otče«! To jsem už tak starý?
Pokrčil rameny:
- Je to na mně příliš vidět, hádali by mi víc než dvacet devět
let. To je ten plyn. Malvína tak nezestárla jako já.
- Myslíte? odporovala Renata.
Vstal, učinil několik kroků:
- Pro ni je čtyřicítka vždy ještě mládí.
- Je odvážnější než já; kdybych já měla ve svých dvaceti letech...
- A já ?... Vlastně se už k sobě nehodíme. Kdybych nebyl býval otráven plynem, byl bych se snad mohl chopit s ní jejího povolání, pomáhat jí. Ale dnes, co se škrabákem s denní mzdou?
Ona má všecku odvahu a ona má nejtvrdší povolání. S počátku,
jak víš, jí to nijak nevadilo; odcházela denně jako nyní a často
zůstávala na oběd v některém městečku. Býval jsem tu sám. Ale
od té doby, co ty ses vrátila, denně se vrací a obědvá doma. Ano...,
pravil zamyšleně, a pak dodal: Pozorovalas...
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- Co? otázala se Renata, protože ustal v hovoru.
- Nic, řekl poněkud rozpačitě; jen mne tak něco napadlo.
- Řekněte mi to, řekněte mi to, opakovala ostře.
- Je nespokojena, jsme-li spolu v jídelně v okamžiku, kdy se
navrací.
Renata prudce odvrátila hlavu. Její srdce počalo silně tlouci
a ona se hněvala na sebe pro toto rozechvění. Ale Jakub pokračoval svým tichým hlasem.
- Má tě velmi ráda. Když ses měla před dvěma roky navrátit,
mluvila mi o tobě celé týdny: »Uvidíš, že se mi nepodobá...«
Vskutku, nejste si ani trochu podobny. A říkává se přece, dcera
jako matka!... Zasmál se strojeně a jeho smích se skončil prudkým záchvatem kašle. Napil se ještě punče:
- Nepocítilas nikdy touhu poroučet, tak, aby tě všichni poslouchali? otázal se.
- Opravdu ne, nikdy, zvolala Renata. V ničem si nejsme podobny.
- Ano... A n o . . . S počátku se mi to zdálo podivné.
Dívala se na něho nechápavě:
- Že se jí tak málo podobám?
- Ano. A potom že mám osmnáctiletou dceru. Bylo mi dvacet
sedm let, rozumíš?
Ticho se náhle vplížilo mezi ně, tak náhlé a dokonalé ticho,
že zvuk hodin, zpěv větru ve stromech a praskot krbu, všecko to
se v něm ztělesňovalo. Renata krátce pohlédla na svého nevlastního otce; nikdy ho neviděla tak rozechvělého, ani jeho obličej
takto zbarven. A ona sama, proč jenom cítila takový nepokoj? Nevěděla. Proč začal hovořit o Malvíně? A proč jej tato rozmluva
tak očividně rozrušila ? Představovala si, že její matka skryta v koutě
pokoje mohla všecko vyslechnouti a cítila, že jest v ní plno zmatku.
Co znamenal pro ni tento muž?
- Nemyslíte, otázala se, aby přerušila ticho, že bych udělala lépe,
kdybych se šla podívat ke skladištím ? Zeptala bych se Lecosma...
Nepromluvil; pohlédla tedy na něho. Díval se na ni zmučeným pohledem, jehož u něho dosud nikdy nezahlédla.
- Snad se odpoledne vrátila a nechala tam vzkaz, nemyslíte?
Zdálo se, že se probouzí ze sna:
- Nezdá se ti, že je to divné, když já ti říkám ty a když ty...
Docela dobře bys mi mohla také tykat. Dcery vždy tykají svému
otci...
Mluvil chraptivě a soustředěně, až ji to zarazilo. Ale náhle,
jakoby v předtuše nějaké hrozby, přinutila se k úsměvu:
- Vy přece nejste můj otec... Ostatně...
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Zaváhala na okamžik.
- Nevím, jak vás nazývat... Otec...
Prohrábl krb:
- Mohla bys mi říkat Jakube...
- Ne, řekla chvatně a potřásla hlavou: Ne, není to možné.
- A proč? tázal se tlumeným hlasem a neodvážil se na ni pohlédnouti.
Mlčela chvíli a pak zašeptala:
- Bojím se, že by to zarmoutilo... vaši ženu.
- Mou ženu! Chceš snad říci tvou matku? A proč?
A protože neodpovídala:
- Proč myslíš, že by se to nelíbilo Malvíně?
Vzhlédl k ní. Renata odvrátila hlavu.
- Víte dobře, proč.
Zakašlal, aby se vytočil, byl však zachvácen křečovitým kašlem.
Využila toho, aby vstala, proběhla předsíň a oblékla svůj plášť.
Popošla ke dveřím a s rukou na klice se naklonila, tak aby viděla
na Jakuba v jídelně:
- Jdu ke skladištím, pravila, vrátím se brzy.
***
Vítr poněkud vyjasnil oblohu. Mraky protažené jakoby v pružné
struny ji roztínaly v dlouhé pruhy, za nimiž prosvítala kalná šeď.
Na krajině ležel onen kovový odlesk měsíčných večerů, kdy se zdá,
že se předměty zplošťují, že zjednodušují svůj tvar v obrys. Renata
obešla dům a sestoupila na břeh. Věděla tak dobře, kde kotví její
člun, znala tak přesně délku řetězu a výšku břehu, že do něho
vskočila téměř bez rozmyšlení. Vyňala z pod lavice kožený polštář,
odvázála řetěz a odrazila od země, používajíc vesla jako bidla. Člun
vyplul z malé zátoky, kde byl připoután, počal se pomalu vzdalovati od břehu, hnán větrem a kolébaje se na vlnách. Renata držela
vesla nad vodou opírajíc je o svá kolena a nechala se nečinně unášeti.
Několikrát vydechla z hluboká. Čerstvý vzduch pronikl její
hruď, až se jí sevřela lehkou nevolností. Cítila se však volná a radovala se z této svobody, o níž nevěděla, proč jí přikládá tolik významu. Nerozuměla svému nepředvídanému činu, jenž ji vyprostil
z dusna jídelny; měla jenom neurčitý pocit úlevy. Ani si neuvědomovala, že utekla před svým nevlastním otcem, že ji vzrušila
jejich rozmluva. Člun pomalu klouzal po jezeře. Voda byla šedá
a černá se záblesky tmavé modři. V jednom koutě rybníka pod
řadou topolů, jež se ohýbaly v západním větru, přikrývaly vodní
hladinu spousty rákosí a stulíkového porostu. Renata tam často zajížděla, když se růžové a žluté květy počínaly vynořovati mezi ši498

rokými listy, ale noční stín, který houstl v onom zákoutí, ji nepříjemně děsil. Myslila na dlouhé stvoly, jež přitahují ruku ke dnu
a jež unikají jako živá tykadla. Několikrát zaveslovala, aby se dostala na širou hladinu.
Náhle ji přepadla myšlenka, že je snad matka mrtvá. Hned
si představovala neštěstí. Jednoho dne, když byla na vyjížďce s Malvínou a když se vracely z Compiegne do Boves po silnici, jež vede
pod tratí a má četné nebezpečné zatáčky, vyrazil ze zákrutu před
nimi dlouhý vůz, bezpochyby nějakého Angličana, takovou rychlostí, že Malvíně nezbylo, než aby strhla svůj automobil na násep.
Renata znova prožívala všecky podrobnosti této scény. To, co bylo
jen bezvýznamná příhoda, představovala si jako vážné neštěstí: viděla, jak se stroj nárazem převrhl, jak drtí Malvínu mezi volantem
a sedadlem, jak ji vyprošťují z roztříštěného vozu, v bezvědomí a
zbrocenou krví. Vyvstávaly před ní všecky podrobnosti s přesností,
jež ji omračovala a skýtala dojem bezprostřední skutečnosti. Policejní komisař by jim o tom přišel říci; našli by to zohavené tělo...
Zamrazilo ji, ale současně se v ní probouzel nějaký jiný cit, který
se nadarmo pokoušela potlačiti. Nerozuměla mu, nevěděla, jak by
si ho vyložila, řekla si prostě: »Proč se tedy nechce přestěhovat?
Ale nedá si říci, nedá si říci. Vždycky jednala svéhlavě a na nás
se neohlížela.« Veslovala mocně a v jakémsi vzdoru; ani jí tak nebylo líto matky, kterou si představovala jako mrtvou, jako Jakuba
a sebe - proč, to nevěděla.
Připoutala loďku ke kruhu, kde obyčejně kotvil Malvínin člun.
Rozběhla se k největšímu skladišti, zabušila pěstí na dveře stále
ještě v onom nejasném podráždění: »Lecosme! Lecosme!« Rozespalý muž se konečně objevil v okně a domnívaje se, že má co
činit s Malvínou, všecek zrozpačitěl, že byl přistižen při spaní. Spěšně
sestoupil a drmolil nějakou omluvu.
- Matka se ještě nevrátila? Nebyla zde odpoledne?
Nevěděl o tom nic, ačli právě nespal, a to jistě ne proto, že
by se byl příliš napil. Naopak, vypil dnes večer sotva půl malého
piva u Carloycka ve Versoux.
Renata se vrátila k svému člunu, zaváhala. Teď už téměř chápala, proč tak náhle utekla z domu. Uvědomila si sama v sobě ten
pocit rozpaků, jejž postupně zakoušela, když s ní mluvil její nevlastní otec. Kdyby se teď vrátila, nezačalo by to znova ? Nepokračoval by znova v rozmluvě?... Ale neřekl jí přece nic, co by o n a
nebyla směla zaslechnout! Hněvala se na sebe pro onu tajnou myšlenku, o níž se domnívala, že se vynořila toliko v její obrazotvornosti. Jistě si všecko vymyslila. Žádal ji, aby mu tykala... Což to
nebylo přirozené? A Jakubův obličej se objevil před jejíma očima,
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jeho hubený, umdlený, ale dosud tak mladistvý obličej, že pochybovala, že by takto mohl vyhlížet muž, jemuž musila říkat »otče«.
Myslila okamžik na to, aby zůstala u skladišť, dokud se matka
nevrátí. Ale Malvína se mohla vrátit městem, stala-li se jí nehoda.
Pomyšlení, že by měla býti opět sama se svým nevlastním otcem, se
jí zdálo hrozné; něco ji ponoukalo, aby se vrátila a něco ji zdržovalo.
Na západě, na druhém konci rybníka, se třpytilo světlo na vodní
hladině. Bylo to světlo z hostince, kam chodili v neděli houfně lidé
z města, ve všední dny pak už jenom jednotlivci za milostnými
záležitostmi. Stál na výběžku půdy mezi průplavem a rybníkem.
Bylo to přízemní cihlové stavení s nálevnou prodlouženou v terasu
s mnoha stoly a lavicemi. Renata cítila, jak ji to světlo pokouší.
Veslovala směrem k němu.
Strach, jejž letmo pocítila, zmizel. Cítila se naopak silnější a
odvážnější než za dne. Její trpný život a jednotvárná práce, to všecko
přispívalo k oslabení její osobnosti; teď však byla klidná a rozhodná.
Pustila vesla, uhladila rukama vlasy pociťujíc při tom příjemný chlad
a po chvilce jízdy přistála u nábřeží u »Miláčka«.
Otevřela dveře; místnost byla napolo osvětlena lampou se zrcátkem, zavěšenou v koutě. Poněvadž byl výčep celý zasklený a poněvadž bylo vidět venku na hladině rybníka odlesk měsíce, zdálo
se, jako by to loď pomalu plula temnotou.
- Chtěls nějakou tanečnici, ozval se jakýsi hlas. Tudle 'de nějaká. A současně vytryskla z tlampače zavěšeného na stropě hudba
elektrického gramofonu.
- To je písnička... začala zpívat nějaká žena.
Dva muži se přidali:
- Mého kamaráda...
A jedna dvojice se začala točit po sále mezi židlemi.
- Račte poroučet? otázal se jí muž, jehož si dosud nevšimla,
ač stál těsně u ní.
A než mohla odpovědět, obrátil se do kouta, otočil knoflíkem
upevněným mezi několika jinými na ebonitové desce, a hluk tlampače se ještě vzmohl. Renata udivena a oslepena světlem se posadila u dveří. Muž a žena, kteří tančili, pohybovali se drobnými kroky
vpřed a vzad, klátivě se otáčeli, zakroužili v rychlém obratu, při
čemž se žena vždy pronikavě zasmála. Jiná dvojice, sedící u stolu
v čele místnosti patrně tlumeně hovořila a nějaký muž, napolo
rozvalený vedle nich na dvou židlích, stínil si rukou oči a díval
se na Renatu.
- Co je na mně tak nápadného? myslila si.
A byla by odešla, ale přistoupil k ní hostinský a ona se toho
neodvážila.
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- Dejte mi horký čaj, pravila.
A ucítila, že z něho čpí alkohol.
»Proč jsem sem vlastně vešla, myslila si. Jen co dostanu ten
čaj, hned odejdu...«
V tom okamžiku odstrčil osamělý muž židli, na které měl ležet
nohy, těžce se zvedl a přešel sál. Deska se dotočila a tlampač umlkl.
- Tak ještě zahrajte! zvolal muž.
Klátil sebou, zkusil několik tanečních kroků. Byl to veliký blondýn zarudlého obličeje, oděný ve světlý sportovní oděv. Bezpochyby nějaký příručí z města.
Založil si ruce v bok. Z tlampače začala vřískat jazzová deska.
Když Renata viděla, že se k ní blíží, zbledla. Cítila, jak se jí
krev žene k srdci a všecka její odvaha ji opustila. Co si počne,
promluví-li na ni? Muž k ní došel, zároveň s hostinským jenž přinášel čaj ve vysoké sklenici.
- Slečno... promluvil těžkým jazykem.
Renata se zvedla. Hostinský postavil sklenici na stůl.
- Slečno... opakoval klacek a pitvorně se ukláněl.
Ostatní čtyři se chechtali.
- Mohli bysme si... trochu... zatancovat... řekl, vyslovuje ta
slova komickým způsobem.
- Přestaňte, pravil hostinský.
- Ale já se jí přece můžu zeptat, chce-li tancovat, rozkládal
opilec s neurčitými posuňky.
Ale Renata zatím odstrčila stůl, jenž ho udeřil do nohou a strhl
s sebou v svém pádu. Sklenice se rozbila. Dvě dvojice se daly do
smíchu.
- Ale, ale! řekl hostinský.
A protože už otvírala dveře, zakřičel:
- Napřed platit! a utíkal rychle za ní.
Ale jeho žena, jež vyšla z kuchyně v žlutě a fialově kostkované kamizole a s rozcuchanou hlavou ho zadržela.
- Tohle je přece slečna Ranocquová, copaks ji nepoznal?
Renata už byla v svém člunu : poněvadž se jí zadrhl provaz,
vysilovala se marnými pokusy rozplésti jej a třásla se strachem,
že ji pronásledují.
Sotva přivázala svůj člun ke břehu, otevřelo se okno salonu,
okno, jehož nikdy neotvírali a jež shlíželo na rybník.
- Jsi to ty, Renato? ozval se Jakubův hlas.
- Ano, já! odpověděla.
A zároveň si pomyslila : »Teď se už neznepokojoval o Malvínu...«
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Přeběhla několika skoky malý svah a schody před domem.
V teple domu náhle zmalátněla, rázem pocítila velikou slabost, jako
by ji opouštěla všecka odvaha, jež ji podporovala, když plula přes
rybník, u »Miláčka« a při návratu. Stejně je tomu s povrchní rozhodností v rozčilení, jež ochabne ihned, jakmile pomine zzruch.
Jakub stál pod schodištěm a opíral se o měděnou hrušku, jež
zdobila konec zábradlí. Díval se na ni mlčky, ale tak úpěnlivě, že
se obrátila a vešla do jídelny. Vznášela se tam dosud příjemná vůně třešňovky; roštem krbu zvolna propadával popel z uhlíků.
Posadila se do lenošky, a poněvadž opěradlo bylo příliš nakloněno, zvýšila vzadu příčku na ozubených závěsech.
- Nuže? otázal se Jakub.
- Nebyla ve skladištích od jedné hodiny po poledni. Lecosme
byl opilý a jinak nic nevěděl.
- Zdržela ses dlouho venku.
- Co na tom! řekla a pokrčila rameny.
- Myslil jsem si, že v té tmě a s takovou loďkou...
- Byl jste neklidný? otázala se ostře.
Pohlédl na ni, naklonil se kupředu hledaje pohrabáč, aby mohl
obnoviti svůj strojový pohyb. Když ho nenašel, nastavil své otevřené
dlaně teplu krbu. A protože neodpovídal, pokračovala:
- Neměl jste příčinu k neklidu. Nikdo se o mne nemusí znepokojovat.
Ani nepozvedl hlavu, ale pravil zcela tiše:
- A přece.
- A přece? A kdopak?
Zdálo se, že váhá:
- Víš, že tě Malvína velmi miluje. A j á . . .
- Vy také, opravdu? zvolala a zasmála se řezavě. Měl jste
přece obavu o svou ženu, otče, a to je pochopitelné.
Podtrhla slovo »otče« s náhlou nečitelností. Pak se pohodlně
usadila v lenošce, znova snížila příčku na závěsech, položila hlavu
na opěradlo a zavřela oči. Byla by tak chtěla zůstat v klidu, beze
slov a bez myšlenek. Spát, nepromluvit... Opustit Jakuba, zanechati
ho, ať sám čeká na Malvínu. Štěrbinou víček a pohyblivou mřížkou brv pozorovala, neboť zaklonila hlavu, prudce ozářenou tvář
svého nevlastního otce. Jeho rysy byly bděním vpadlé a byl velmi
bledý. Hleděl na ni, domnívaje se, že se nedívá. Myslila si: »Jistě
mi to sluší, jak teď sedím...« A dlouho nepozvedla hlavu. Potom
se náhle chytila opěradel z leštěného dřeva a vztyčujíc se, obrátila
se k Jakubovi, jenž přistižen při svém pohledu sebou trhl a zarděl se.
Jeho zmatek ji znepokojil; náhlým vnuknutím si uvědomila, že by
měla vstát, opustit tuto místnost a odejít do svého pokojíku. Nešla
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by spat, či lépe oblečena počkala by na lůžku na matku. Ale necítila k tomu dost rozhodnosti a použila vytáčky.
- Buď jak buď, je to strašně znepokojivé, řekla tónem, jenž
nezněl zcela přesvědčivě.
- Ano, odpověděl. Sedět tak nečinně...
- Mohli bychom se zeptat na policejním komisařství.
- Zabralo by to víc než půl hodiny. A ostatně, kdyby něco
věděli, byli by nám dali zprávu.
- Ano. Maminka má vždy u sebe své průkazní listiny.
Zmlkli, odsouzeni k čekání, odsouzeni zůstati sobě tváří v tvář,
znepokojeni svým osamocením, jež je poutalo a zároveň odlučovalo od ostatního světa.
- Myslíte, že je to nehoda?
- Nebo zákazník, který ji zdržel...
- Ne, to ne, odpověděla Renata s takovou rozhodností, až jí
sama byla udivena. Jistě se jí něco přihodilo.
- Řídí dobře v ů z . . .
- Ale nejnebezpečnější nehody zaviňují vždy druzí. Stačí nějaký blázen, který jede po nesprávné straně...
- Nehoda... snad bychom už o tom věděli. Jsou tři čtvrtě na
jedenáct.
- Bydlíme tak daleko od středu města...
- Bude nevyhnutelně zapotřebí, abychom se přestěhovali...
- Jenom bude-li ona chtít.
- Ty bys byla odhodlána se přestěhovat?
Pohlédla na něho:
- Víte dobře. Ona však nebude chtít...
- A kdyby tu nebyla?...
Pochopila, co tím chtěl říci. Od několika okamžiků se tato
myšlenka vkrádala mezi ně. Byli jí stísněni a zmlkli, neodvažujíce
se na sebe ani pohledět.
- Víte, řekla náhle Renata dutým hlasem a zvedla hlavu, často
si myslím, zda mne kdy vůbec měla ráda. Byla jsem tak dlouho
v pensionátě, daleko od ní; přicházela mne navštívit vždy za tři
měsíce ; i o prázdninách mne nechávala u sester. Ostatně to byla
šťastná okolnost; hrávala jsem si sama ve velké štěpnici... Ba, stalo
se jednou, že za mnou nepřišla téměř rok...
- Bylo to asi v šestnáctém nebo sedmnáctém roce, řekl tiše.
Tehdy jsme se právě seznámili.
- Ano, byla jsem tehdy ještě malá holka, pravda? A proto
o mne nedbala. Vím dobře, že jsem přítěž a že pokazím každou
radost... Jsem příliš...
Přemáhala sípění, jímž se dusila. Přistoupil k ní a vzal ji za ruku:
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- Nač to jenom myslíš celý dnešní večer? Co tě to napadá,
má malá... Renato.
(Hledal něžný výraz, ale nenalezl ho, neustále přemáhán tou
tísní, jež se vplížila mezi ně.)
- Víš dobře, že j á . . . znovu promluvil tak něžně, že to až
znělo strojeně a zamženě.
Beze slova vyprostila svou ruku z jeho ruky.
- Jistě jsi nešťastná, to není život pro dívku tvého věku. Nikam nechodíš, nepobavíš se ...
- Nemám to všecko ráda. Mám svou loďku, projíždím se na
ní a to mi stačí. A cožpak vím sama, co chci? A vy, víte vy, co
chcete? Ona má vůli za nás, za celý dům. Má pravdu, je silná.
Ale m y . . .
Opakoval:
- My?
- Ano, vy i já, pravila vyzývavě. Před hodinou jsem se zastavila u »Miláčka«. Nějaký opilec přišel ke mně; neměla jsem dosti
síly, ani abych mu hodila svou sklenici do obličeje. Jsem tak zbabělá a nerozhodná. Psací stroj, to je všecko. A vy?... Ale je tu
Malvína. Ona ví, co chce, ona...
Protože neodpovídal, jenom chvílemi ochable pokrčil rameny,
pokračovala klidněji:
- Neměla jsem nic říkat; snad je v této chvíli mrtva. A vím
dobře, že bych plakala.
- I já, pravil Jakub. Ani nevíš, jak jsem ji miloval.
- A dnes?
Pohlédl na ni očima tak změněnýma úzkostí, že ji jímal soucit:
cítil-li, že se v něm pravda vzpíná jako zvíře, proč se to zdráhal
vysloviti ? Náhle se však v ní opět probudilo cosi násilného a zlého:
- Neodvážíte se to říci, otče?
- Stále to jméno? zaúpěl. Což ho nepřestanete užívat?
Podívala se na něho. Svěsil hlavu a z boku ho ozářilo světlo.
Podobal se onomu mladému muži, jehož obdivovala... A ježto
byla vždy dojata, když spatřila onoho neznámého v jistém postoji,
kdy podoba byla ještě nápadnější, cítila, že ji proniká podobné dojetí. Zakašlala, aby ulevila stísněnému hrdlu.
- Už vám neřeknu »otče«.
Zvedl k ní svůj rozrušený obličej. Nevěděla však, bylo-li to jí
v odpověď, nebo že od břehu rybníka zazněl známý hluk: radostný
štěkot, s nímž Běs vyskočil na břeh.
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Už na sebe ani nepohlédli. Samočinně se zvedli a šli ke dveřím.
Na schodišti fičel vítr a protože mrak zakrýval měsíc, neviděli zprvu
nic. Černý pes skákal štěkaje kolem nich a Malvína vystoupila ze
stínu se svým širokým, neměnným úsměvem, který tak dobře znali.
- Ještě nespíte? zvolala.
A přistupujíc k Jakubovi, jenž sestoupil až pod schody, položila mu na rameno svou pevnou ruku.
- Jsi asi dnes unaven; pojď rychle dovniř, hochu, ať se nezachladíš.
Vystoupila po třech stupních schodiště stále s rukou na rameni
svého manžela. Renata se odvrátila, když se jí matka zeptala:
- Tys také nešla spat a čekáš na mne?...
Dívce se zdálo, že se skrývá nějaká záludná myšlenka v těchto
slovech jinak prostých, a odpověděla podrážděně:
- Byli jsme opravdu velmi znepokojeni... Je už jedenáct hodin.
- Pojďme; je to od vás velmi roztomilé! řekla Malvína a první
vkročila do dveří. Odložila prudkým pohybem černý plstěný klobouk, jenž přísně rámoval její tvář, přejela rukou své zastřižené
vlasy, jejichž bohatství bylo takové, že zbaveny klobouku je věznícího, vlnily se kolem její hlavy jako plavá svatozář. Pohlédla do
zrcadla na svůj plný, poněkud hrubý, dosud však dobře modelovaný obličej, jemuž její zelenavé oči a vlasy barvy mědi dodávaly
zvláštního výrazu.
Renata už byla v jídelně a Jakub dosud v předsíni, vzpřímen,
ale rozpačitý z její přítomnosti. Ani jeden ani druhý neměli co říci.
- Vyhlížíte velmi unaveně, pravila Malvína.
- Byli jsme neklidní, pochopíš... odpověděl Jakub.
A hned na to:
- Co se ti vlastně přihodilo?
- Měla jsem poruchu někde u Trèportu.
- Tos zajela až tak daleko?
- Ano, dozvěděla jsem se o nějakém renesančním nábytku...
- A musilas opravovat na místě?
- Bylo to v zapalování a to trvá dlouho.
Vstoupila do jídelny a stále odpovídajíc na otázky sáhla po
schráně na tabák a pouzdře s papíry. Obratně stočila cigaretu, pozvedla ji ke rtům a slepila. Renata, která ji pozorovala, si všimla,
že její prsty jsou příliš silné a že se prsteny na nich proto vrývají
do kůže nehezkými rýhami. Poněvadž oba mlčeli, podívala se na ně
a vydechla první kotouč dýmu. Oba viděli, že by bylo zapotřebí
promluviti, přerušiti toto protivné ticho, ale ani jeden ani druhý nenašel vhodné slovo, jež by bylo zjednalo rovnováhu a rozptýlilo
jejich zmatek.
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A byla to Malvína, jež obratně zakročila: bylo však zřejmé,
že jest něco výstředního v jejím způsobu hovoru, v hromadění podrobností a v úmyslu obraceti všecko v žert. Náhlá zastávka na
cestě, vlečení vozu, nejistota garážníkova, to všecko jí bylo látkou,
z níž kula živé a zábavné líčení svých příhod.
- A vy se tu nudíte a čekáte na mne! Snad jste si už myslili,
že jsem mrtvá... prohodila s úsměvem.
Poněvadž neodpovídali, ale pokusili se současně o velmi neurčitý odmítavý posuněk, vybuchla v smích a počala se procházet
po jídelně od krbu ke kredenci, na jejíž tabuli bubnovala prsty:
- Nemějte strach, pravila s ironií sotva zastřenou, Malvína nezmizí jenom tak.
Znova na ně pohlédla:
- Opravdu, vyhlížíte nějak zmateně. Bdění vám nesvědčí.
Pošla k Jakubovi, dotkla se jeho ruky, šíje, pohladila ho po čele.
- Nebyls dnes příliš unaven: doufám, že ses nezachladil při
tom čekání. Už jsem ostatně večeřela, nezbývá než jít spat.
Ukázal na punč s třešňovkou:
- Chceš trochu? Zahřeje tě to.
- Vždyť mně není zima, pravila. Zahřála mne noční procházka.
Opravdová milenecká procházka, ten měsíc...
Podívala se s jednoho na druhého. Renata nesklopila oči, když
se setkaly s očima matčinýma.
- Byla jsem až u skladišť, řekla, podívat se, zda ses vrátila nebo
zdas nenechala nějaký vzkaz. Opravdu, byla krásná noc: bylo to
nádherné na vodě.
A poněvadž pozorovala matčin obličej, zatím co mluvila, rozeznala na něm jakési náhlé ulehčení, a pokračovala:
- Zůstala jsem velmi dlouho venku a projížděla jsem se po
rybníku. Lecosme mi nemohl nic říci, opravdu... Zajela jsem až
k nábřeží u »Miláčka«. Ano, veslovala jsem půl druhé nebo dvě
hodiny... pravda, otče?
Poslouchal nepozorně a roztržitě odpověděl:
- Ano, snad.
Vyhlížel žalostně a zlomeně. Přítomnost Malvínina v něm ničila všecku touhu, všecky vědomé myšlenky. Renata se obrátila,
úmyslně zívla, protahujíc se:
- Jdu spat, řekla zdánlivě nenuceně, je už pozdě. Doufám, že
si tvůj magnet nenavykne na každodenní poruchy.
Vybuchla v nervosní smích, jenž jí ulevil a pomohl zlomit toto
napětí, v němž byla od matčina návratu.
V svém pokojíku se spěšně odstrojila. Servala se sebe oděv
kus po kuse a zapomínajíc je uložiti jako obvykle na židli, odha506

zovala je prudce stranou. Vklouzla pod pokrývku; byla studená a
záblo ji při doteku. V okamžiku, kdy zhasla elektrické světlo, zazněl k ní ze sousedního pokoje tenkou přepážkou zvuk rozmluvy
mezi Malvínou a Jakubem. Slyšela hlas své matky, jež vyslovovala
něžná slova - nebo je aspoň za taková pokládala podle jejich přízvuku. Obrátila se prudce na svém lůžku, zabořila tvář do podušek
a násilně zavřela oči, aby zadržela pláč.
Přeložil Karel Dvořák

SUZANNE RENAUD

PRVNÍ SNÍH
V zahradě, v níž podzim poslal ptáky ze zlata,
ejhle nejtajnější tenata,
sníh...
Růži nachovou chlad živou stih,
klenot ztracený a skrytý grál,
jehož krev let andělských per rozehrál,
sníh...
Ptáků šlépěje, ah, stezka sirá,
řada písmen křišťálových,
jež van mate, šeptá si a stírá,
kroky utlumené, naznačená slova,
předtuchy a věštba snová,
sníh...
Kopečky na kraji pole,
milé, pokorné, jak dětí rovy holé;
zdrané mraky, plné tíže,
jako veliké jdou kříže
do dalekých lesních tich,
vedou chvějící se průvod kajících,
sníh.
Přeložil Bohuslav
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Reynek

H A N S CAROSSA

NA SVATOU BARBORU
4. p r o s i n c e
Snítky třešní nese dívka
z nivy zimou oblehané.
Sedy den už stal se nocí.
Víska jako klenot plane.
Anděla hlas s nebe zpívá:
zvoleny jste, sněti holé,
květy dávno v prachu tlejí,
mrznou zahrady a pole.
Vy jen v zeleň vypučíte,
země zapomene kvésti.
Přesvatá noc rozvije se,
v duších uhostí se štěstí.
Poslední nach v lese hasne.
V dáli doznívá tón něhy.
Nad planinou obestřenou
vítr s hor jde, nese sněhy.

kočce
Kočko, hrdá zajatá,
dlouho nebyli jsme spolu.
Soumrak, duší odplata,
přivábil tě k mému stolu,
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vlídný posle svatvečera.
Rukou pohrdáš, jež píše:
na začatý list se tiše
položila tlapka šerá.
Ševel budíš ve snů listí,
pokojná a spanilá!
Potichu tě slyším přísti.
Tma se v hudbu rozvila.
Neznámá moc otevřela.
Taje vešly záříce.
Sáhnu-li ti prostřed čela,
cítím dotek měsíce.
Myslíš na odešlou chvíli?
Na chyby a na výboje?
Na hru? Na kořist, jež kvílí?
Obracíš-li dumy svoje
na den, kdy už, prosta stínů,
do nichž přítomost je jata,
až my odpykáme vinu,
v účast lidskou budeš vzata,
plna slasti z odřeknutí
půjdeš novým světům vstříc,
v novém světle putujíc,
k němuž slepi jsme a kruti?
Přeložil Bohuslav Reynek
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TIMOTHEUS VODIČKA

SKRYTÉ DĚJINY1 V UMĚNÍ

NÁROKY UMĚNÍ
Mezi všemi přirozenými hodnotami ducha zaujíma umění jakési privilegované místo. A to ne snad jen pro rozdílnost svých
nároku, jež je odlišuje od vědy nebo filosofie; je tu ještě něco jiného, něco, co vybočuje jaksi z přímočaré zákonitosti přirozeného
řádu, jakási zdánlivá dvojakost, jež může míti někdy i podobu záludnosti a jež je v umění přímo brána v počet; a toť právě ono
zvláštní znamení, jež umění staví do postavení poněkud výlučného.
Zkoumáme-li podmínky řádnosti vědy nebo filosofie, víme brzy, na
čem jsme, co věda nebo filosofie může chtít a co může dát; je to
vždycky něco jednoznačného, něco, co nevybočuje z mezí toho,
co je předmětem vědy nebo filosofie; a nalézáme-li nějaké odchylky
nebo nesrovnalosti, tedy se dají svésti vždycky na metodickou chybu
nebo na nesprávné nároky. Ale s uměním je tomu docela jinak.
Umění se jaksi nechce poddat přímočaré logice pouhého přirozeného rozumu; zdá se, jako by si osobilo nároky zdánlivě si odporující; a při tom, podivná věc, místo aby proto ztroskotávalo, vítězí
právě touto nesrovnalostí.
V základě je celá věc dána touto prostou otázkou: Jak to, že
umění, které vychází z hry a chce býti hrou, není přes to nikdy jen
hrou? Proč právě v té nejsvrchovanější hře umění nalézáme vždycky
také svrchovaný zápas o realitu, někdy i přímo zápas o bytí a nebytí,
kde je v sázce všechno a nic?
Odpověď na tuto otázku není nijak jednoznačná. Chceme-li ji
nalézti v její plnosti, nestačí nám vzíti útočiště k nějaké definici
krásy a odvoditi z ní závěr čistě estetický. To by byla právě jen
jedna stránka problému. Tu jde však o něco více; je zde jisté ohnisko, kde se umění sráží s něčím, co směřuje mimo všechno umění - kde se umění, jež chce býti samo pro sebe, vrhá k něčemu
mimo sebe, a právě podle toho, k čemu se vrhá a pro co se rozhoduje, získává nebo ztrácí svou hodnotu. A z toho tedy nutno
vycházet, chceme-li proniknouti opravdu až ke kořenům umění.
Že zde skutečně je něco takového, dosvědčuje samotná struktura uměleckého díla, uvažovaná sama o sobě. V samé stavbě uměleckého díla objevujeme tuto dvojakost v podobě dvou úběžníků,
které se zde protínají. Každé umělecké dílo je totiž jedním svým
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pólem vázáno k Přírodě, ke skutečnostem viditelným a poznatelným, k věcem tohoto světa, k hodnotám tohoto života; ale zároveň
je také něčím více, něčím, co jde nad tuto skutečnost a nad tyto
hodnoty. Umělec pracuje zajisté s tvary věcí skutečných, aniž ruší
jejich přirozenost, a je nucen zachovávati zákony přirozené skutečnosti; ale to neznamená naprosto, že by se spokojoval s jejich
prostým opisováním, že by byl otrokem, který opakuje věrně každé
slovo svého pána Přírody. Předpokládati něco takového mohl opravdu jen otrocký duch devatenáctého století, který se sám zbavil své
svobody, jež ho stavěla nad Přírodu. Byla by to příliš absurdní ironie
domnívat se, že tolik bolesti, tolik krve, třebas i tolik pýchy umělcovy bylo vyplýtváno jen na to, abychom dostali obraz, který neříká nic více než to, čím k nám mluví věci i bez tohoto obrazu.
I kdybychom metodicky prozatím nechali stranou otázku, nakolik
se umělci podaří o b j e k t i v n ě říci více, než říká Příroda, jedno
je jisto: že c h c e svým dílem říci něco více a že své dílo staví
podle tohoto základního záměru. Pouhý fakt uměleckého tvoření
říká, že pro umělce je přirozený tvar jen výrazem, který je stavěn
záměrným způsobem k vyjádření něčeho, co je mimo tento přirozený, viditelný tvar skutečnosti a co je vlastním ohniskem umělcova
úsilí. Výrazem: to znamená, že mu není pouhým beztvarým materiálem a že mu ponechává jeho viditelnou individualitu, ale že mu
dává jiný smysl; a tento smysl je tím vlastním ohniskem jeho úsilí.
Avšak týž fakt uměleckého tvoření, jež jest tvořením viditelným, říká stejně rozhodně jinou věc: že smysl uměleckého úsilí
nemá pro umělce hodnotu sám o sobě, jako pouhá idea, nýbrž jako
viditelný tvar, jako něco, co je sice nad přirozenou skutečností, ale
co má všechny její znaky - co má stejný, ba spíše ještě silnější
přízvuk reality v plném slova smyslu. Ze tedy jen vnitřně pojatý
smysl nemá v řádu umění plnou hodnotu, dokud není vyjádřen,
zviditelněn, zobrazen; jinak řečeno, že pravost umělecké koncepce
je nerozlučně spojena s jejím ztvárněním, s jejím výrazem.
Vidíme tedy, že v samém základě umění je dán velmi znepokojivý paradox. Na jedné straně pracuje umění se skutečností takovou, jaká je v svém přirozeném tvaru, avšak zbavuje ji jejího
přirozeného smyslu, zařazuje ji do souvislosti, která znamená překonání přirozenosti. Na druhé straně však právě tomu, čím se Umění
chce odlišovat od Přírody, se přičítá jako nezbytná podmínka charakter skutečnosti přirozené - to jest viditelný, pevný, ucelený tvar.
Z tohoto paradoxu vyplývá jako řešení jediný závěr o vlastní
povaze uměleckého chápání a uměleckých nároků. A to je závěr,
že umění vidí v Přírodě něco nedokonalého a že tato nedokonalost vznikla porušením pravé, dokonalé skutečnosti. Příroda je pro
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umělce realitou, ale realitou zbavenou své plnosti. Umělcovo úsilí
však směřuje právě k plnosti reality. Proto umělec Přírodu přijímá
i překonává. Přijímá ji, pokud si uchovává stopy dokonalosti, kterou
on nazývá krásou; a opouští ji, když se snaží obnoviti realitu v té
plnosti, která přírodě chybí.
Zde se umělecké vidění kryje s křesťanským viděním světa,
v němž také může najiti jediné přesné a konkrétní vyjádření. V křesťanském pojetí je zde umělec obrácen k dokonalé skutečnosti prvotního stvoření v Ráji, a jeho vidění Přírody je viděním skutečnosti,
porušené Pádem. Ve skutečnosti si ovšem nemusí umělec uvědomovati tato fakta v těchto konkrétních ideách; vždycky však je najdeme aspoň jako tušení více či méně jasné, více nebo méně vědomé, v samých základech jeho díla. Ke struktuře každého uměleckého díla naleží nutně tři prvky: koncepce, komposice a výraz.
Tyto pojmy nejsou však nic jiného než technické výrazy pro skutečnost, že umělec vychází z ideálu dokonalosti, jejž se snaží realisovati určitým způsobem záměrným dotvářením skutečnosti. Pokouší-li se o něco jiného, není umělcem. Setrvává-li při pouhé ideji,
je snílkem. Setrvává-li při pouhém výrazu, je otrokem Přírody, konajícím práci zcela marnou a zbytečnou.
Není už z tohoto základního charakteru umění aspoň zčásti
pochopitelno, proč má umělecká hra vždycky jakýsi dvojí smysl?
Umělec věru může prováděti čistou hru s tvary věcí, jež pojímá
oproštěny ode všech vnějších vztahů, jež bere prostě v tom, jak
jsou utvářeny, poněvadž jich používá jen jako výrazu; nikdy však
nebude prost vědomí závažnosti, kterou má tato hra pro to, z čeho
vytryskl pro něho vůbec popud k této hře. Na jedné straně sice
je suverenním pánem skutečnosti - té skutečnosti nedokonalé; na
druhé straně však musí skutečnost v její dokonalosti, na kterou jako
umělec vsadil všechno své úsilí, teprve dobývat, a v tomto boji
může stejně prohrát jako zvítězit.
Na čem závisí zdar nebo nezdar tohoto boje, chceme právě
ukázat v následujících řádcích.
2
ZRADA ILUSE
Řekli jsme, že umění směřuje k obnově skutečnosti dokonalé,
zbavené vší porušenosti, která je znakem skutečnosti přirozené. Nemůže ovšem obnoviti tuto dokonalost v realitě samé. Může ji však
obnovovati v obrazu. Jako každému člověku i umělci je odepřena
vláda nad skutečností danou ve vnějším světě. Umělec však vládne
skutečnosti, jak je dána v duchu, skutečnosti p o s t r e m . Proto je512

diným způsobem, jakým umělec může vytvářeti dokonalou realitu, je
vytváření v obrazech daných a omezených přirozeným tvarem věcí.
Tím je dána důležitá svoboda a důležité omezení všeho uměleckého tvoření. Svoboda v přetváření přirozených tvarů, v jejich
zdokonalování, a omezenost v nemožnosti podati úplný, výstižný
obraz, který by byl přesnou podobou té dokonalosti, k níž je obráceno umění. Mluveno v křesťanských pojmech, umělec sice ví
o nadpřirozené skutečnosti Ráje a žádá si jí, ale při tom ví také,
jasně nebo méně jasně, že zde na zemi je to Ráj ztracený, jejž
přirozenými prostředky nelze obnoviti, a n i v o b r a z u n i k o l i nýbrž na nějž lze jen vzpomíná ti, jejž lze jen tušiti, jehož skrytou
existenci si lze připomínati v matné a nedostatečné podobě přirozených tvarů, jež nikdy, ani v své největší skvělosti nemohou plně
uspokojiti touhu po dokonalosti, neboť i v své největší skvělosti
jsou stále ještě zbaveny něčeho, co by je činilo dokonalými v plnosti
reality. Odtud to neustálé vědomí nedostatečnosti, které provází umělce právě tam, kde dosahuje vrcholu tvoření.
A tato svoboda a omezenost se vztahují ovšem i na skutečnost, z níž jsou obrazy brány. I sama skutečnost není umělci o nic
více než obrazem. A to obrazem nedostatečným, jejž on rozněcuje
světlem krásy k něčemu, co aspoň v náznaku, v tušení obnovuje
původní slávu skutečnosti. Každý obraz je však obrazem něčeho
a má svůj smysl jen potud, pokud se odvolává k tomu, co zobrazuje. Zde je to obraz, jehož vzor je mimo umělcův dosah. To tedy
znamená, že umělec se každým okamžikem své tvorby dovolává
skutečnosti nadpřirozené; že každý záchvěv jeho díla je živým svědectvím o světě neviditelném. Neboť obraz je pro umělce skutečným obrazem a pravým obrazem; ví, že je to tento svět a tato skutečnost, skrze něž musí hledati svůj cíl. Věří-li tedy v svůj obraz,
musí věřiti i v to, z čeho obraz vznikl. Musí uznávati závislost a
poddanost svého umění, jeho transcendenci k svrchovanosti, jež je
mimo všechno umění. A to znamená zase nové prohloubení svobody i omezenosti umění - novou svrchovanost i nové podrobení.
Nuže, právě v tomto místě řádu umění je těžisko zdaru i nezdaru
umění. Všechno záleží na tom, k čemu se umělec rozhoduje zde,
v tomto aspektu svého umění. A v tom tkví jedno nesmírné nebezpečí, jemuž je vystaveno každé umění a které je pro umělce
vábením, jemuž jen nesnadno odolává. Je to nebezpečí, že umělec
zamění svůj ideál za ilusi.
Iluse a umělecký ideál jsou si totiž velmi nebezpečně blízké
a stýkají se v určitém bodě, kde stačí sebe menší zmatení, aby se
umělcovo úsilí dostalo na zcela slepou kolej. Iluse, toť ideál zabsolutněný, zbavený své transcendence k nadpřirozenému a obrácený
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zcela k Přírodě; je to přirozená idea, nadaná d o k o n a l o s t í , jež se
přičítá věci samotné, nikoli jejímu ideálu; je to dokonalost, pojatá
jakožto přítomná zde, v tomto světě a v mezích tohoto světa. V ilusi
je tedy ztotožněna přirozená skutečnost a ideál, dosažitelná věc s nedosažitelnou dokonalostí. Něco podobného je však v umění, kde
se dokonalost uměleckého ideálu realisuje v přirozeném tvaru. Zde
lze tedy velmi snadno zaměnit umělecký ideál nebo sen za ilusi.
Je k tomu potřebí jen jediného gesta, k němuž právě umělec pro
svrchovanost svých nároků je velmi nakloněn: gesta duchovní pýchy, která neuznává jiné dokonalosti než té, kterou duch pojímá
v obraze. Stačí zapomenout, že dokonalost obrazu je jen náznakem,
tušením dokonalosti skutečné, stačí ztotožnit absolutní dokonalost
s dokonalostí uměleckého díla, ideál se skutečností, aby byl umělec
zbaven bezpečného vedení. A co je snadnějšího? Vždyť nebezpečí
je právě v tom, co je nezbytným požadavkem umělce - aby byl
věrný svému umění. V tom je nesmírná záludnost tohoto nebezpečí.
Umělci sami zakusili přečasto zrádnosti tohoto příbuzenství.
A zvláště ovšem umělci romantičtí, jichž ideál se nejvíce blíží ilusi.
Velmi poučným dokladem pro to je třebas Villiersův A x e l , v jehož
samotné koncepci je rozvedena celá dialektika tohoto vztahu mezi
Ilusí a Ideálem.
Je to příběh dvou lidí - dvou »zříkatelů«, jak je básník nazývá kteří odvrhují postupně všechny r e á l n é životní hodnoty, aby se
nakonec vrhli dobrovolnou smrtí v jakousi apoteosu vášně v oblasti
čistě duchovní. Celé dílo je záměrně stavěno k tomu cíli, aby všechna realita - i s nadpřirozenou realitou života náboženského - byla
zbavena hodnoty své skutečnosti ve prospěch Iluse. Hned v prvním oddílu je zobrazeno Sářiným útěkem z kláštera odvržení náboženské skutečnosti; v druhém oddílu, S v ě t ě t r a g i c k é m , odvrhuje Axel hodnotu společnosti a zákona jako skutečností nadřaděných duchovnímu právu jednotlivce; v třetím oddíle, nazvaném
S v ě t o k u l t n í , odmítá ve jménu ž i v o t a mysticko-okultní cestu
k dokonalosti skrze dokonalé oproštění sebe sama; v posledním
oddílu, nazvaném S v ě t v á š n ě , pak oba hrdinové odvrhují dobrovolnou smrtí i pozemský život ve jménu naprostého ztotožnění svých
bytostí s nenávratným okamžikem plného prožití ideálu vášně. Už
zde se objevuje zvláštní obrat, zvláštní dvojakost v poměru ke skutečnosti, jež je na počátku odvrhována, jež je později kladena v podobě plnosti přirozeného života jako něco, co převažuje i mystickou dokonalost, a jež je nakonec v téže podobě odmítána jako
i l u s e - pro jinou ilusi. Ale nejzřetelněji je tato dialektika odhalena v dialogu, jímž Axel ospravedlňuje svou ideu.
»Žíti?« říká Sáře. »Nikoli. - Náš život je naplněn... Čím by
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zítra byly všechny reality, přirovnány k oslněním, jichž jsme právě
zažili? Nač na způsob zbabělých lidských tvorů, našich bývalých
bratří, raziti mince z této zlaté drachmy s obrazem snu - obolu
Styxu - který se třpytí v našich triumfálních rukou? Hodnota naší
naděje nedovoluje nám již země! Čeho žádati, ne-li bledých odlesků
takových chvil, od této bídné hvězdy, na níž se opozdívá naše melancholie? Země, pravíš? Copak kdy uvedla ve skutek tato krůpěj
ledového bláta, jejíž hodina neví, co lháti uprostřed nebe? Nevidíš,
že právě ona se stala Ilusí ? Poznej to, Sáro: zničili jsme v svých
zvláštních srdcích lásku k životu - a toť příliš ve SKUTEČNOSTI,
že jsme se stali svými dušemi! Přijmouti tento život by ode dneška
bylo svatokrádeží na sobě samých. Žíti ? To za nás učiní sluhové...
Proč se snažiti vzkřísiti krůpěj za krůpějí z opojení, jehož ideální náplně jsme právě zakusili, a ohnouti naše tak vznešené žádosti ústupkům všech chvil, v nichž sama jejich podstata, zmenšovaná, ztratila by se bezpochyby zítra!... My, jejichž žízně by
okeán neuhasil, svolíme a půjdeme se ukojovati několika kapkami
vody, protože ti nebo oni pošetilci tvrdili s bezvýznamnými úsměvy,
že to je konec konců pravá moudrost ?...
Plnost skutečná, naprostá, dokonalá, toť chvíle vnitřní, již jsme
zakusili jeden z druhého v pohřební nádheře tohoto sklepení. Této
ideální chvíli jsme podlehli: jest, a nelze ji odvolati, jmenuj ji jakýmkoli jménem. Kdybychom se pokoušeli ji znovu prožívati tím,
že bychom den ze dne zpodobovali k svému obrazu stále klamavý
prach vnějších jevů, jen bychom se vydávali v nebezpečí, že ji
převrátíme, pokazíme, zmenšíme její božský dojem, zničíme, co
nejryzejšího v nás samých. Mějme se na pozoru, ať umíme umříti,
dokud na to ještě čas.«
Hle, jak obludná je záludnost této argumentace zdánlivě tak
důsledné. Jde zde o naprosté přehodnocení: země, toť Iluse, vnější
skutečnost jsou pouhé odlesky v blátě, zmenšující, převracející, nicící ideální duchovní náplň, ideální chvíli, která je jedinou »skutečnou, naprostou, dokonalou plností«. Země je odvrhována jako
Iluse; ale ve jménu čeho? Snad ve jménu s k u t e č n o s t i nadpřirozené, proti níž je pouhým nedokonalým odleskem? Nikoli - je
odvrhována ve jménu té ideální chvíle, která je však chvíli něčeho
přirozeného, něčeho, co náleží k té zemi, jež je odvrhována, jež
je Ilusí. A tato ideální přirozená skutečnost je při tom zbavena také
jakékoli transcendence. Ani nepřímo, skrze ni sem nevstupuje nadpřirozeno jako r e a l i t a . Tento ideál je zabsolutněn sám v sobě.
Mluví se zde o Nebi? Je to »Nebe vlastního bytí«. »Víme, co opouštíme; nevíme, co nalezneme,« říká Sára. Axel odpovídá takto:
»Vracíme se silni a čisti k tomu, co nás ponouká k závratnému
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heroismu, bychom tomu čelili.« A poslední slova jsou tato: »Poněvadž jediné nekonečno není lží, odebereme se, zapomenouce ostatních lidských slov, v n a š e t o t o ž n é n e k o n e č n o ! « Jde tu tedy
o ztotožnění Absolutního s Ideálním - jde tu o absolutno ideálu oproštěného, svébytného, zbaveného transcendence k přirozenu i nadpřirozenu reálnému - slovem o ABSOLUTNO ILUSE!
A teď se vraťme k tomu, z čeho jsme vyšli, a uvažme, že tato
iluse má všechny znaky uměleckého ideálu - a pochopíme, do jaké
zoufalé pře je zde Umění zapleteno. To, co činí Axel, je jakoby
podobenstvím toho, co činí umělec. Jako umělec bere Axel látku
k svému snu ze skutečnosti přirozené. Jako umělec vylučuje z počtu
všednost a porušenost. Jako umělec zdůrazňuje vyšší hodnotu svého
ideálu. Ale ve chvíli, kdy by si umělec začal uvědomovati dvojí
transcendenci svého ideálu, strhává mu tento most. Umělcův ideál
je Snem, a umělec si uvědomuje tuto skutečnost právě tam, kde
dosahuje nejvyšších mezí. Je to sen z něčeho a o n ě č e m , a
v tom je jeho pravá cena, že je to sen o skutečnosti a ze skutečnosti, v němž si umělec na skutečnosti dosažitelné uvědomuje nádheru skutečnosti skryté, v němž poznává, že dosah jeho touhy převyšuje meze jeho imaginace. Zde však je sněn sen sám v sobě jako
poslední skutečnost. To, k čemu se sen odnášel, je ztotožněno s ním
samým. Zde se sní o snu, nikoli o skutečnosti. Sen se vrací sám
v sebe. Duch krouží kolem vlastního bytí. Je ztotožněn se svým
obrazem, odříznut od přirozeného, jež popřel jako ilusi, i od nadpřirozeného, jež ztotožnil se svým ideálem. A to tedy znamená
trvalé utkvění v IMAGINÁRNU. Ideál jest obraz. Obraz však má
cenu jen potud, pokud něco zobrazuje. Zde se však obraz odvrací
od svého vzoru a shlíží se ve vlastním obraze. Tím však odnímá
cenu reality i svému ideálu - a zbývá jen Imaginární, jen Iluse,
ztotožněná sama se sebou.
Takový jest závěr této dialektiky, když se vyjde ze zřetele
k Nadpřirozenému. Se zřetelem k přirozené skutečnosti, z níž tato
dialektika vychází, je závěr ještě zřetelnější a vražednější. Vyjde-li
se z přirozené skutečnosti, jejíž jeden aspekt se povýší a zabsolutní
tak, že to vyžaduje popření skutečnosti nezabsolutněné, znamená
to, že se popře i sám zdroj ideálu. Znamená to jakousi sebevraždu
ideálu. Je-li skutečnost »iluse«, pak i to, co z ní bylo vzato, je iluse.
Pro umělce to znamená, že se ztrácí v prázdnotě. Podivuhodným
paradoxem právě tím, že se zde skutečnosti chce dáti vyšší hodnota, ztrácí skutečnost tu hodnotu, kterou opravdu má.*)
*) Ježto zde jde jen o ilustraci k širší dialektice umění, nebudeme se zabývati podrobněji vnitřními vztahy Villiersova díla. Aniž jej tím také chceme »vyřizovati« tímto závěrem nebo obviňovati tohoto umělce, že by viděl špatně. Nikdo
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PRAVDA MASEK
Umění je tedy v samých svých kořenech vystaveno nejhoršímu nebezpečí: duchovní pýše, která vede nutně k jeho ztroskotání. Viděli jsme, že k němu dochází tehdy, když umělec zvrátí
pravý vztah skutečnosti a ideálu a ztotožní je v obludné podobě
Iluse, která není ani čistou skutečností ani čistým ideálem, ale která
má nároky obojího - obrazu, který si přisvojuje práva svého vzoru.
Nuže, jakým způsobem se umělec může vyhnouti tomuto nebezpečí? Toť otázka, na kterou je nám teď odpovídati.
Jedno je jisto předem: že umělec to nemůže učiniti tak, že by
se vrátil beze všech výhrad k přirozené skutečnosti - že by ztotožnil Přírodu se svým Snem. To by znamenalo, že zradil své umění.
Umění je přece dáno právě faktem, že Příroda nestačí k plnosti reality. A na druhé straně je z předešlého výkladu zřejmo, že se umělec zrovna tak nemůže přimknout bez výhrad k svému ideálu, poněvadž to znamená podlehnouti ilusi. Není tedy zdánlivě východiska.
Přesněji řečeno, není východiska v čistě uměleckých předpokladech. Je však jedno východisko, dané v tom, co bylo řečeno
o umění jakožto obrazu - nebo i o skutečnosti, pojaté v umění
jakožto obraz - to jest v transcendenci umění k té ztracené, odňaté, zraku nepřístupné realitě, z níž všechno vyrůstá. Vracíme se
zde zase k témuž bodu, v němž nastává pro umělce rozhodnutí,
na kterém všechno závisí: rozhodnutí pro skutečnost transcendentní,
rozhodnutí pro řád neviditelný jako rozhodující princip uměleckého díla.
Tak je tomu v teorii, ale, dá se namítnout, je to možno uskutečniti v konkrétním tvoření? Jak je možno uplatňovati řád neviditelný v řádu, který směřuje k viditelnému tvaru? Jak je možno
mluviti o viditelném obrazu neviditelného ?
Tu se dostáváme k nutnosti definovati přesněji význam »obraznosti« umění. Z nároků umění, jak jsme je stanovili, vyplývá zřetelně, že obraz zde nemůže míti smysl kopie, která předpokládá
viditelný vzor a pouhé napodobení, nýbrž smysl z n a k u . Znak je
něco, co předpokládá vedle smyslu toho, co jest znakem, a smyslu
toho, čemu znak náleží, ještě smysl zprostředkujícího vztahu mezi
neviděl Ilusi tak dobře jako on. V Axelovi je toto vidění prosto ironie; to však
neznamená, že by si Villiers tuto ironii neuvědomoval. Bylo by nutno zahrnouti
do rozboru i Budoucí Evu, tento sanchopansovský pendant k Axelovi, aby bylo
vidět, jak hluboce pociťoval tuto ironii. Jsa však umělcem naveskrz poctivým, snažil
se býti práv i pathosu iluse, aniž při tom ubíral umělecké pravdivosti. Bylo by potřebí rozboru celého díla, abychom mohli zvážit zápas mezi pathosem a ironií, který
se v něm odehrává. Na to však zde není místa.
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tím obojím. Zde tedy není teoreticky rozporu mezi růzností řádu.
Máme-li znak a zprostředkující vztah k němu náležející, není v principu potřebí míti i předmět znaku ve stejné rovině viditelnosti jinak by na příklad nebyly možný jisté počty matematické. Stejně
je tomu i v umění. Věci jsou zde znaky; a je-li dán jistý řád znaků
a způsob jejich transcendence, není potřebí znáti i řád, k němuž
znaky směřují. Je možno mít symboly, jichž symbolisovaný smysl
je neznám; ale pokud je zde realisované vědomí, že to jsou symboly, jež se odnášejí ke skutečnosti, třebas nepostižitelné, má umění všechno, čeho potřebuje k životu.
Nuže, je dvojí způsob vztahu uměleckého znaku k neviditelnému. A první z nich lze nejlépe nazvati vztahem m a s k y .
Proč právě masky? Užíváme tohoto slova proto, že jeho výstižnosť se dá velmi jasně doložiti na díle básníka, který snad nejlépe viděl dialektiku umění s tohoto hlediska a jehož vidění navazuje přesně tam, kde začíná úchylka iluse. Je to dílo Marcela
Schwoba. Marcela Schwoba by bylo možno nazvati po výtce básníkem masek. Jestliže některý básník rozuměl podstatě masek, znal
všechny jejich možnosti i všechny jejich úskoky a záludnosti, byl
to jistě on. Byl si jasně vědom reality masek i maskovanosti reality.
Neviděl snad nic nad to, ale co viděl, viděl a zobrazil velmi jasně.
V jakém tedy smyslu mluvíme v umění o maskách? Poslyšte
nejprve, co o tom říká Schwob v předmluvě ke Králi se z l a t o u
m a s k o u : »Můžete-li předpokládati, že je Bůh, který nemá nic z naší
osoby, a řeč, která se úplně liší od řeči naší, představte si, že Bůh
mluví: pak je vesmír jeho jazykem. Není nezbytně nutno, aby mluvil
k nám. Nevíme, ke komu se obrací. Avšak jeho věci se pokoušejí
mluviti také k nám a my, kteří jsme částí jich, snažíme se je pochopiti týmž způsobem, jak se Bůh rozhodl vysloviti je. Jsou pouze
znaky a znaky jiných znaků. Stejně jako my jsou i ony maskami
věčně temných tváří. Poněvadž masky jsou znamením, že existují
obličeje, jsou slova znamením, že existují věci. A tyto věci jsou
znaky nepochopitelného.«
Nuže, v těchto několika větách je shrnuto velmi přesně a úplně celé postavení umělce mezi věcmi. Věci jsou především znaky,
slova. To jest, mají hodnotu tím, co vyjadřují. Avšak to, co vyjadřují, je »nepochopitelné«, je tajemství. Tím se tedy těžisko skutečnosti přenáší pro umělce v tajemství, a to v tajemství jako svrchovanou realitu. A dále mají tyto věci povahu masek. Jsou tedy něčím,
co má svůj vlastní tvar, svůj vlastní výraz, ale co neexistuje samo
o sobě, nýbrž jen ve vztahu k tomu, co je za nimi. Jako masky
jsou určeny k tomu, aby zakrývaly a zjevovaly zároveň; zakrývají
proto, že nejsou věrnou kopií tváře, zjevují tím, že svědčí o pří518

tomnosti tváře. Dosvědčují, ale nevysvětlují. Jsou zároveň přirozenou skutečností, součástí světa viditelného, i výrazem něčeho, co
je mimo všechno vidění a co je pravou skutečností. Tím je dána
umělecká pravdivost tohoto vidění i svoboda, která je umělci zde
udělena. Není zde absolutně pojatého Snu ani absolutně pojaté Přírody. Je zde přirozená realita, učiněná závislou na Tajemství. A úkolem umělce je zobrazovati tvary a vztahy reality jakožto tvary
a vztahy masek, to jest zobrazovati je v jejich závislosti na »temné
tváři« - zobrazovati možno-li tak říci, podstatnou p ř í t o m n o s t Tajemství; zachycovati jas, jejž vyzařuje přítomnost skrytého.
A tím se Umění zjevně zařazuje do zcela jiné souvislosti než
dříve. Ustavuje se v řádu křesťanském. Neboť co to znamená jiného,
než že umělec zde zakládá své vidění na onom, o němž mluví sv.
Pavel v své proslulé exkursi o lásce, když praví, že »Nyní patříme
SKRZE ZRCADLO V ZÁHADĚ« ?
A zároveň se nám zde v konkrétním uměleckém vidění potvrzuje, co bylo řečeno o skutečnosti-obrazu a umění-obrazu. Všimněte si, že Schwob nemluví jen o masce, ale i o m a s c e m a s k y .
To se dá vyložiti jen tak, že se zde myslí na vztah umění k věcem v jejich společném jmenovateli - obrazu. Je to umění, jež jest
maskou masky, poněvadž bere obrazy věcí, jež jsou samy obrazy,
a poněvadž tyto obrazy věcí nejsou v umění pouhými kopiemi,
nýbrž symboly, jež se odnášejí k tajemství ztracené dokonalosti věcí.
Avšak - dalo by se namítnouti - neznamená toto pojetí pro
umění ochuzení? Neznamená to omezení jeho velikosti?
Taková výtka by byla velmi nespravedlivá. Vždyť jsou tu ponechány všechny vztahy masek a jejich přirozenosti. Umělci je ponechána plná svoboda kombinace těchto vztahů; a při tom každá
kombinace nabývá nové krásy tím, že tu věci nejsou samy sebou.
Umělec se zde stává vskutku něčím jako kouzelníkem; neboť že
věci nejsou zde samy sebou, to znamená, že jsou něčím více. Každé
gesto má kromě své přirozené nosnosti ještě nosnost něčeho vyššího, každý tón vyvolává mnohem plnější tón - sice neslyšený,
zaznívající jen tichem, ale pronikající slyšitelný tón svou přítomností. Podstatné pro toto umění je, že krása věcí jest jen odleskem
pravé krásy. Jak by tedy mohla býti sláva umění zmenšena proto,
že vychází ze slávy neskonalejší? A pokud jde o umělcovy tvůrčí
možnosti, kde jich může najiti více než třeba už v tom, že i člověk
je zahrnut do řádu masek a že tedy každé slovo, každé nejmenší
gesto může zachytiti něco ze slávy Tajemství? Stačí si vzít jako
důkaz kteroukoli povídku Marcela Schwoba. Celé Schwobovo dílo,
od K r á l e se z l a t o u m a s k o u až po »Knihu o Monelle« je pouhým zobrazováním »masek na temných tvářích«, a přece se mu
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krásou vyrovná málokteré jiné. A to právě proto, že zde každý
příběh, každé gesto má kromě krásy vlastního tvaru ještě odlesk
krásy, kterou vyzařuje tušení Slávy. Ať si vezmeme samotnou povídku o »Králi se zlatou maskou«, o němž se praví, že odložil tři
masky, masku zlatou, masku malomocenství a masku těla - jež mají
kromě tohoto významu ještě symbolický význam: maska zlatá jako
naše vnější skvělost a bohatství, maska malomocenství jako naše
vnitřní bída a maska těla jako náš přirozený svět, závoj, zakrývající pravou skutečnost - nebo povídku o pirátech, kteří poznávají
ve zvuku flétny neplodnost svého pyšného života, nebo povídku
o muži, který si nasadí masku moru, aby poděsil žalářníka, a je
při tom zachvácen skutečným morem - nevyrovnatelné podobenství o děsivé záludnosti, s níž může maska p ř i r ů s t k tváři nebo konečně krásné masky z knihy o Monelle - o to krásnější
a zářivější, čím jsou záhadnější, o to sladší, čím jsou krutější
třebas onu, v níž Monella promlouvá k svému příteli o hedvábné
kukle, »jejíž nejlepší bílé hedvábí je u p ř e d e n o z tebe« - to všechno jsou jedinečné skvosty umění, vypracovávané prostředky velmi
prostými, krásné právě tím, že to není jen jejich krása. Nemůže
ostatně býti pro umělce tohoto typu nic lepšího než toto ciselování
masek. Věci, jež by dokonale znal, jež by byly přesně vymezeny
a měly svůj jednoznačný, nezměnitelný smysl, by nemohly umělci
mnoho dát a brzy by unavily jeho srdce. Je to právě ta přítomnost
tajemství, jíž se rozhořívá jeho láska. Je to právě svoboda a tajemnost této hry, v níž je každé gesto zdvojeno, každý pohyb svobodný a přece spjatý s týmž tajemným středem, jež dávají básníkovi radost z jeho díla. Radost tím skutečnější, že umělec má při
tom pokojnou jistotu p r a v d i v o s t i této hry. Ví, že tu je onen skutečný střed, který zažíhá všechny ty záblesky, tím oslnivější, čím
více se mu přibližují. Ví, že jeho masky jsou skutečné právě tím,
že nejsou samy sebou. Ví, že jeho nevědomost je blíže pravdě než
vědění toho, kdo zkoumá věci jen v jejich přirozenosti, Ví, že jeho
pravda je skutečnou pravdou života - pravda Masky, jež je blíže
skutečnosti než pravda Přírody.
Jedno omezení zde ovšem je - důležité, třebas jen relativní
omezení, jež náleží podstatně k maskám a k dokonalému pochopení masek. A to je skutečnost, že básník masek nerozeznává řádu
mezi dobrými a zlými maskami - nerozeznává jejich vzájemného
vztahu hodnoty. A n e m ů ž e to ani činiti - pokud je vskutku jen
básníkem masek, typem umělce, jako je Marcel Schwob chce-li
býti zcela pravdivý. To by předpokládalo, že rozeznává tvář, nebo
že rozeznává přítomnost dvou tváří a jejich vzájemný poměr. Ale
on rozeznává jen tvary masek, chování masek, vynořování a mi520

zení masek; nic více. Dále nemůže; ostatní jest zahrnuto v jediné
a stále totéž tušení, jímž se může více nebo méně přiblížit, jež může
zpřítomňovat výrazněji nebo mlhavěji, ale jímž nemůže dokonale
uchopit. Toto tušení může míti jméno; ale je to jméno slibu, naděje, očekávání, nikoli jméno rozhodnutí. Umělec nemůže za meze
své imaginace, a ona mu brání podle slov Leona Bloy jako anděl
s plamenným mečem otevřít brány Ráje. Jeho imaginace mu neříká,
proč jsou zlé masky a proč jsou dobré masky. Proč jsou některé
masky ničeny a jiné triumfují. A proč právě masky zlé nejčastěji
triumfují a proč maska zlatá podléhá masce malomocenství. To je
skutečnost, která se nedá z filosofie masek vyloučit ani rozřešit.
Dílo Marcela Schwoba to ukazuje velmi jasně. Vezměme si K n i h u
o M o n e l l e , dílo, v němž jsou masky nejvýraznější a jež se nejvíce
přibližuje tajemství masek: je to zároveň kniha nejzáhadnější a nejkrutější. Monella, jediná a přece nesčíslná, stále se zjevující a nezachytitelná, je plna něhy nerozlučně spojené s krutostí, stejně jako
všechny její záhadné sestry. Je v každém svém gestu hluboce reálná a pravdivá, a přece poslední její maska je maska lži. A básník
nemůže jít dále než že zobrazuje tuto protikladnost masek, v ě d a ,
že nemůže jíti dále, a přece vkládaje do svých obrazů pokoj a jas,
který je plný radosti. Jako třeba v tomto závěru kapitoly »0 jejím
království«, jejž uvádíme jako typ tohoto gesta:
»... i uslyšel jsem temnoty a její hlas děl:
- Zapomeň všech věcí a budou ti navráceny. Zapomeň Monelly a bude ti navrácena. To jest nová řeč. Napodob štěně, jehož
oči nejsou otevřeny a jež hledá tápajíc pelech pro svůj chladný
čenich.
A ta, jež ke mně mluvila, volala:
- Bílé království! Bílé království! Znám bílé království!
Byl jsem přemožen zapomněním a mé oči se rozzářily něhou.
A ta, jež ke mně mluvila, volala:
- Bílé království! bílé království! znám bílé království!
A zapomění mne proniklo a místo mého rozumu hluboce
zněžnělo.
A ta, jež ke mně mluvila, volala znovu:
- Bílé království! bílé království! Znám bílé království! Hle
klíč království: v rudém království je království černé; v černém
království je království bílé; v bílém království...
- Monello, zvolal jsem, Monello! V bílém království je Monella.
I zjevilo se království; ale bylo obezděno bělostí.
Tu jsem se tázal:
- Kde je klíč království?
Ale ta, jež ke mně mluvila, zůstala zamlklá.«
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Toto podobenství zobrazuje právě to, o čem zde mluvíme. Je
potřebí zapomenouti skutečnosti, aby se objevila skutečnost. To
jest zapomenouti masek, aby bylo možno uchopiti to, co teď jen
uniká. Ale to je právě to, co básník nemůže. Nemůže zapomenout
právě v okamžiku, kdy se má uskutečnit zjevení. Nedovede zamlčeti jméno a proto nevidí. A přece, zdá se, není znepokojen a
jistota masek mu dostačí. Dává mu dosti pokoje, aby pojal v totéž
vidění sladkost i krutost masek. Jak to?
Pochopíme to nejlépe, když si uvědomíme, že básník masek
je právě umělcem, který je nejblíže dítěti. Stojí ještě zcela v přirozeném, i když je obrácen k tajemství. To, co je vysvětlením a
rozsouzením různosti masek - skutečnost Pádu, stejně jako její zářící
protipól, skutečnost Ráje, jež je Přítomnost Boží, - je mu zahaleno
touž temnotou tajemství. Kdyby se pokoušel o výklad, znamenalo
by to, že porušuje rovnováhu svého umění věděním, jež mu nepřináleží. Ví a nezapomíná, že vzájemný poměr masek má svůj
zvláštní smysl, ale to je pro něho jen nová maska - maska masky
a znak znaku. A tomu odpovídá jediné gesto - gesto nevinnosti.
Gesto dítěte, jež neví o spravedlnosti, poněvadž žije v ní, jež neví
o zákonu, poněvadž jej nepřestoupilo. Poslední, čeho je tento básník
schopen, je právě připodobnění dítěti, jež se nepokouší chápat a
odůvodňovat rozdíly v svém vidění a dívá se prostě a pokorně na
v š e c h n y věci.
4
SKRYTÉ DĚJINY
V umění masky je tedy zdůrazněna symboličnost umělecké
skutečnosti v její závislosti na Tajemství. Ohniskem umění je zde
právě tajemnost krásy; a jistá slepota, jež má zde podobu nevinnosti, je nezbytná pro umělce, který jde touto cestou. Musí zde
býti zdůrazněn znak sám třebas i na úkor svého transcendentního
vztahu, který je zde vyvoláván nepřímo, jako ohlas gesta masek.
To je však jen jedna cesta umění, které je v spravedlivém poměru
k řádu. Je to něco jako zpěv nevinnosti, abychom užili slova Williama Blaka - nevinnosti, jež vidí jen nerušený tvar věci. Je však
ještě jiný řád umění, který přímo navazuje na umění masek, ale
který je v poměru k němu zpěvem zkušenosti, neboť v něm hraje
přímou úlohu maska, znak, symbol v své transcendenci, v své přímé
závislosti na neviditelné realitě. A teprve v něm najdeme konečnou odpověď na základní otázku umění.
Jako dosud vyjdeme i zde z konkrétního uměleckého díla, jehož
plán může sloužiti jako podobenství této pravdy. Je to M o s t svat é h o L u d v í k a k r á l e od Thorntona Wildra. Toto dílo upomíná
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vnitřně v mnohém na Marcela Schwoba. Je tu táž záhadnost, jež
má tentokrát podobu nespravedlnosti; ale tato nespravedlnost sama
dává odpověď. Plán tohoto díla je tento: Ve chvíli, kdy se zřítí
v Peru most svatého Ludvíka, zahyne na něm pět osob, jež se nacházejí v určitém rozhodujícím okamžiku svého života. Je zde markýza de Montemayor, zcela ovládaná vášnivou, sobeckou láskou
k své dceři; smrt ji zastihuje ve chvíli, kdy pochopila co znamená
pravá nezištná a pokorná láska a kdy se chystá dát svému životu
nový řád. S ní umírá prostá a pokorná Pepita, která ji o tom nevědomky poučila. Je tu Esteban, celou bytostí oddaný svému bratru,
doslova hynoucí vášnivým, nepodajným smutkem nad jeho smrtí;
i on umírá právě ve chvíli, kdy se pokořil a zlomil vzdor svého
smutku. Je tu strýc Pio, oddaný láskou věrného otroka herečce
Camile, kterou vychoval k slávě a která ho zapírá; hyne ve chvíli,
kdy jí prokazuje poslední svědectví věrnosti v její bídě a odvádí
jejího syna, aby se o něho postaral. A pak, nejzáhadnější a nejnespravedlivější moment ze všech, je tu pokorný františkán bratr Juniper, plný lásky a zbožnosti, který chce dokázat v těchto událostech
řízení Boží, ale nemůže proniknout k jejich pravému smyslu a je
upálen i s knihou, kterou o tom napsal, jako heretik. Je to tedy
koncepce, která je na první pohled záměrně řízena k zobrazení
nesmyslnosti a slepé krutosti osudu, ničícího lidské bytosti ve chvíli,
kdy teprve začínají duchovně žít.
A přece je toto osudové pásmo v tomto plánu samo o sobě
vedlejší a je podřízeno něčemu zcela protichůdnému - plánu lásky.
»Už nyní,« říká v závěru Madre Maria del Pilař, »skoro nikdo nevzpomíná Pepity a Estebana mimo mne. Jediná Camila vzpomíná
na strýce Pia a na svého syna. Tato žena zde na svou matku. Ale
brzy zemřeme a památka těchto pěti navždy zmizí ze světa, a já
sama budu chvíli milována a pak zapomenuta. Ale byla tu láska,
a na tom dosti; všechny tyto lásky se navrátí k lásce jediné, jež
je jejich tvůrcem. Ani památky není lásce třeba. Je země mrtvých
a je země těch, kdo žijí, a mezi nimi láska, most, jenž všechno
přetrvá a všemu dává smysl.« Láska je tedy i zde, jako v Axelu,
osou celého plánu; a přece je to zde něco zcela rozdílného. Je
velmi významné, že je zde láska pojímána jako něco, co má svůj
střed mimo svět a mimo člověka. V Axelovi si žádá ideální láska
naprosté utkvění v svém vnitřním prožití ; zde si reálná láska nežádá ani památky; v tom je celý rozdíl jejich reality. V Axelovi
si také láska vyžaduje viditelného tvaru, který by jí přímo odpovídal svou skvělosti a který by byl co nejvíce vzdálen všednosti;
zde však si láska vyhledává, jak se zdá, úmyslně věci nepatrné,
věci bez lesku, věci bědné, ubohé a hořké, jimž dává svou pečeť.
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Tento rozdíl se projevuje i ve skladbě a výrazu; kdežto v Axelovi
promlouvala láska slovem vznosným, rozjitřeným a rozezvučeným
ve své vnější plnosti, zde nacházíme slovo prosté, sevřené, bez barvy
a zvuku, slovo, které se svými viditelnými přívlastky neliší nikterak
od slova všedního a které je nejprostší právě tam, kde je největší
vnitřní napětí. Tak třeba nesmírný přelom k pokoře v Estebanovi,
rozhodnutí, v němž jde o život a smrt duše, je vyjádřeno těmito
prostými větami:
»Esteban vystupoval pomalu po schodech; kapitán na něho
čekal, a čekal dlouho, až pojednou vyběhl do půl schodiště a naslouchal. Zprvu neslyšel nic. Pak několik zvuků, jež jeho obraznost náhle pochopila. Esteban seškraboval omítku s trámu a uvazoval
provaz. Kapitán stál na schodech a třásl se: Snad je to nejlepší, řekl
si. Snad bych ho měl nechat. Snad je to pro něho jediná možnost. Pak, uslyšev jiný zvuk, vyrazil dveře, vpadl do pokoje a zachytil
hocha.
Jděte pryč! křičel Esteban. Nechte mne být! Nechoďte sem.
Padl tváří na zem: Jsem sám, sám, sám! křičel. Kapitán stál
nad ním s velikou prostou tváří zbrázděnou a zšedlou bolestí. Byla
to jeho vlastní minulost, již tu znovu prožíval. Byl nejhorší řečník
na světě, pokud nešlo o námořní vědu, ale jsou okamžiky, kdy je
zapotřebí veliké odvahy k vyslovení všedního. Neměl jistoty, zda
shroucená postava ho slyší, ale řekl: Člověk dělá, co může. Šineme
se kupředu, jak můžeme nejlíp. Budeš překvapen, Estebane, jak
rychle míjí čas.
Vyrazili do Limy. Když došli k Mostu Svatého Ludvíka Krále,
kapitán sestoupil k řece, aby dohlédl na přepravu zboží, ale Esteban
šel přes most a propadl se s ním.«
Tento úryvek je velmi výstižnou ilustrací způsobu, jakým vystupuje v tomto řádu podstatná skutečnost. Je to skutečnost, jež má
své jméno: láska, takže víme, čím jest, ale při tom nevidíme, jaká
jest, neboť její vystupování je anonymní, maskované. Její řádnost
je dána její podstatnou, naprostou, nevyhnutelnou SKRYTOSTÍ,
a to ne snad jen skrytostí trpnou, nýbrž činnou - úmyslným skrýváním. Všechno dějství této lásky nese pečeť naprostého nedostatku
skvělosti, té viditelné skvělosti, kterou si žádá duch, zaměřený k obrazu. Odehrává se v hlubinách neviditelných, a to, co vystupuje do
roviny viditelnosti, jsou jen negativní masky, nesoucí podobu všednosti a prostoty, ba ještě více: pokory, odříkání, ponížení. A mezi
tím obojím je vztah nepřímé úměrnosti: čím větší je intensita skutečnosti, tím nepatrnější je hodnota jejího znaku v přirozeném řádu.
Vztah znaku a skutečnosti je zde tedy přesně určen; a je určen
tak, že nemůže býti pochyb o jeho smyslu. Láska je zde něco, co
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se odnáší k nadpřirozené skutečnosti Tajemství; není to vystupňování přirozených duchovních možností, nýbrž překonávání pomíjivých podob ve jménu neviditelného zdroje vší lásky. A právě
z toho se vysvětluje její skrytost. Jsouc z řádu neviditelného, nemůže býti zobrazena přímo. Je trvale zakotvena ve svrchované slávě;
jak by tedy mohl člověk vidět její pravou tvář? Musí býti zastřena
jako Mojžíšova tvář po návratu ze Sinai. A čím větší je její sláva,
tím bědnější masky je zapotřebí, aby byla uchována rovnováha.
A pak, tato láska je bezvýhradným přijetím závislosti na Tom,
který je zdrojem veškeré lásky. Čím vzdálenější tedy jsou věci,
k nimž se obrací, tím důraznější musí býti gesto pokory a podrobení. Také to je vysvětlení této úměry.
Zde je tedy dán smysl podobenství, jež nám podává plán Mostu
Svatého Ludvíka Krále. Zdánlivá nespravedlnost osudu těch pěti lidí,
kteří hynou pod jeho troskami, jest jen svědectvím velikosti slávy,
jež vytryskla v jejich duších z lásky. Masky jsou zde nepřímo úměrny tváři; smrt je zde tedy tolik co zrození; smrt v časnosti jako
zrození pro věčnost. Smrt je zde jen přirozeným a viditelným znakem nadpřirozeného a neviditelného úniku, jímž se každá láska vymyká světu, když se obrací k Bohu. A i smrt bratra Junipera, zdánlivě tak nesmyslná, je takovým znakem, jenže složitým: znakem
znaku. Bratr Juniper tápe v svém úsilí až do konce; sbírá slepě
materiál, ale závěry mu unikají; má plno podrobností, jež se zdají
důležité, - »jen vědět, kam je zařadit«. Nechápe, že člověk je nemůže dobře zařadit, poněvadž se v nich projevuje něco, co se nedá
poznati. Proto jeho úsilí ztroskotává a jeho život také. Ale i on
sám se při tom cítí jednou z těch duší, jich plán se snaží postihnout ; ještě poslední noc ztrávenou v cele »hledá v svém vlastním
životě plán, který nenašel v pěti cizích«. A ovšem jej nenachází
ani zde - třebaže až do konce dosvědčuje lásku, která je osnovou
každého plánu. Nemůže jej najít - poněvadž skrytost tohoto dějství toho nepřipouští - i skrytost dějství, jež se týká jeho duše;
a tak tedy musí ztroskotati nejen proto, že se pokouší proniknout
neproniknutelné, nýbrž i proto, že sám je proniknut skrytým vítězstvím, jež chce býti vyjádřeno zjevným ztroskotáním.
Tolik tedy k Mostu svatého Ludvíka jako podobenství toho,
co lze nejvýstižněji nazvati slovem SKRYTÉ DĚJINY. Skryté dějiny lásky, jež náleží přímo Bohu, tak jako zjevné dějiny náleží
člověku, a jež jsou pro umění tím druhým nejzazším mezníkem
jeho možností. V nich vystupuje neviditelná skutečnost, absolutní
a dokonalá; a jimi se také umění pevně zakotvuje v transcendentním absolutnu, staví-li své obrazy podle jejich řádu. A tím dosahuje pravý opak toho, co chce iluse se svým absolutnem imaginace.
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3

ZÁVĚR
Pokusili jsme se ukázati na typických případech všechny tři
základní možnosti uměleckého úsilí. Z toho ovšem nijak neplyne,
že by ty tři případy dávaly jediná tři schémata. Je nesčíslná rozmanitost způsobů, jimiž může umění, podle síly a povahy umělcova vidění a podle jeho odvahy a věrnosti, dosahovati řádně svého
cíle. V jádře každého z nich však se nezbytně najde něco z toho
trojího; buď něco, co se blíží ilusi, co využívá nějakým způsobem
jejího pathosu nebo ironie; nebo něco, co se podobá masce, co znamená hru s neviditelnými výsledky; nebo něco, co je viditelnou
pečetí neviditelného zdroje lásky, jenž jest i zdrojem všeho umění.
Všechny tyto tři instance umění mohou mít různou hodnotu
a vycházet z různých předpokladů; a pro každou z nich platí také
jiné podmínky. Viděli jsme třeba, že iluse v svém pathosu je nutně
tragická, že její reálná hodnota je jen v její bezvýchodnosti, a že
tedy jen tragicky nebo ironicky viděná iluse může odpovídati řádným nárokům umění. Viděli jsme také, že umění masek podléhá
jisté slepotě, která znamená skutečné omezení, ne ovšem všeobecné,
nýbrž platné právě jen pro masku; že toto umění je omezeno na
symboly skutečnosti v jejich danosti, že tedy umělec masky nemůže uniknouti z okruhu svých osudových masek, i když jsou to
masky zrádné, zlé a beznadějné, a že je nucen ke hře velmi rafinované a zoufale krkolomné, aby dal tvarům a barvám masek
jiný lom a jiný výraz - jako tomu je třeba u Poea. A viděli jsme
také, že ani umění dějin skrytých, jakkoli má nejvíce z té pravé
reality, na níž všechno závisí, není prosto - aspoň v určitých případech - jistého omezení - že nemůže vždycky využití všech možností tvaru, zvuku a barvy, jež náleží nezbytně k umění. Ale to
všechno jsou jen podružné znaky, jimiž si jednotlivé oblasti umění
vymezují své panství a rozlišují svůj majetek, a vlastní rozhodující
moment je v něčem jiném. Ať umělec pracuje s čímkoli, všechno
záleží především na jedné věd: na jeho věrnosti. A to na jeho věrnosti umělecké, jež není ani pouhou věrností věcem, ani pouhou
věrností ideji, ani pouhou věrností Absolutnu, nýbrž něčím, co zahrnuje všechno a co se dá nazvati nejlépe VĚRNOSTÍ HŘE. A tím
se vracíme k svému východisku.
Vyšli jsme z otázky, proč umělecká hra není nikdy jen pouhou
hrou, to jest tím, co se rozumí hrou samo o sobě na rozdíl od skutečného a plně závažného gesta. Na to zní teď odpověď, že je to
proto, že umělecká hra je skutečně hrou v plném smyslu - hrou,
v níž skutečně o něco jde. Omyl, který se obyčejně vyskutuje při
526

úvahách o hře a umění, záleží v tom, že se začíná s opačného
konce. Předpokládá se, že umění si nežádá reálnych výboju; že začíná i končí hrou. Umění zatím hrou ani nezačíná ani nekončí. Pro
umění je hra jen realisačním prostředkem; a že je to právě hra, to je
něco, co bylo umění dáno jako nutnost, nikoli něco, k čemu umění
ze své vůle spěje. Kdyby se sledovala linie uměleckého puzení
a dovedla až do svého absolutního bodu, nevyšla by z toho hra,
nýbrž skutečnost - a to skutečnost v své naprosté dokonalosti. Zabsolutněné umění by znamenalo reálnou obnovu Ráje hinc et nunc.
Což je ovšem něco pomyslného a z přirozeného hlediska absolutně
nedosažitelného; ale to je ta nejhlubší touha, jež dříme v každém
umělci jako dravec více či méně zkrocený, ale vždy ochotný k procitnutí. Leon Bloy, který byl sám po výtce umělcem, to dobře věděl,
když dal hrdinovi Chudé ženy vysloviti výrok, že není možno křesťanské umění, poněvadž »kdyby existovalo umění křesťanské, mohlo
by se říci, že jest brána do ztraceného Edenu otevřena a že tudíž
Prvotní hřích a křesťanství vůbec jsou jen žvanění«. Měl zde na
mysli právě toto umění zabsolutněné. Nuže, ježto něco takového
je pro umění nedosažitelné, obrací se umění chtíc nechtíc k tomu
nejlepšímu, co je mu ponecháno - a to je právé reálná hra - hra,
založená na reálné korespondenci skutečnosti viditelné a neviditelné,
skutečnosti uchopitelné a skutečnosti skryté a jen tušené. Tato korespondence zde existuje jako hierarchická analogie řádu přirozeného a nadpřirozeného, v níž první následuje druhého. A také je
zde možnost výrazu této korespondence - možnost, jež náleží především umění. A tím je dána umění reálná možnost nepřímého
dosažení původního cíle. Tím, že se umění podrobuje určujícím vztahům analogie obou řádů, že se vědomě vzdává možností vzpoury,
které dává iluse, a že provádí věrně hru s obrazy věcí - znaků podle plánu, který dosvědčuje pravým a řádným způsobem přítomnost Podstatné Reality, stává se i umění účastno její slávy. Pravda,
je pak omezeno jen na obrazné gesto, na hru; ale každému gestu
této hry se dostává kromě jeho vlastní hodnoty ještě odlesku oné
skutečné slávy, který nesmírně převyšuje každou přirozenou hodnotu. Proto žádná dobrá umělecká hra není jen nezávaznou hrou.
Proto je hra pro umělce vždycky i zápasem - neboť ví, že může
zbloudit a že jen dobrá hra, která splnila všechny podmínky, přináší ovoce. A je pro něho závažným bojem tím spíše, že nejen
pro své umění, nýbrž i sám pro sebe, pro svou duši zde získává
nebo ztrácí, neboť i on je podroben řádu skrytých dějin lásky, jež
jsou osnovou duchovního života, a i on musí ve všem, i ve svém
umění, vykupovat jisté hodnoty bdělostí, odříkáním, pokorou, jichž
si žádá duchovní láska.
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Nuže, to všechno dává umění nádhernou příležitost k dobrému
dílu. Umění nemůže samo určovati dějiny lásky. Nemůže se také
zmocniti samotné Podstaty, jak o tom snilo. Ale může jednu nesmírnou věc. Majíc svrchovanost nad všemi podobami světa, může
je rozhrát v kterémkoli okamžiku, aby přiblížilo člověka k onomu
slavnému okamžiku, kdy se duše obrací k .věčnosti. Může rozjiskřit
všechnu pýchu, slávu a skvělost života, aby z nich vytvořilo zářivý
kruh kolem nadpřirozené temnoty, v niž se duše pohružuje, aby
spěla k světlu. Tak přináší Umění svou dobrou oběť před Věčností.
A věru, co může býti nádhernějšího z věcí země než tento pohled
na Umění, zažíhající svá světla na všech cestách a na všech tržištích země, vylévající proudy svých barev a vábící bohatstvím svých
tónů, rozechvívající propasti země i hlubiny vod, aby všechno stvoření procitlo k slavné chvíli, v níž duše promluvila!

J O Ž O K. Š M Á L O V

Dav

Slovo je skratkou skutočnosti. Doň zaklíname veci, postrehy,
myšlienky, city. Doň zaklíname všetko to, čoho sa môžeme zmocniť,
čo môžeme schytiť pod našu duchovnú vládu. Naše panstvo nad
slovami a nad skutočnosťami, ktoré obsahujú, prenasleduje jeden
úhlavný nepriateľ, a to: zmechanizovanie. Zmechanizovanie psychologicky znamená proces, ktorým sa ochudobňuje vnútorná sila
slova, ktorým sa stráca jeho imanentná bohatosť. Parfum a pôvodná
tresť vyvetrá kdesi do neznáma, do ríše zabudnutia. Ostane iba
povrch, obrys, náznakovitosť.
Preto časom cítime, že je nutné slová revidovať. Že je nutné
zisťovať ich konvenčný ráz a ich podstatnú nosnosť. Že je nutné
nabíjať ich novou energiou, vyrovnávať to, čo sa stratilo a dodávať
to, čo sme v skutočnosti objavili dosiaľ neodkryté. Túto revíziu a
toto indukovanie konajú básnici, lebo majú úctu, panenskú bázeň
a stydlivosť k slovám, k ich rajskej čistote, nepoškvrnenosti. Ale
nečinia to len oni, aspoň nie výlučne. Činia to i vedci, lebo majú
vážnu, vyrovnanú, chlapskú úctu k obsahom, ku skondenzovaným
skutočnostiam, aké slová majú znamenať a vyjadrovať.
Slovo »dav« tesne po vojne zneužívali mnohí. Nielen u nás.
Všade. Na celom svete. Obľuba tá mu nijak neosožila. Naopak. Iba
škodila. Dnes nám z neho zostalo len pár franforcov. Treba ich zachrániť, pospájať; treba ich operovať, lebo slovo »dav« je ťažko ne528

mocné a čaká, kedy sa konečne ukáže jeho pravá a pôvodná tvár.
Básnici a vedci, odčiníte nevďak, aký ste mu spôsobili?
Čo sa obyčajne myslí pod slovom »dav« ? Či nie veliké množstvo? Či nie húf sveta? Badať to z toho, že sa v dennej reči zamieňa so slovom »masa«. A kto v slove »masa« necíti výraznú chuť
a prízvuk mnohosti? A práve tento moment dáva znať, že význam
»davu« sa úplne presunul, premenil. Zrejme, na škodu jeho vlastnej kvintesencie. Prvotne v slove »dav« neišlo natoľko o to, koľko
je ľudí. Naopak. Išlo v ňom skorej o to, akí sú to ľudia. Slovo
»dav« pôvodne vyjadrovalo akosť. Isté je, táto podstatná zmena v nemalej miere vyplývala z ducha povojnových časov; z charakteru povojnových demokrácií, ktoré - vyznajme to otvorene - prenáhlene
zdôrazňovaly početnú, a teda kvantitatívnu prevahu. A, žiaľ, v praksi
táto prevaha bola (no, ešte je i dosiaľ!) jediným kritériom práva,
spravedlivosti, pravdy, dobra, krásy - teda hodnôt, ktoré ani najmenej
nezávisia od toho, komu sa páčia a komu nie, kto je za ne a kto nie!
Okrem tejto podstatnej zmeny slova »dav« badáme i inú. A to
je už skorej príznak tých, ktorí to slovo najviacej a najnekritickejšie užívajú. Ktože nepozná časopis toho istého mena?*) Kto nevie
o jeho ideologii? Tu slovo »dav« hýčkali, maznali sa s ním ani
s malým deckom. Schúlostivelo úplne, - a na koniec sa z tej prílišnej přecitlivělosti vlialo jednoducho do slova »proletariát«. A - povedzme úprimne - správne. Lebo: proletariát, chápaný dôsledne,
značí skutočne dav. Lenže, dav - synonym proletariátu - v ústach
prívržencov tohoto sociálneho (dnes už i filozofického, literárneho
atd...) smeru označuje čosi celkom iné, označuje sociálnu triedu
robotnícku. Celú. Takú, ako je. Bez výnimky. Taký postup je postup
neegzaktný, pretože je to prostá generalizácia. A tá problém nerieši. Naopak. Tá ho neuznáva, ale praobyčajné anihiluje tým, že
ho nechce vidieť a že si jednoducho skutočnosť oblahčuje, redukuje
na majetných (buržoázia) a na nemajetných (proletariát v smysle
dav). Berie čisté mechanické, zo vnútorné merítko. Zabúda na to,
že špecifickou známkou davu nie je ani majetnost', ani zovňajšok,
ale čosi celkom protivné: vnútro, duša, vedomie človeka (aby sme
aspoň približne hovorili ich terminologiou). Áno, je pravda: v sociálnej vrstve nemajetných väčšina má takú mentalitu, - ak ju vôbec má! - akú dav vyžaduje. Ale zase: nemožno povedať, že mentalita davu je výlučným privilégiom nemajetných, z ktorých ju každý
má a musí mať! Lebo, koľkí nemajetní (v smysle: odkázaní na svojich dvoje rúk a na milosť a nemilosť súkromnoho podnikateľa) nespa*) »Dav«, od neho jeho príslušníci davisti, ponejviacej literáti: L. Novomeský,
J. R. Poničan a i.
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dajú nijako do okruhu davu ? A naopak. Koľkí majetní (buržoázia)
sú stelesnením davu ? Skrátka: slovo »dav« zamieňať slovom »proletariát« (a i to slovo je v skutočnosti celkom inakšie ako v ústach
komunistov!) môže iba ten, kto si dostatočne a úplne neuvedomil,
čo slovo »dav« znamená.
Ako vidno, tento rozbor nie je - aby sa, reku, niekto dobrodušne nemýlil - ani filologickou štúdiou ani estetickým esejom.
Božechráň!
A teda, čo je to dav ? Čo je k tomu treba, aby sme niektorú skutočnosť mohli pokrstiť tým slovom a aby sme sa potom mohli tešiť
sťa básnik, čo chaosu citov a dojmov dal tvar, dal výraz, dal slovo?
Isté je: slovo »dav« nosí v sebe i znamenie mnohosti. To patrí
tiež k jeho podstate. Lebo - každý to ihneď zbadá - dav preca
nemôžu vytvoriť dvaja, traja. Dav spontánne a nutne vyvolává predstavu čohosi nepriahľadného, čohosi širokánskeho, čohosi mohutného, ozrutánskeho. Dav, toť príval, toť búrka, prietrž mračien; toť
rieka, veľrieka, more. Lenže: mnohost' v tomto prípade je iba podkladom, úzadím, základnou farbou. Je podmienkou, čímsi, čo musí
byť, aby mohol obraz povstať, aby farby vynikaly - ale čo nie je
obrazom! Veď sú všeliaké zástupy ľudu, veliké a mohutné, ktoré
len preto, že sú nesmierne, nie sú ešte davom. Ktože by povedal
na usporiadané šíky vojska, že je to dav? Kto by to povedal na
rady študentov, ktorí vypľňajú univerzitné auly? Kto by to konečne
povedal na shromaždenie veriacich, ktorí sa schádzajú v kostoloch ?
A naopak. Nie je davom prchajúce a zmätené vojsko? húf šovinistických a rozzúrených študentov, keď demonštrujú po uliciach ?
kŕdeľ fanatikov, čo blúzni a besnie?
Sme v centre problému.
Mnohosť nečiní dav davom. Ale čosi inšie. A čo tedy? Zastavme sa pri kontraste sriadeného vojska a vojska na bezhlavom
úteku. Prečo disciplinované vojsko okrem mnohosti nemá s davom
nič spoločného? Preto, lebo v ňom vládne určitý rád tela a ducha.
Velenie mu obmedzilo a sviazalo náruživosti, inštinkt. Nie sú ponechané na seba. Ktosi ich diriguje. Nemajú prvenstvo. Naopak.
Vykázané je im ich patričné miesto a ich patričná miera. Normálny
študent pododne. Reprezentuje harmonického intelektualistu, ktorý
vie, čo robí; vie, čo chce a vie, ako chce; ktorý má v moci svoje
refleksné hnutia a záľuby, lebo je sformovanou osobnosťou, charakterom. Duša veriaceho človeka takisto nepodlieha rozmaru chvíle,
ale poslúcha a sleduje presne vyhraničený cieľ určenými a dovolenými prostriedkami. Poddala sa prirodzenému a nadprirodzenému
poriadku. Tam, kde sa poruší táto harmónia, tam nastáva dav. Dav,
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toť pudovitosť, živelnosť. Aby jednotlivci mohli vytvoriť dav, musia
sa zrieknuť vykryštalizovanej individuality, rozumu, jeho rozvahy.
Musia sa vliať do celku, ako sa vlieva kvapka do mora. Úplne.
Strácajú samostatnosť. A celok ich pohltí, prerobí si ich už, ako sa
mu páči. Hľa, novy prvok v pojme davu: celok, tzv. duša davu.
Čo je to ? Nič inšie - iba: inštinktívnosť, animalita, iracionálno. To
je ten chaos, aký drieme na dne nášho vedomia, aký nám načim
sformovať (- a toť je i poslanie človeka!). Duša davu (podotýkam:
takzvaná!) to je výbušná matéria hnevu, zlosti, nenávisti, radosti,
žiaľu, zúfania. Usadla v žilách, v srdci, v kostiach. Prenikla všetko
a zdrúzgala všetko. Čaká na podpálenie. Čaká na výbuch. Takto
jedine možno chápať tzv. psychologiu masy a umenie demagogické.
Dav nežije. Aby som užil slov Rimbauda: dav je žitý. Ktosi
neznámy a prefíkaný riadi jeho smer a jeho určenie, ako sa riadia
oblaky, vietor, dážď, voda, oheň. Práve preto známkou davu je pasivita, negácia, deštruktivizmus. Dav nepozná tvorivú duchovnú silu.
Naopak. Pozná iba bes ničenia. Nevie jasne a presne, čo chce, ako
to chce a prečo to chce. Nemá vlastného vedomia o svojom poslaní.
Jeho jediným argumentom a činom - násilie. Dav, toť v najviacerých
prípadoch hra ľudského démonizmu. A tá hra sa v histórii objavuje v priechodných, v prielomných obdobiach. Dáva im potom
charakter nevypočítavosti, rozmaru a i toho, že nad osudami ľudstva, nad jeho chodom bdie a rozhoduje akási neznáma, cudzia sila,
ktorá sa zmocňuje davu. Preto tie najrozhodnejšie a najdôležitejšie
okamžiky v dejinách ľudstva a jeho postupu sú také tmavé, záhadné, nepochopiteľné.
História pozná dav. Všeliaký. Najvýraznejší skrýva sa v troch
obdobiach. A zanechal nám po sebe ako na pamiatku i tri heslá,
tri zápaľky, ktorými sa matéria podpálila. Prvé slovo, to je: panem
et circenses! chlieb a zábavu! Druhé slovo, to je: crucifige! crucifige eum! ukrižuj! ukrižuj ho! Tretie slovo, to je: liberté, égalité,
fraternité! sloboda! rovnosť! bratstvo! Tieto tri slová, aké dav zanechal v histórii, ukazujú jeho ozajstnú, demaskovanú tvár. Ukazujú i to, že ich počuly časy najrušnejšie a pre nás najvýznamnejšie. V týchto troch slovách čupí vrchol a tragika dejín. V ich
lóne spočíva tajomstvo veliké, ak nie najväčšie! Hrdinovia, kde ste,
že by ste ho odtiaľ vydobyli a odkliali? Léon Bloy, žiaľ, ty by si
sa zišiel, ak si to ešte neurobil. Neviem. Pohľadám.
Toľká sila drieme v slove »dav«. Kto sa ho opováži zľahčovať
a okrádať? Kto sa opováži s ním bojovať? Boj na život a na smrť?
Lebo ja sa slova »dav« bojím. Mám pred ním nepochopiteľnú bázeň.
A práve preto podarilo sa mi z jeho sýpky odniesť tak málo...
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THEODOR HAECKER

O KŘESŤANSKÉM SMYSLU DĚJIN
Křesťan je křesťanem svou věrou, ničím jiným. Jeho víra je
nadpřirozeného způsobu a nevzniká z jeho mínění. Jeho víra však,
podle podobenství jeho učitele, který není nikým jiným než druhou osobou trojjediného Boha samého, jenž se opravdu stal člověkem, je kvasem, který proniká c e l e k jeho bytí, a má jej pronikati, aniž je rozrušuje. K tomu potřebuje podle okolností času, jako
k růstu velkého stromu. A pronikání často potřebovalo dlouhého
času. Bylo by to podivné, ba protipřirozené, kdyby křesťan neměl
dějinné pojetí - dnes po 2000 letech! - jež by se zásadně nerozlišovalo od onoho b e z víry. Bylo by to ještě podivnější, než kdyby
neměl vlastní filosofii a metafysiku, jež dávno před tím, co začíná oprávněný boj názorů, podržuje a rozvinuje neotřesitelné základy a
zásady. Ano, dějiny jsou přirozenému člověku dokonce ještě bližší
než filosofie a metafysika, zjevují mu tedy ještě dříve a významněji základní rozdíly. Tak tomu také bylo. Křesťanské bytí se objevilo jako dějiny ve vědomí člověka dávno před tím, než se jasně
projevilo ve filosofii a metafysice. Avšak přece mezi nimi vládne
důležitá analogie: analogie rozdílu mezi přirozeností a nadpřirozenem, mezi časem a věčností, které jakkoli jsou přesně rozlišitelné,
reálně jsou nerozlučitelným hierarchickým pronikáním. - Analogie
rozdílu mezi přirozenou metafysikou a theologií zjevení - která si
jí pomáhá - na jedné straně; mezi světskými dějinami a svatými,
eschatologickými - které si jimi pomáhají - na straně druhé; tento
úvodní princip k poznámkám, které učiním, nesmí se pouštěti se
zřetele.
Lidé již od počátku, co jsou - neměli bychom zapomínat, že
vždycky nebyli - rádi si vypravovali děje. Vypadá to skoro tak,
že si také tím ponejvíce uvědomovali a uvědomují jednotu: rádi
si navzájem vypravují děje. Co to znamená a co to předpokládá?
To znamená, že mezi sebou nemluví nejdříve o ideách, o logice
a o ontologii, nýbrž že si navzájem vypravují o událostech, o faktech, o činech, a to předpokládá čas v jeho třech rozměrech, předpokládá to, že k podstatě člověka patří čas, který umožňuje sám
dějiny, i když se ještě nepřihlíží k tomu, mají-li nějaký smysl. Věčné
nemá dějin, ani jako abstraktní podstatnost, ani jako plnost věčného
božského života. Jen stvoření, stvořený svět má dějiny, a v něm
v specifickém smyslu, člověk, jenž je jeho hlavou. To je slavnostní
věta, která pro křesťana okamžitě zahrnuje, že také Bůh, pokud se
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stal skutečným člověkem v Druhé osobě Trojice, dějiny nejen působí, nýbrž také dějiny má právě proto, že se stal skutečným člověkem; tak velice patří dějiny k člověku.
Tak velice, že nemůžeme v s t e j n é m smyslu říci o padlém
andělu, který přece od počátku až do konce v dějinách člověka
spolupůsobí a bude spolupůsobit, že má dějiny, jako o člověku a
o Bohočlověku, jehož svaté dějiny nám vyprávěli čtyři evangelisté.
To proto, že padlý anděl se nikdy nestal skutečným člověkem a
nikdy jím nebude, ani v poslední hodině své vlády, jako kníže tohoto světa, jako Antikrist. Rozdíl mezi Kristem a Antikristem není
jenom v rozdílu dobra a zla, Boha a ďábla, při čemž ovšem jest
dbáti toho, že se tu nechvějí dvě misky vah v rovnováze, nýbrž
že toto »a« šálivě přikrývá a nivelisuje věčné nerovnosti bytí, síly,
vítězství - rozdíl mezi Kristem a Antikristem je ještě ten, že jenom
Kristus se mohl státi pravým člověkem, zázrakem Všemohoucnosti,
jehož realisace není v moci stvořených mohutností, i kdyby stoupaly také tak vysoko nad moc člověkovu jako mohutnosti čistých
duchů, které nazýváme anděly. Antikrist in persona, jehož vystoupení jest předpověděno na poslední dny dějin, naprosto nemůže
býti vtělením padlého anděla, protože to není v jeho moci, nýbrž
jenom uchvácením duchovně zcela vymřelého člověka, člověka
bez milosti.
Většina diskusí o smyslu dějin je pro křesťana proto tak neplodná a trapná, protože se tu již napřed nečiní zásadní rozdíl mezi
přirozeností stvořenou a nestvořenou. Svaté dějiny života a utrpení
Kristova jsou náhlým příchodem trojjediného Boha samého do dějin stvoření, když se před tím zjevil různými činy a slovy. Od té
chvíle se jeví stále v plnějším světle dějiny konečných cílů lidstva a dějiny boholidského spění k jejich nekonečnému cíli, jímž
jest Bůh sám. Oba tyto v základě nesrovnatelné způsoby světských
a svatých dějin stojí přesto v tomto aeonu ne přesně odděleny vedle sebe, nýbrž naopak reálně dohromady nerozlučitelné.
Slovo »dějiny« pochází z dějů. Je to šťastné slovo šťastné mluvy.
Značí nejprve bezprostřednost, děje samy, tedy vznikání, zatím co
na příklad historie je spíše od počátku slovo prostředečnosti, slovo
reflexe na událé, na to, co se stalo, znamená to dějiny nebo děje
vypravovati nebo psáti, nikoliv děje, dějiny samy. A dále: dějiny,
to je právě tak dění jako událé, vznikání jako vzniklé, konání jako
dokonaný čin. Velký dějepisec je právě proto velký, že o obojím
zpravuje, o konání i o činu, které se přece od sebe nedají oddělit,
i když důraz spočívá hned více na tomto, hned více na onom. Přesto
však má ve všech dějinách prvenství fakt, a každé pravé a zdravé
dějepisectví kladlo vždy důraz na fakta, na činy, i když se s tím
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nespokojilo. Někdo něco v y k o n a l nebo něco s e s t a l o : Z toho
žijí dějiny, ba dokonce jsou tím, i když se stále a stále něco nového děje, něco nového se stalo.
Dějiny v své plnosti dosahují a dosvědčují svou realitu tím,
že v nich padají rozhodnutí, nejprve pro čas, potom však také, to
jest poslední přesvědčení křesťanovo, pro věčnost samu. R o z h o d n u t í j e k a t e g o r i e , k t e r á n á l e ž í jen d ě j i n á m . Mimo ně ho
není. V metafysice, logice, mathematice nepadají rozhodnutí! Rozhodnutí předpokládá dále svobodu v čase. Kde jakkoliv snad filosofie nebo náboženství popírá svobodu vůle, upírá také dějinám jejich vznešený charakter a nepřipouští již jejich pravé vystižení. Pak
už jsou to jenom děje.
Nejnižší, nejformálnější a tedy nejvšeobecnější konstatování
ještě před dějinami v plném smyslu je to, že dějiny může míti jen,
co má začátek a konec, ať je jím smrt nebo život věčný. Žádné
číslo jako takové nemá dějiny; ani celé, ani zlomek, ani imaginární,
ani transfinitivní číslo nemá dějiny, ani logické pravidlo, ba ani nějaká stvořená nebo nestvořená podstatnost. Jenom jejich objevení
a zhodnocení lidským duchem má dějiny, ony samy však jich nemají. Tu je tedy nesmírná nedějinná oblast, z které je ovšem živena
a udržována oblast dějin. K dějinám patří s t v o ř e n á e x i s t e n c e ;
jen to, co existuje, i když konečně a nikoli prostě je, jen to, co
jako podstata je z ničeho vyzdviženo v čas, má dějiny. K dějinám
patří stvoření k existenci. Vše, co nikoli ze sebe a tedy časně existuje, má dějiny, reálné dějiny, protože to má začátek a tedy i konec
nebo dokonání. Ze sebe však existuje sám Bůh, který je bez začátku a bez konce a proto právě nemá dějiny, ačkoliv je jejich
velkým tvůrcem. Všechno, co existuje v čase a má začátek i konec,
má dějiny, ano jest dějinami, což platí stejně pro nejmenší jako pro
největší, pro existující podstatně měnitelný makrokosmos jako mikrokosmos. A tak tedy na nejzazším okraji dějinného bytí, které je děním na základě nezměnitelného božského bytí a je jím od začátku
do konce proniknuto, má dějiny, právě tak je má universum samo,
má je stvořený vesmír, jako nejmenší zrnko písku, neboť toto všechno vzniká a zaniká, má stejně začátek a stejně konec. To je řečeno
proto, aby se zdůraznila universalita dějinného jako kategorie, která
náleží veškeré a každé stvořené existenci. Vlastní dějiny ovšem nalezl
člověk právem vždy v sobě samém, pro sebe sama se jich domáhá
ve svém vlastním bytí, jež je v tomto aeonu zcela dějinné. Vlastní
dějiny patří k člověku. Jen on má o nich prvé vědomí, což nemá
ani rostlina, ani zvíře, jen on má v tomto světě také umocněné
druhé vědomí o nich, dvojnásob reflexivní, v kterém vstupuje na
světlo otázka a neutlumitelná touha po zodpovědění této otázky:
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otázka po smyslu dějin, otázka, kterou stěží lze odloučiti od dnes
znovu trýznivé otázky: Co je člověk? Tak velmi, tak vnitřně a
neodlučitelně patří dějinné k člověku, že otázka po smyslu dějin
je skoro totožná s otázkou po smyslu lidského bytí vůbec, neboť
bytí člověka v tomto aeonu je ztělesněno v jeho dějinách. A dějiny
člověka jsou středem dějin tohoto stvořeného světa vůbec a všech
jednotlivých dějin jeho jednotlivých součástí; všechny mají skrytý
nebo zjevný vztah k dějinám člověka jakožto středu a účelu stvoření. To nebrání tomu, aby nebylo lze vybádati a vyprávěti dějiny
jedné části, je-li dokonce i relativně svébytná, na příklad fysikální
nebo geologické dějiny naší planety.
Smysl dějin roste s jejich obsahem. Obsah dějin písečného zrnka
je mnohem nepatrnější než obsah dějin měňavky; dělí je totiž propast
dvou řádů, hmoty a života. Obsah dějin měňavky a psa se nesrovnatelně rozlišuje, ale přece uvnitř jednoho a téhož řádu animálního
života. Nepřekročitelná propast řádu tvoří se však mezi zvířetem a
člověkem při zření k obsahu jejich dějin. Mezi dějinami nejvyšších
zvířat a nejnižších lidí je co do obsahu propast řádu. Není však
takové propasti mezi člověkem a člověkem, nejnižším a nejvyšším,
i když jinak mohou býti rozdíly sebe mocnější. Smysl dějin je tedy
určen obsahem dějin, který je vždy hodnotou nebo dobrem. Poslední
smysl dějin je určen nejvyšším dobrem, summum bonům, jímž jest
Bůh sám. Toto nejvyšší dobro je samozřejmě cílem celého stvoření, avšak ve zvláštním způsobu člověka, jakožto imago Dei, obrazu
Boha; zvláštním způsobem pro křesťana, který věří v člověčenství
Boží jako střed a plnost dějin vůbec. - Tím jsou stanoveny dvě
these o všeobecné podstatě dějin. První: dějiny má vše existující,
co má začátek a konec nebo dokonání, původ a cíl. Druhá: že
obsah dějin se měří podle hierarchického řádu dobra, o něž jde,
a jež má býti realisována nebo aktualisována svobodně. Křesťanovo
pojetí dějin je hierarchické. To n e n í samozřejmě nebo obecně uznáváno, chyba lávky, neboť je tu náklonnost k tomu, hierarchický
řád zvrátiti nebo popříti, hodnoty dobra nivelovati, čímž podle křesťanova názoru nastupuje veliké porušení a zatemnění dějin, a tedy
konec jejich smyslu. Neboť i když někdo nemůže podrobně říci,
co v daném okamžiku je smyslem dějin určitého národa nebo člověka, tu může přece vždy ještě s jistotou říci aspoň, že tento smysl
není smyslem dějin zvířete; a to právě jej odlišuje absolutně od
toho, který niveluje dějiny člověka na dějiny zvířete, byť to byly
dějiny dravce, odlišuje jej přirozeně mnohem více od toho, kdo niveluje dějiny člověka na dějiny rostliny, ba dokonce na dějiny neživé hmoty, což všechno se dálo a děje. Není tomu tak, že dobra
mají sice hierarchický řád, dějiny jejich realisací však jsou jedno535

značné, nikoli, děje samy, dějiny samy jsou vždy vyššího či nižšího
řádu. Nietzscheova věta: »S jednotlivým člověkem tomu není jinak
než s nejnižším červem«, je falešná a zoufalá věta.
Dějiny tu byly před člověkem, neboť před ním nebyl pouze
věčný Bůh, který je bez dějin, nýbrž celý vesmír souhvězdí a rostlina a zvíře, jež všechny v celku i jednotlivě mají dějiny. Předtím
byli tu andělé, kteří rovněž v tomto aeonu stojí uprostřed mezi
věčným a dějinným bytím, protože stojí ve středu mezi věčností
a časem. Plnost dějinného je však v člověku, čili je jím člověk.
Má dějiny jen jako invidiuum, jako jednotlivec, jako osoba? Ano,
má je také jako takový a to ve vzestupných stupních - bez nesčetných, stále nově prýštících pramenů individuálního se stává každý
socialismus jednotvárnou pouští - avšak ne primárně, ne původně
a ne absolutně; má je v naprosté neodlučitelnosti jako člen hierarchicky uspořádaných pospolitostí. Adam, prvostvořený, nemá dějin
pro sebe sama. Eva, druhostvořená, z něho a pro něho stvořená,
nemá dějiny pro sebe samu. Dějiny obou jsou uzavřeny v mystériu
jejich pospolitosti a - dědičného hříchu, jsou v procesu tohoto světa
a jeho konečných cílů, které by se byly vyplnily jinak bez dědičného
hříchu, to tedy znamená, že by k Adamovi a Evě patřilo v každém
případě, tedy i bez pádu, dítě a obyvatelstvo této země. Neboť tento
svět a v něm jeho vrchol, člověk, byli stvořeni jak ke konečným
t a k i k nekonečným cílům. A obojí musí býti splněno a dosaženo,
tak či onak.
Dějiny jsou celek, jsou však členěny: přednost nemají dějiny
individua nebo osoby, nýbrž dějiny pospolitostí, ke kterým patří
a které je tají a živí. Jsou dějiny obecné, tak jako je obecný majetek. Nejosamělejší duchovní osoba, kterou známe, Sören Kierkegaard,
vzdal přesto poctu pravdě nejenom v přírodě, kde přece i pro něho
je dost evidentní přednost druhu před individuem, národa před jednotlivcem, nýbrž i spirituálně aspoň touto větou: Člověk je sám
o sobě a zároveň bližní, i kdyby empiricky »bližní« chyběl, metafysicky a theologicky nikdy člověk bez něho není. To patří k nadbytku a k hojnosti bytí, které jsou v trojjediném Bohu nekonečné
a nevyslovitelné a v jeho stvoření konečné. Tedy: nositelem dějin
není původně individuum člověk, ba dokonce ani osoba »člověk«,
jakkoliv jejich dějiny - totiž osob - mohou významem daleko přesahovati dějiny celých národů a ras, nemohou však přesahovati dějiny církve, jejíž hlavou je přece druhá osoba samé Trojice, tedy
Bůh sám. Nositeli dějin tohoto světa jsou původně rodiny a z nich
rostoucí a dnes vyrostlí národové. Nositeli psaných dějin jsou národy, státy, říše.
Dále: dějiny jsou v jádře primárně politické dějiny a teprve
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v druhé a třetí řadě dějiny kultury, umění nebo hospodářství, nebo
co ještě může býti pojato pod jméno dějin. Přednost mají politické
dějiny, tedy dějiny spravedlivého či nespravedlivého podrobení, panování a vládnutí, války a míru národů, států, říší v sobě samých
nebo mezi sebou. Je ovšem nutno se ptáti: co to má znamenat,
že dějiny jsou primárně politickými dějinami? Jaký smysl pro člověka v tom vůbec tkví?
Neboť křesťan se nespokojí s tím, aby toto přijal jako poslední
a slepě dané fatum a faktum. Křesťan se vrací k přirozenosti samé
a k prvopočátečnímu Zjevení, které je pro něho uchováno v jeho
svatých knihách.
Vlastní dějiny se začínají dějinami rodin, neboť člověku právě
tak jako zvířeti jest uloženo množiti se a tedy tuto zemi zalidniti;
výkladem bohaté slovo naší řeči. Všechny státy, nejprve nevědomě,
pak vědomě, nejčastěji pak když už je pozdě pěstují »populační
politiku« pro požehnaný nebo hned nato kletbou stižený klín svého
bytí vůbec. Jejich bytí spočívá dále v božském určení člověka, které
je opět zjeveno v knize Genesis: býti podle vlohy stvořeným pánem a státi se jím skutečně nad stvořením, k němuž náleží. Politickým dějinám se přisuzuje prvenství proto, že j e j i c h obsahem
jest: dobývat, panovat a vládnout, což jest ještě před lidským tvořením a stvořením, tedy kulturou; a všechno ostatní, co má ještě
dějiny, stojí v druhé řadě. Zde je ono dramatické a také tragické
v dějinách. Dramatickými byly by mohly být dějiny i bez pádu
člověka, neboť drama jest vždy stvoření jako dějiny, tragickými se
dějiny staly teprve po pádu. Také člověk bez pádu byl by měl dějiny. A to také primárně dějiny politické, neboť politika spočívá
v tom, že v nesmírné říši jsoucna a jeho plnosti je řád, a že je
pán, který jej zřizuje, udržuje a řídí, byť i ve věčném míru. Od
pádu člověka je roztržka všech politických dějin v tom, že člověk
se stává pánem a může se jím státi nad malým n e b o velkým a to
přátelským n e b o nepřátelským způsobem. Člověku je v tomto stvoření dáno nemizející, neztratitelné privilegium: býti pánem, vládnouti nad touto zemí, ba dokonce nad celým stvořeným vesmírem
vůbec, i nad hvězdami a jejich silami a paprsky. Tragickým obsahem dějin však je, že jím může být a je pravým a nepravým způsobem : jako přítel nebo jako nepřítel. Může vytvořiti skoro zobrazení nebo napodobení ráje nebo udělati poušť. Obojí dělal a dělá.
Pro obojí mají dějiny příklady, i když bohužel pro druhé nesrovnatelně více.
Nějaký čas bylo politickým dějinám v bytí a dění tohoto světa
upíráno prvenství, a právě těmi, kteří by to byli měli vědět, učenci
a vzdělanci. Vyšší nebo nižší bylo postaveno na jejich místo. Byla
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zneuznána tajemná podstata moci a síly a mocnosti oné na nic než
na sebe samu redukovatelné kvality moci; také křesťanství to činilo, jakkoliv jeho vyznání víry se začíná Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae... V š e m o h o u c n o s t v poměru ke stvoření a k jeho stále tvořivému udržování je
takřka prvou možnou patrností neviditelného Boha. Jeho moc je
nejdříve pociťovaná realita Boha. Před jeho silou a vládou probouzí
se první strach, první údiv, nebo by se měl probouzet! Stvoření je
podobenství, člověk je dokonce podobou Boha. Bůh nepotřebuje
stvořiti nebe a zemi, ty jsou tu jako on sám, aby však zdůraznil
svou přítomnost a aby zachoval řády bytí - jeho první to úkol! potřebuje moci a síly.
Ony jsou první conditio sine qua non jeho existence vůbec,
tak jako by svět nebyl a není bez všemohoucnosti Boži. Moc je
nejhmatatelnější realita Boha, Jeho první zjevení. Ona patří jako podobnost, avšak jako reálná podobnost také k stvoření a ve vlastním
smyslu k jeho hlavě: k člověku. P r o t o také mají v jeho dějinách
prvenství politické dějiny, dějiny moci od začátku až do konce
i tehdy, když je člověk porušuje a zbavuje jejich nadpozemského
roucha s v a t o s t i a lásky, snižuje je na »sílu», tak jako řeč, která
mnohem více zná, než ten, kdo jí používá. Nikdy nebude člověk
bez tohoto řádu, i kdyby si přál, aby nebyl pravdivý, jako si toho
nějaký krátký čas přálo evropské lidstvo v svých bludných učencích ; zas vystoupí nad něj, jak prorocky předem vytušil J. Burckhardt, jeho znamenitý představitel, který by přece sám v dějinách
ještě raději než jen rád chtěl propůjčiti »kultuře« prvenství spíše než
»politice« a nadržoval jedné rozhodné heresi, heresi totiž, že moc
sama o sobě je zlá, tedy atribut ďábla a nikoli Boha. Jako kdyby
existovala pouze zlomyslně osamocená moc, »síla«, violence, která
se může v své nejzazší možnosti státi dokonce uvolněným, tedy
absolutním sebeúčelem, a k tomu také identifikací se zlem samým.
To je velký omyl! Na nebi křesťanského vyznání víry stojí jako
první stálice Omnipotentia, všemohoucnost Boží. Toť nesmírná útěcha! Také moc - a dokonce na prvém místě! - také ta ve formě
pouhé síly, v průběhu dějin tak často zneužitá síla, je božská, je
atributem Boha podle slova Kristova před Pilátem: »Ty bys neměl
nade mnou moci, kdyby ti nebyla dána od Boha.«
Kristus visel na kříži jako »člověk«, který jest zároveň věčným
a prvorozeným synem Patris omnipotentis, a také tato smrt lásky
na kříži byla v k a ž d é m okamžiku aktem všemohoucnosti a jenom jako v š e m o h o u c n o s t i možná. První křesťané, kteří bojovali v arénách s dravými zvířaty a kteří v katakombách vzývali věčné
světlo, měli totéž vyznání víry jako Karel Veliký a Ludvík Svatý,
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kteří také vykonávali sílu a moc pozemského panování v zdánlivě
nesrovnatelném rozdílu k nim - ve skutečnosti však je to pro víru,
jíž náleží věčnost, jen malý a pomíjející rozdíl - tito první křesťané začali své Confessio v rouše dobrovolně zvolené bezmocnosti
svého Vykupitele tímtéž prvním článkem Pater omnipotens, jako
největší křesťanský král Francie, její opravdový skutečný král Slunce.
Neboť slunce je podle slov největšího básníka nové doby, Francise
Thompsona, který se sám nazývá jakýmsi velebitelem slunce, monstrancí, stvořenou samým Bohem, a symbolem jeho nedosažitelné
svatosti a majestátu, v primordiální a prvopočáteční liturgii makrokosmu. První bezmocní křesťané věděli s toutéž nadpřirozenou určitostí jako jejich bratři Karel Veliký a Ludvík Svatý, že jejich Bůh
je všemohoucím Bohem, Stvořitelem nebe i země. Věděli a znali
dobře právě granitová slova svého Vykupitele, že kdo na tento
mezník narazí, bude od něho dříve či později odvržen, a znali jeho
slova, že jeho Církev brány pekla nepřemohou: non praevalebunt.
To jsou slova všemohoucnosti, která mohla vysloviti jen všemohoucnost. První křesťané znali právě tak jako my příběh římského
setníka, který zcela, takřka až po uši, žil v světovládném prostředí
římského vojáka, v auctoritas a potestas, a který v Synu člověka,
v b e z m o c n é m králi Židů, svou věrou rozeznal všemohoucnost,
když k ní takto mluvil: Tantum dic verbo. Toliko rci slovem...
V dějinách křesťanské Evropy byli skeptikové, ba cynikové pozemské moci; ti největší z nové doby byli Pascal a Kierkegaard.
Snadno si vzpomeneme na mnoho kavalírských vět velikého Dána
o moci a mocných tohoto světa a o jeho nikdy v dějinách se nevyskytujících zábavách s jeho vlastním králem. Tento způsob skepse,
ba cynismus, je však toliko možný vědomím a ve vědomí všemohoucnosti Boží. Tito křesťanští skeptikové a cynikové rozlišují se
od mužů jako je Jacob Burckhardt a jemu podobní z á s a d n ě tím,
že nepovažují moc jako takovou za špatnou, nýbrž naopak nechávají ji zcela vejít ve všemohoucnosti Boha, Jediného Mocného,
který je přece jedině a dokonale dobrý. Všechna ostatní moc je pro
ně jen z d á n l i v o u m o c í . Nuže, to je tedy bezpochyby třeštivé
poblouzení a zmatení jasného řádu, neboť stvořená moc člověka,
která je reálná, je zahrnuta a žádá stále nový výraz v jeho politických dějinách. Závrať moci je nejopojnější. Ano, je tomu tak, že i filosof a umělec, nežijí-li se svým Stvořitelem v míru, pociťují v své
zpupnosti trn nenávisti a ressentimentu k tomu, kdo si zvolil a dobyl
onu část bytí, která více vládne, moc. Ba dokonce by to činili i tehdy,
kdyby mohli s věcně odůvodněným právem shlížeti na náhodně
mocného, poněvadž on jest proti hloubce jejich v ě d ě n í ignorant,
proti ceně j e j i c h umění barbar. Goethe to dobře věděl a Tasso
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je toho svědectvím. A Platon, největší hierarchista před Zjevením,
chtěl, aby také filosof byl korunován mocí, aby vládl a panoval,
neboť bez tohoto je jeho bytí a život nedostatečný. A co by byl
sám Bůh, i kdyby byl veškera krása, veškera moudrost a veškera
svatost, kdyby neměl moci, ba kdyby dokonce všemohoucností nebyl?
Tedy pouze vyvíjející se Bůh či vznikající Bůh, onen objev mylných
a falešných mystiků, nebo krátce Bůh podle Maxe Schelera! Ale
Bůh je i pro kontemplativní stvoření p ř e d e v š í m Pánem a Kristus
pro své bratry především dominus.
Dějiny mají od pádu anděla a člověka dvojí tvářnost: hanebnou
tvář odpadnutí a božskou tvář Vykupitele. A to je ono dramatické
v dějinách: křesťan ví od přirozenosti stejně málo jako jiný člověk,
co se zítra stane, ale má klíč k dějinám, který na konec všechno
otevře. To platí obecně. Ve zvláštním případě má podle své víry
a podle touto věrou schválené philosophia perennis, podle své metafysiky kriterium k posouzení všech dějin v j e j i c h p r i m á r n í
formě, jako politických dějin, tedy jako dějin moci. Ony jsou spravedlností a nespravedlností myšlení a cítění, jednání a konání vůči
nestvořenému a stvořenému bytí, tedy vyplnění božských i přirozených přikázání, těch, jež jsou vložena do přírody a těch, co jsou
zjevena. Jedno z kriterií pro správné použití moci jest tedy ochrana
věcí, které samy sebou jsou z vůle Boží bezmocné. Nejméně mocná
věc v tomto světě je dítě, děťátko, kojenec, nejútlejší bytí. V této
podobě nemohoucnosti sestoupila na tento svět druhá osoba Trojice,
která je všemohoucnost sama, a staletí před tím zjevoval se Bůh
proroku takřka blíže a intimněji v lahodném vání mírného dechu
větru než v blesku a hromu a bouři Své všemohoucnosti a síly.
Smysly jsou blízko duchu, blíže v své tichosti než v své hlučnosti.
T e n t o charakter nemohoucnosti mají však také analogicky všechny
nejušlechtilejší věci kultury člověkovy, především to, co náleží ke kontemplativní povaze člověka, k jeho nejvyšší urozenosti, neboť v kontemplaci má člověk vzdálenou, velmi vzdálenou analogii i k vnitřně
božskému životu samého trojjediného Božství, zatím co jeho činnost
je vzdálená analogie k Bohu jakožto Stvořiteli světa a času. Zlý
démon vzdává čest tomuto řádu bytí neplodným přemyšlováním,
zpitvořeným to protějškem kontemplace blahoslavených duchů. Tak
jsou pro křesťana nejplnější ony epochy dějin, které uznávají přednost kontemplativního života a ono pravé použití moci a síly Bohem
propůjčené, které se cítí zavázáno k ochraně mírných a šlechetných
a jemných věcí, k ochraně nemohoucnosti samou všemohoucností,
chtěné a schválené, a k ochraně všeho toho, co má povahu děťátka a
chudoby. Velké božské tajemství, sestoupení nejurozenějších a nejvyšších věcí a konečně samého Věčného Syna, skrze něhož, jak
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je slavnostně zvěstováno, byly stvořeny všechny věci na nebi i na
zemi, toto sestoupení moci v nemohoucnost, toto vzdání se ve prospěch bezmocného obnovení, toto b o ž s k é užití všemohoucnosti
pro přirozený rozum člověka nepochopitelné a nevyvoditelné a
k hněvu popuzující, že by mluvil raději o nějakém zneužití, o nějaké zvrhlé fantasii - to jest pro křesťana podstatnou částí dějin,
kterou hledá a někdy nalézá, třeba v nejlepším případě ve formě
tragedie, zpravidla jako zklamání a poskvrnění skrze zlo.
Tomuto světu nenáleží podstata lhostejného vznikání, tedy naprosto abstraktního času, nýbrž podstata postupu, směřující tedy
k cíli, který už není v čase. Zneužití pravé existenciální kategorie
pokroku zavedlo některé duchy k tomu, že o něm nechtěli již mluvit,
aby jej vyhladili ze skutečného bytí tohoto světa. To nelze udržet,
neboť nic tu není tak jasně před očima nezaujatého ducha, jako
právě tato podstata dějinného pokroku, stvoření a člověka. Zneužití
vzniklo neostyšným přenesením nějakého velmi hrubého pojmu
pokroku, jaký asi sotva platí ve fysické a biologické »přírodě«, na
člověka, který je přece vedle těla a duše nadán duchem. Můžeme sledovati paradox, že vyzdvižení automatického »pokroku«, onoho prog r e s člověčenství k jednostrannému dogmatu splývá až do podrobností v jedno s právě tak dogmatickým ustanovením nemožnosti svobodné vůle člověka, tedy jediné možnosti člověka, jakkoliv tolik
na něm záleží, aby pokračoval, kráčel výše. To je dějinné faktum.
Bylo to ve světě pravdy skoro nepochopitelné mínění, že lidstvo
kráčí kupředu tímtéž způsobem jako roste strom nebo zvíře anebo
i člověk, pokud náleží k živočišnému, že tak také roste ve své
podstatnosti, totiž jako duch, jak jest založen, a tak že také roste
jeho objektivní duch: kultura, věda, umění, hospodářství, stát, ba
i církev. Není divu, že takováto absurdní these vedla k nejprudší
reakci. Ale nesmíme se přikláněti k druhé straně, která jest rovněž
falešná, nýbrž musíme opět dokázati pravdu, a ta je, že stvoření
a v něm jako jeho hlava člověk, má podstatu pokroku, avšak rozdílným způsobem, jak pokrok člověka v celku - neboť člověk jest
svým duchem, na kterém je založen, jednotou - tak i národů a konečně jako osoby: je připoután na svobodu vůle, která v materielním
stvoření náleží pouze jemu. Dějiny lidstva jsou tvořeny vůlí, která
jako taková předpokládá světlo rozumu, tedy ne jako pud, který
podle své definice je slepý.
Podle názoru křesťana tvoří dějiny tři moci, tři moci nejvýš
nestejného způsobu, avšak hierarchicky uspořádané, takže poslední
jednota všeho dějinného dění nemůže být rozrušena. Pánem dějin
je nevyrovnatelně universálním způsobem Bůh sám, Stvořitel, bez
něhož nespadne ani jeden vrabec se střechy, bez jehož bytí a pů541

sobení není dějin ani jediné měňavky. Druhá moc je padlý anděl,
kníže tohoto světa; za tohoto byl ustanoven již před svým pádem
a poněvadž žádné privilegium, jednou Bohem propůjčené, není odňato, zůstává padlým knížetem padlého světa. Dějiny jsou bez něho
a bez jeho působení nevysvětlitelný. Třetí mocí dějin je sám člověk
podle svých vloh a podle svobody své vůle, která ho sice nikdy
nemůže povznésti na substancionelního stvořitele z ničeho - podle
své podstaty je t v o r e m
může ho ovšem povznésti na morálního stvořitele jeho mravního Já.
Děje se v dějinách vůle Boží? Nebo se děje vůle ďáblova?
Anebo se děje vůle člověka? Nerovným způsobem dějí se tyto
všechny tři vůle. Avšak je velký rozdíl. Bůh jest od věčnosti Stvořitelem a J e h o vůle se děje. On jest pánem dějin. On c h c e , a b y
v ů l e r a c i o n á l n í h o s t v o ř e n í b y l a s v o b o d n á , p r o t o je
s v o b o d n á . A potud se děje i vůle ďáblova a vůle člověka v dějinách podle věčné prozřetelnosti uvnitř nepřekročitelných hranic
podstatné nemohoucnosti i vzhledem k tomu, co je samo o sobě
možné, zatím co božská vůle jest nekonečně svobodná a v š e c h
možností mocná, proto všemohoucná a proto i užívá obou vůlí,
padlého anděla a člověka, k svým nezměnitelným účelům a cílům.
Neboť mírou těchto tří různých vůlí jest p o t e n t i a v svém dvojím významu, jakožto reálně subjektivní moc a jako reálně objektivní možnost, které se setkávají jen v Bohu.
Křesťan je toho názoru, že takové pojetí dějin se nejvíce blíží
bytí dějů, a n i ž se n ě c o v y n e c h a l o . Proto bojuje, ponechávaje
jim jejich pravdu, proti všem ostatním jednostraným náboženstvím
a filosofiím, ať uchvacují čest Boží jako každý manicheismus, který
klade metafysicky zlo na j e d e n a týž stupeň bytí s dobrem, morálně může pak vždycky dávati přednost dobru před zlem j a k o
h o d n o t ě , která mu není nic platná, když oběma náleží s t e j n é
b y t í - nebo když popírají moc zla, jež přišlo na svět skrze padlého anděla, a nechávají všemu vzcházeti jen ve fysickém zlu a
nedostatku, omyl to k a ž d é h o estetického a racionalistického náboženství a leibnizovské theodicee; ať již konečně upírají člověku
hodnost, která tkví v svobodě jeho osoby a jeho božské podoby,
k níž náleží též moc: tvořiti a stvořiti, tedy vytvářeti i dějiny.
Dějiny jsou pro křesťana primárně universálními dějinami. Fysika vzdala se již dávno toho, mluviti o uzavřených systémech v realitě. To jsou jen fikce a dokonce se na ně jako na takové nebere
již ohled. Všechno záleží na všem. Poslední drobet nejchudšího pole
má účastenství na dějinách této krásné a požehnané země, která
má opět účast na dějinách slunce, měsíce a nesčetného množství
hvězd. Poslední člověk, který jím právě ještě je, patří k dějinám lid542

stva. Nic není jasnějšího a nezvratnějšího než universalita dějin, neboť
bytí samo jest universální, dějiny však bytí předpokládají. Není dějin
ničeho. Zatím však existují partikulární dějiny, avšak toto adjektivum předpokládá již universální dějiny. Je lépe říci: uvnitř universálních dějin existují pluralistické dějiny jednotlivých ras a národů.
Křesťanu může být podle Zjevení smysl universálních dějin
již dávno téměř jasný, totiž jako návrat tvora k Bohu, a zároveň
může být v skličující temnotě o partikulárním smyslu dějin jednotlivých národů, které jsou ještě v procesu - toto slovo budiž chápáno i juristický - a tento smysl bude patrný teprve v dramatickém průběhu a úplně jasný až v jeho dokončení, i když je již asi
nejasně dán v předtuše anebo v mythu nebo v intuicích básníků.
To náleží k dějinám: jejich stvoření herci neznají východiska, to
je zásadně liší od herců dramat, která zbásnili lidé; oni jsou postavami a tvořiteli a herci, a nesmíme zapomenout: současně i diváky.
Báječné ztotožnění! Oni jsou i v činu ještě diváky. Tyto pluralistické dějiny uvnitř universálních dějin jsou velkorysé. V národech
jsou uloženy velké síly a možnosti, které mohou podle vlastní volby
vésti k dobrému či špatnému konci. Co není všechno moři za bouře
dovoleno, a přece má hranice?! A co teprve národům! Mohou se podle slova žalmistova sápati až k nepřekročitelné hranici Slova Božího.
Dějiny národů mají barvu plakátu a hlučnost veřejných hlasů.
Jsou však dějiny hlubší, tišší a skrytější.
Dějiny jsou universalisticky v naprosto přehnaném smyslu prosté, protože trojjediný všemohoucí Bůh je jejich pánem - jsou pluralisticky přiměřeny nevyčerpatelnému bohatství nestvořeného božského bytí, jež On vložil v konečném způsobu a několikanásobně
také v svůj obraz a podobu a proto, že On stvořil svobodu tvora;
jsou konečně v svém jádře o s o b i t é h o r á z u . Nejvyšším bytím,
nejvyšším dobrem v tomto stvořeném světě je osoba, a to je zároveň velmi skryté bytí. Není divu, že vlastní poslední dějiny, v nichž
spočívá poslední smysl všech dějin vůbec, jsou dějinami osob, v podstatě tedy také skryté dějiny. Všechny dějiny jsou dějinami cesty
k spáse nebo odpadnutí od spásy, cesty k Bohu nebo odpadnutí
od Boha. Nejvyšší stvořené bytí, nejvyšší stvořené dobro jest osoba,
proto jsou také její dějiny nejbohatší a potajmu udávají tón, který
tvoří hudbu v š e c h dějin. V nich je jádro a poslední světlo smyslu,
jehož nejkrajnější paprsky osvětlují také všechny ostatní dějiny a
všechny ostatní děje. Tak přesahují dějiny osob na cestě k spáse
nejenom dějiny prostorově nesmírného fysického světa říše rostlin
a zvířat, nýbrž i z ř e t e l n ý s t ř e d všech dějin, obecné dějiny, historiam communem, které jsou politickými dějinami národů a států
a říší, a dokonce i vnitřnější, tajemnější dějiny, kterými jsou dějiny
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každé jednotlivé rodiny. Každé jiné dejiny jsou pro dejiny jednotlivých svatých duší; jim musí sloužiti vzestup i úpadek říší, válek
a revolucí. Universalistické stejně jako pluralistické dějiny jsou cele
až do středu prolnuty dějinami každé jednotlivé osoby, takže se praví
(Luk. 17, 34.): »Pravímť vám: v tu noc budou dva na loži jednom,
jeden bude vzat a druhý zanechán.« Tato hrůzu budící věta předpokládá dějiny, dějiny osoby v jejích posledních hloubkách.
Tyto dějiny osobní spásy jsou indiferentní ke všemu, co nazýváme kulturou, civilisací nebo barbarstvím člověka. Zajisté, člověk
je od přirozenosti založen k tomu, aby měl kulturu a civilisaci, to
patří k jeho vývojové podstatě, bez toho vůbec není člověkem, jehož
dějiny přece měly jistě začátek. Adam neměl kulturu ani civilisaci,
dokonce nebyl ani oděn v šat, kromě šatu nevinnosti a tajemství
Božího. Avšak i on by byl vytvořil kulturu a její díla, ale jinak
než padlý člověk. Není pravda, co poznamenává francouzský filosof dějin, že naše pradějiny člověčenstva a naše vykopávky dnes
kárají zprávy Svatých Dějin za jejich základní lži, neboť co jiného říkají a dosvědčují, než že první lidé byli oděni zvířecími
kožemi a měli jen nejprimitivnější nástroje? A o čem jiném podávají
zprávu Svaté Dějiny, které přece byly svého času napsány lidmi,
dávno již nechodícími ve zvířecích kožich, nýbrž v nádherných
rouchách vyšších orientálních kultur ? Co ukazují pradějiny jiného,
než že člověk je vyvíjející se bytost, a také že od začátku měl dar
umění. Leckterá jeskynní kresba ukazuje podstatu umění a geniality
mnohem původněji než nástroje našich dnů, a proti duchu řeči bylo
mnohem méně hřešeno než v dnešní Evropě tiskařského umění,
tisku, propagandy a rozhlasu. O čem jiném zpravují Svaté Dějiny?
Bezpochyby neandertalský člověk nevypadal jako Apollo Belvederský, avšak byl také oduševnělou osobou, o jejíž spásu šlo. Leckterý
Neandertalec, který - před vtělením - plnil seč byl bezprostřední
příkazy Boží, povstane v poslední den dějin, to jest Soudu, oslaven
proti vysoce kultivovanému a vysoce civilisovanému nepříteli Boha.
Kain a Abel nebyli pastýři Arkadie. Také nic nevěděli o stroji. Avšak
jeden poslouchal Boha a druhý nikoli. Jeden byl však poslušen základního přikázání: Boha milovati a svého bližního, druhý nikoli.
A to je poslední smysl dějin, proti němuž všechno ostatní je v přísném slova smyslu - l h o s t e j n é . Tento poslední řád dějin, jakožto
Dějin Spásy, přesahuje v úplné suverenitě a odloučenosti každý
jiný řád dějin. Ne že pro tento řád spasení by byl lhostejný onen
ř á d vůbec, že člověk má podstatu vývoje, neboť tak byl Bohem
stvořen a bez řádu není člověkem a také pro Dějiny Spásy není
ani objektem, ani subjektem, s n í m padl a s nimi a v nich také byl
vykoupen člověčenstvím Božím, obětí Kristovou a jeho zmrtvých544

vstáním, je ovšem pro ně lhostejný každý stav rodinný, zda muž či
žena či dítě, každý stav politické či hospodářské moci či bezmoci,
zda svobodný či otrok, zda bohatý či chudý, každý stav kultury,
zda Řek či barbar: to je k tomu bez vztahu a lhostejno. Ani dějiny rodiny, ani dějiny národů a států, ani dějiny kultur nenesou
v sobě samých p o s l e d n í smysl dějin, nýbrž samy Dějiny Spásy
osob v Říši Boží. Spása rodin, spása národů a států, hojnost a bohatství kultur jsou nesporně posledním cílem člověka v tomto aeonu pomíjejícnosti, které nikdy nebudou váženy beztrestně, avšak
nekonečný cíl člověka je v Bohu samém. Jeho gloria, dosažená ve
spáse duše je přesně o celou věčnost samu vyšší než ona.
Methodou poznání dějin a jejich sdělování je svědectví. Svědectví a svědek patří k dějinám jakožto k dějinám podstatně, to
platí pro všechny dějiny, ať je jejich obsah jakýkoli. Ideje, jsou-li
jaké, jsou v lidském duchu samy sebou tu a přítomny, jsou samy
o sobě svědectvím. Skutky však a ze skutků přece dějiny podstatně
žijí, potřebují k svému zachycení a svému sdělení svědka a svědectví, skutky světských dějin právě tak jako zjevení svatých. Tu
je skličující otázka pro člověka, nebude-li v průběhu dějin vydáno
více falešných než pravdivých svědectví; bylo by to zoufalé postavení, kdyby dějiny byly více lží než pravdou. Zde je akutní otázka, co z trojité konstituce člověka má primát: cit, poznání či
vůle. Kdyby jej měl cit nebo vůle, jistě by by bylo v dějinách více
lži než pravdy; ale takto jej má přece poznání, logos, intelekt. Přes
ohromné překážky smyslového druhu připouští to přirozený člověk, Rek v člověku, ještě před Zjevením často neuvědoměle, aspoň
v řeči, dceři logu.
Zde je tedy metafysická podstata pravdy, býti opakováním bytí
a býti podle slov Spinozových index sui et falši, poukazem na sebe
samé i na falešné, vše převyšující útěchou. Lež má krátké nohy,
říká prastará zkušenost národů, a věci vycházejí na světlo, vesměs
to věty, které zřejmě platí pro dějiny a jenom v nich mají smysl,
neboť jenom o skutcích lze lháti a jenom ve smyslu dějin existují
skutky, facta, vytvořené, učiněné, událé. Tedy i když lidé dočasně
více lžou než mluví pravdu, a to se nepochybně někdy děje, křesťan přece ani okamžik nepochybuje, že v podání dějin lidstva je
více pravdy než lži a že tak to i zůstane. Povstání a revolty mohou tu a tam pohnouti bahnem lží a vše zakaliti - brzy se však
také usadí, tak jako se každá řeka sama zase vyčistí. Dějiny žijí
v svém poznání ze svědectví a svědka. Co patří k svědku o dějinných skutcích? Existuje zjištění událostí bez současné interpretace nebo bez úplného jejich objasnění ? Pro podstatu dějin je nesmírně důležito poznati, že k nim patří primárně skutky, fakta a
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svědek, že existují taková zjištění až k určitému stupni, ba ještě
mnohem více, že umožňují vůbec teprve dějiny jako vědu. Římští
vojáci byli svědky ukřižování Kristova jako fakta uvnitř sféry čistě
fysické, kriminální, v nejlepším případě politické věci a příhody.
Jak jinak se jevilo toto faktum Marii a Janovi a svatým ženám,
které stály pod křížem! Pro jistá identická fakta jsou tedy svědci
různých řádů bytí a porozumění, které jsou od sebe propastně odděleny, jejichž svědectví však, jakožto k témuž faktu směřující, se
navzájem podporují a doplňují. To je velmi důležitá věta pro všechny methody dějin, platící pro svaté a světské dějiny. Rozhodující však je ten svědek, který má v sobě plnost porozumění, ať má
již toto porozumění ze sebe sama, nebo je-li mu vnuknuto anebo
dáno. Takový svědek je soudcem svědků nižšího a porozuměním
chudšího řádu, neboť dějiny jsou procesem nikoliv pouze ve smyslu
neutrálního procedere, nýbrž i ve smyslu právním. Na konci dějin
nevynese Bůh jen pouhý rozsudek nad bytím - tento přirozeně také,
jeť přece předpokladem všech rozsudků vůbec a jeho místo je před
rozsudkem právním - nýbrž vynese rozsudek jako Pán dějin, jako
nejvyšší zákonodárce a soudce. Rozsudky nad fakty dějin jsou tedy
hierarchicky rozčleněny a navzájem se doplňují a pohybují se v rozlišitelných sférách. Není tomu tak, že by tak zvané neutrální nebo
řekněme hned vědecky objektivní zjištění toho, co se stalo, bylo
nemožné, nebo opovrženíhodné a zavržitelné, zcela jistě ne, naopak,
je tomu však tak, že to je zase jen materiál, který je uchopován
vždy vyššími potencemi poznávajícího ducha. Není tomu potom
opět tak, jako by vědecky objektivně konstatované faktum bylo
ztrnulé a do sebe uzavřené, a jako by mu byl zvenčí jako nějaká
nálepka připevněn brzy ten, brzy onen smysl, nýbrž je tomu tak,
že dějinné faktum stojí v živoucím společenství s vyšším duchem
poznání, který spíše smysl nalézá, než smysl dává, že faktum se
jeví stále více a výše. Co myslím konkrétně, najdeme na některých
místech v díle velikého švýcarského občana Karla Hiltyho, který
pronikl hluboko do křesťanského smyslu dějin. Nalezne se však
zvláště na jednom místě Grammar of Assent od anglického kardinála Newmana. Stojí tam: »Exkomunikuje-li papež Velkého Dobyvatele a ten nato řekne jednomu ze svých přátel: Myslí si snad,
že svět se o 1000 let vrátil? Myslí si snad, že mým vojákům vypadnou zbraně z rukou? - A když po dvou letech za ústupu ruskými sněžnými pláněmi, podle zprávy dvou současných dějepisců,
hlad a zima odňaly vojákům z rukou zbraně, zbraně vypadly z rukou nejstatečnějších a nejsilnějších, a vojáci, příliš slábi, aby je zvedli
se země, nechali je ležet ve sněhu, - jakkoli to není žádný zázrak,
není-li to přece tak zvláštní shoda okolností, že to právem bylo na546

zváno Božím soudem? To je úsudek nikoli katolického, nýbrž protestantského dějepisce.« - Zde je zcela jasno, co myslím. Tažení
Napoleonovo do Ruska, ústup a zničení jeho vojska jsou prosté,
vědecky nezvratitelné a doložené skutky dějin. Není nikdo, kdo by
je mohl popříti, nebo kdo by je byl popřel. Do kolika sfér smyslu
a interpretace pronikají tato fakta! Jsou vojenského druhu, politického, geopolitického, hospodářského, rasově, národně, individuálně
psychologického druhu, jež všechny mají pro sebe ohromnou obšírnost, souvisíce v sobě samých, mají ontologické a logické uzavřenosti, ještě dříve, než někdo přijde a interpretuje je jako důsledky papežovy klatby?! Dobře pochopeno: zákonitosti dění vojenského, politického, geopolitického, hospodářského, rasově, národně,
individuálně psychologického druhu zůstávají tím zcela uchovány,
tak jako při smrti křesťanského mučedníka v aréně zůstávají ušetřeny biologické zákony, i když poslední rozumné vysvětlení mučedníkovy smrti bylo Vtělení a tím vzbuzená láska ke Kristu a dobrovolné rozhodnutí Boha více poslouchati než člověka, také to se
shoduje s řádem bytí, který je na něm, na stvoření, zcela nezávislý.
Tři moci tvoří podle křesťanské víry a poznání z víry dějiny:
Bůh sám, se všemi svými atributy, které zjevil v svědomí člověka
a v průběhu právě dějin samých. Jeho vůle se děje i tam, kde
zdánlivě se neděje, kde se děje svobodná vůle tvorů stvořených
a založených jako duch, neboť O n c h c e tuto s v o b o d n o u v ů l i .
Nechává podle slov apoštolových » v š e c h n y n á r o d y j í t i j e j i c h
v l a s t n í m i c e s t a m i « , nikdy ovšem bez napomenutí, že Jeho cesty
jsou často jiné, a nikdy bez sdělení Svých přikázání ve svědomí,
a od času Zjevení a Vtělení, v Církvi. Druhou mocí v působení
dějin je zlo v padlém andělu, vlastní mystérium iniquitatis, tajemství zla, které předpokládá tajemství svobodné vůle.
Kdo, jenž často jen v žertu užívá příslovečné věty všeobecně
lidské zkušenosti: vůle člověkova je jeho nebeským královstvím,
sotva nad tím užasne, aby s chvěním tušil propast, nýbrž spíše pokládá tuto větu za banalitu, neřku-li aby vypátral její neproniknutelnou
hlubinu. Působení zla v dějinách poznáváme tam, kde bere na sebe
systém a kde převyšuje lidskou moc a lidskou míru; přesto má
zlo podle v š e m o h o u c n o s t i Boží ještě jiný význam: aktivuje
všechnu spící dobrou podstatu tohoto stvoření - dobří lidé často
rádi spí - a tím jest činitelem, sloužícím Prozřetelnosti, urychluje
strašnou měrou všechno dění s cílem ujasniti úmysly, s cílem zásadní otázky a odpovědi a onoho Ano či Ne.
Nikdy nedosáhne padlý anděl toho, co vlastně chce, zpravidla
dokonce opaku toho; není také jako kníže tohoto světa pánem dějin,
nýbrž urychluje jejich běh. Třetí mocí je člověk sám. A je, vzhle547

dem k tomu, že k němu dějiny podstatně patří, zcela jinak než
k Bohu, který nemá dějin, avšak dobrovolně je na sebe v jistém
smyslu vzal s tělem člověka ve Vtělení, a v druhém smyslu zase
jinak než anděl, který se nemůže státi člověkem, avšak jako padlé
kníže tohoto světa vyssává a ničí a znečišťuje, co sám nestvořil,
aniž stvořiti může - člověk je v přirozeném smyslu takřka vlastně
primární, zejména, počítáno zdola, vlastním tvůrcem všech dějin,
to je vlastně jedno z jeho privilegií: dělati dějiny v dvojitém smyslu
moci stejně jako kultury.
Všechny tyto tři tvořivé moci jsou v jednotě dění a dějin, byly
a budou až do konce všech věcí. Velké omyly, jak v jednání tak
v myšlení a nazírání vznikají proto, že jedna z těchto mocí je isolována a ustanovena jako jediné působící. Je-li Bůh určen k moci, která
působí sama, tedy vzniká nutně kvietismus a fatalismus; je-li zlý princip určen pro dějiny jako jediný princip m o c í obdařený, pak vzniká
nějaký gnostický systém, jehož podstatou je vykázati zlu m o c a
t v o ř i v o u s í l u , dobru pak j e n u t r p e n í a strast; stane-li se
však člověk sám demiurgem, působitelem dějin, pak vzniká onen
nepodařený humanismus, jenž božským tajemstvím inkarnace: že
totiž Bůh se stal člověkem, pohrdá jsa v otrocké poslušnosti lži a
v irreální víře v nedostatečnost, ve víře, že člověk se může státi Bohem z vlastních stvořených sil. To je vlastně to, co se na konec v čistém humanismu dálo. Lidé si počínají, jako by něco očekávali, nebo
jako by mohli něco učiniti, co převyšuje V t ě l e n í . To je ta jeho
démonie. Chce přirozené zbožštění, aby člověk s v o u přirozeností
a s v o u vlastní vůlí, svou krví se stal Bohem, nebo také aby jen
vznikající Bůh v přirozenosti člověka z jeho krve dosáhl své vlastní
přirozenosti a existence. A nivelují čas i věčnost. Tím vzniká naléhavost času, která pravděpodobně nebyla nikdy větší, než je právě
dnes. Dnešní noviny vzbuzují zájem, který by měl náležet jen věčným věcem - noviny včerejška jsou mrtvější, než by vlastně podle
správného řádu měl býti čas - je to křivka horečky v sepsi časnosti, jež jde vstříc svému zániku. Že tyto tři možnosti byly v dějinách vždy opět realisovány, o tom nás dějiny samy dost důrazně
poučují. Přichází-li křesťan od své víry k myšlení, tu je povinen
mysliti velmi namáhavě a bedlivě: přichází z plnosti bytí, jež má
jeho víra, jakkoli by byl nedokonalý a slabý pro tuto plnost bytí;
tak nesmí v myšlení nic vynechati a musí zachovávati řád. Je mnohem méně namáhavé mysliti pouze na jednu nebo na dvě ze tří
působících mocí dějin, je též mnohem méně namáhavé je navzájem
pořádati, nepřihlížejíc k zásadnímu rozdílu jejich bytí, jejich řádů,
jejich působení. Přes tyto rozdíly je to namáhavé myšlení, mysliti
na ně pohromadě, avšak toto myšlení dosahuje své nepopsatelné
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odměny v tom, že jsou pohromadě a tedy také pohromadě působí,
že tudíž má toto myšlení pravdu a že ji poznává. A je to vždy
pravda, která osvobozuje.
Spolupráce svobodného člověka na utváření tohoto světa, tedy
na jeho dějinách, bývá zpravidla od křesťana podceňována a to tak
velice, že je možný i křesťanský cynismus k dějinám, jak jsem se
již zmínil - patří to k tragice tohoto světa. Bývá od nekřesťana alespoň evropského zpravidla přeceňován - to patří také k tragice
tohoto světa. Je těžko zachovati střed jednoty, ale musí býti zachován, chceme-li setrvati v pravdě. Nezvratné faktum, že každý národ
má své vlastní dějiny, doložené slovy apoštolovými, že Bůh nechává
jíti národy jejich vlastními cestami, je jen znamením velikosti a výsosti Stvořitelovy, nevylučuje z něho však, že všechny tyto dějiny
zůstávají v jednotě universálních dějin, jichž cíl a smysl je dělení
duchů a spása jednotlivé duše, osoby a zjevení říše Boží, gloriae
Dei. Dějiny národa jsou měřeny podle příspěvku k poslednímu cíli,
neboť všechno bude měřeno podle plodné práce a podle ovoce,
nikoli podle krásy nebo podle šálivého bohatství vloh nebo květů.
Mají-li národové své vlastní dějiny, je právě tím řečeno, že
hrají rozličné úlohy v eposu nebo lépe v dramatě a někdy ještě
lépe v tragedii nebo v komedii universálních dějin, a tyto rozličné
úlohy si nedávají sami, opravdu ne, nýbrž jsou jim přiděleny Stvořitelem, božským dramaturgem a soudcem samým.
Bůh však řídí dějiny privilegiemi, která někdy mohou býti privilegiemi utrpení nebo řekněme hned: jsou jimi. To je these, od
které křesťan naprosto nemůže upustiti, a je to poslední, o čem chci
mluvit. Začíná se, jak se sluší, na začátku. Kant na otázku, zda jsou
také na jiných hvězdách živoucí bytosti, odpověděl, že větší pravděpodobnost mluví pro než proti. A v minulém století byla tato vyšší
pravděpodobnost vyzdvižena téměř k praktické jistotě. Dnes je tomu
docela jinak. Novodobí astronomové vracejí se na základě zkušeností
a podle účinnějších method bádání, než jaké dříve lidé znali, k prostému pojetí věřícího křesťana: že tato malá země je předem stanovený prostor a v nesčíslném počtu hvězd vybraná a privilegovaná hvězda. Je zcela nepravděpodobné, říkají, že někde ve vesmíru
existuje ještě sluneční systém jako je náš. A kdyby existoval, říkají
dále, je ještě ve vyšší potenci nepravděpodobno, že uvnitř takové
již nepravděpodobné druhé sluneční soustavy by byly na nějaké
planetě podmínky pro možnost života. Klínem života jest pouze naše
malá planeta, která se mohla státi tabernaculem ducha. Jak bychom
se však nyní měli zdráhat pochopiti, že na této malé planetě jsou
zase jednotlivé národy a města privilegovaná a vyvolená pro zvláštní
poslání?! Jerusalém, Athény, Řím?! Tři theologické řeči?! Chtějí
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násilím nivelovati: hvězda jako hvězda, národ jako národ, řeč jako
řeč. Avšak v hlavních věcech našich dějin je leccos již dávno rozhodnuto a to eschatologicky rozhodnuto. Lze totiž svéhlavě, tedy
slabomyslně vždy znovu opakovati Babylon a řeči, ba dokonce i řeč
poplésti. Trilogie řečí zůstává nad křížem Kristovým, a všechny tři
říkají totéž. Quod scripsi, scripsi. Takového něco se nemůže odestáti, ani nemůže býti opakováno. Zatím: princip sám zůstává. Nemohou býti tedy privilegia a zvláštní poslání zjevná v ještě nedokončených dějinách, které jsou překvapující a opravdu dramatické.
Je pošetilé si mysliti, že v podstatě křesťanského pojetí dějin spočívá názor, že dějiny jsou hotové, uzavřené; naopak, nikdo jiný
než křesťan nemůže v tak velikém strachu a hrůze věděti, že ještě
právě nejsou hotovy, protože v žádném jiném pojetí dějin nejde
o taková rozhodnutí jako právě v křesťanském. Privilegia a zvláštní
poslání, pravím, mohou býti v průběhu dějin, v procesu samých
dějin až ke konci zjevná. Jestliže na př. ve středověku, v eminentně
prožité, ale také reflektované dějinné epoše, vznikla věta, že Němcům patří imperium, Italům sacerdotium, Francouzům magisterium,
pak to nebylo žurnalistické aperçu, pouhá domněnka, nýbrž poznatky
anonymního způsobu, získané z konkrétní plnosti dějinného bytí,
z poznání o poslání, jež nebylo zcela odňato pro zneužití, vinu a
odpadnutí, nýbrž ještě potom platí. Zajisté smysl takových privilegií není naplněn v Bedřichu II., nýbrž v Karlu Velikém, není naplněn v Alexandru VI., nýbrž ve sv. Ambroži nebo Řehoři Velikém, není naplněn ve Voltairovi nebo Rousseauovi, nýbrž v Bernardovi z Clairvaux a ve vznešené škole pařížské XIII. stol., avšak
je velkou slabostí dějinné zrakové síly neviděti, že světlo hvězd
takových neproměnných poslání proniká i skrze zločin a hříchy:
takových poslání, jež si nedávají národy samy (nikdo se nemůže
sám povolávati), nýbrž jež patří k tvořivé síle samého Boha; takových poslání, jež mohou pokáním a milostí snad znovu přinášeti
nové a pravé dobré plody. Dějiny jsou jakoby děním mezi dvěma
póly: mezi Ničím a mezi Bytím. Avšak tento obraz, získaný z nezobrazitelné sféry, může klamati. Neboť tyto dva póly nejsou ekvivalentní - Nic není rovno Bytí, ani Hegel není roven Tomáši Aquinskému. Dějiny budou míti konec, tak jako měly počátek, avšak
nikoli v Ničem, nýbrž ve věčném Bytí.
Proto vidí křesťan všechno partikulární dění ve světle universálního dění, jehož cílem je sám Bůh, samo Bytí, naplňující se p r o
č l o v ě k a v nejhlubším Bytí a ve vrcholu vší stvořené existence,
v imago Dei, v dějinách a v dokončení duchovní osoby jako člena
říše Boží.
Křesťan může nějaký čas jíti společnými cestami s některými
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nejistými fragmentárními, inchoativními pojetími dějin, nakonec však
se přiblíží rozhodnutí, kde se již nerozdělují cesty, nýbrž cesta, ne
od nějaké jiné skutečné cesty, nýbrž od samého bezcestí; tato cesta
se liší zásadně, tedy od kořene, od onoho pojetí, které nikoliv z relativně nevinné nevědomosti, nýbrž modo ponendo, t. j. vůlí proti
tomu se stavíc, popírá, že Ježíš Kristus je Syn Boží - tedy skutečný Bůh, Deus de Deo, lumen de lumine, Deus verus de Deo
vero, jak se praví v jeho Vyznání víry, a současně s k u t e č n ý
č l o v ě k : et homo factus est, jak se prostě praví v témž Vyznání
víry - a že jako takový je smyslem a plností a měrou všeho dění
a všech dějin. Křesťan je křesťanem svou věrou. To je počátek i konec jeho existence.
Přeložil Jan Hertl

JINDŘICH STŘEDA

CATO, ČILI O SVOBODĚ
PLNĚNÍM ZÁKONŮ
Málo známý, avšak neobyčejně zajímavý a zábavný latinský
spisovatel Valerius Maximus by si zasloužil, aby se mu v sousedství slavných Liviů a Ciceronů věnovalo třebas jen dost málo pozornosti. Je to totiž jeden z těch starých spisovatelů, kteří pro svou
moudrost jsou vždy aktuální a kteří dnes řečí jasnou a srozumitelnou mluví právě k naší době. Neboť Valerius Maximus praví:
»Co je svoboda bez Catona ? Nic více, než Cato bez svobody.« Věta
ta se zdá jaksi přiléhavou na některé naše poměry. Neboť není pochyby, že něco schází naší svobodě a naší republice; je přímo pohoršlivé, jak málo se zákony a ústavní řády tohoto státu berou vážně.
Rozvleklá debata o otázce politických stran ukázala jednu věc velmi
jasně: že obsahem veřejného života u nás není plnění zákonů, nýbrž
boj o moc. Jenže právě v republice mají zákony být tím nejvyšším.
Alespoň jsme se učili, že v tyraniích rozhoduje libovůle vladařů,
avšak ve svobodné obci vládnou hoi nomoi, zákony...
Pravíme tedy, že naší republice schází Cato - muž, beroucí
zákony vážně. Neboť kdo je to Cato ? Muž, který se od plnění zákonů nedá odvrátiti ničím, ani vývojem věcí, ani velikostí nepřátel,
ani porážkou republikánů, ani koncem svobody.
»Invictus victis es partibus; omnia Caesar
vincere qui potuit, te, Cato, non potuit...«

pěje Martial. Ale my máme podle Valeria Maxima »svobodu bez
Catona«. Jaké jsou příčiny tohoto stavu, netřeba zvlášť zkoumati;
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jsou znamenitě osvětleny Schmittovou prací »K státní filosofii protirevoluce«, vyšlou česky v této revui. Cituji: »Aktuelní význam oněch
protirevolučních filosofů jest však v konsekvenci, s níž se rozhodují.
Tak silně stupňují moment decise, že na konec potlačí myšlenku
legitimity, z níž vyšli. Jakmile Donoso Cortés poznal, že je konec
období monarchie... dovedl svůj decisionismus do konce, to jest,
požadoval politickou diktaturu.« V těchto slovech je objasněna také
příčina nezdaru dnešního republikánství a zároveň protivných hnutí
dneška, nezdaru, rozuměj, ideového; tou příčinou je ztráta smyslu
pro právo. U Cortésa samotného je to ovšem věc velmi snadno
pochopitelná. Neboť jakkoli Donoso Cortés, marqués de Valdegamas,
svým čtenářům a v prvé řadě ovšem sám sobě připadal jako zásadní bojovník Řádu, nelze přece zapomenouti, že prakticky stál
ve službách vlády liberální. Jako poddaný manželky Riansaresovy
pochopitelně očekával »konec období monarchie«. A když vzpomeneme, že tento nepřítel měšťáků byl současníkem oněch urbanos
- městských ostrostřelců - kteří podporovali vítězství liberalismu
ve Španělích popravami nepřátel také sedmdesátiletých nebo pětiletých, tu chápeme, že Cortés ve styku s takovými filantropy se
stal misantropem. Ale důležité je, že Cortés nám ukazuje velmi jasně
na společný nedostatek moderního politického myšlení. Je jím právě
ono potlačení legitimity.
Našemu republikánství, pravím, schází legitimismus. To však
nutno blíže vysvětliti. Náš člověk si pojem legitimismu, má-li jaký,
spojuje s monarchismem, ne-li s dvořanstvím; vybaví se mu při
tomto slově ztrouchnivělé pergameny a rokokové paruky. Ale poukázali jsme na to, že zákon - a také pojem zákonitosti čili legitimity - je právě v republice nejdůležitější. A proto i v dějinách
vidíme, že nejneúprosnějšími legitimisty jsou republikáni - ve starověkém Římě, v městech italských, ve Švýcarech. A musí jimi
býti! Neboť má-li jedinovláda stát zosobněný ve vladaři, je v republice vladařem zákon sám; a je-li tedy porušen zákon, opírá se
státní moc jedině o oblibu demagogů. Je tedy pro republiku nutností, aby chránila neporušenost zákonitého řádu. Ale aby bylo
možno vynutiti nedotknutelnost zákonitého řádu, musí býti možno
navázati zákonitý řád na mravní řád a zjednati takto každému zákonitému předpisu mravní závaznost. Toto jest legitimismus. Zavržení myšlenky, že zákonitý řád nutno navázati na mravní řád, je
společný znak stoupenců diktatur nejrůznějšího druhu. Muži francouzské revoluce zajisté se pokládali za obnovitele porušeného přirozeného řádu, za obnovitele potlačené, ale od počátku dané svobody, za obnovitele nezadatelných práv člověka a občana; jejich,
někdy přímo groteskní kult antiky měl právě tento smysl: nazna552

čiti, že nejsou buřiči, zločinci a tvůrci něčeho nového, nýbrž obhájci
samozřejmých a odvěkých mravních zásad. Postoj anarchistických
revolucionářů z r. 1848 je již zcela jiný; jejich »Salve, o Satana,
o ribellione...« znamená, že se nedovolávají staré mravnosti, nýbrž
že si budují nové, svoje pořádky.
Vidíme tedy u revolucionářů totéž opuštění myšlenky práva
ve prospěch moci, jako jsme je zjistili ve Schmittově studii u Cortése.
Ovšem, vnucuje se nám při tom myšlenka, že Cortés byl Španěl,
tedy Román. A právě v této otázce nazírání na moc se snad evropské rasy od sebe psychologicky nejvíce liší. Tento rozdíl lze formulovati takto: Pro Germána je moc (jakkoli vzniklá, jakkoli zřízená) sama o sobě dobrá a závazná. Pro Romána je moc mravně
lhostejná, ale prakticky nutná. Slovan si však klade otázku po mravním základě moci: je-li moc »od Boha«, je závazná, a to zcela (ruský
josefinism), je-li moc ze země, je od ďábla a nelze ji z praktických
důvodů přijmouti (Chelčický, ruští starověrci a ovšem Tolstoj). Nelze
mi jinak mysliti, nežli že tento postoj (postoj Dostojevského, jenž
uznával samoděržaví a při tom napsal sen o Inkvisitoru) je jedním
důkazem slovanské anima naturaliter Christiana. Neboť zajisté měřiti moc mravním zákonem je věc typicky křesťanská. Legitimism
ne ovšem jakožto věc - (poukázali jsme na starý Řím), ale jakožto
myšlenka je naprosto a jedině křesťanský. V žádné jiné kultuře nemohla dojiti vyhranění myšlenka, že nutno státní autoritu spatřovati
ve vrchnosti zákonité, byť i bezmocné, a ne ve vítězném povstání.
A vskutku historický legitimismus (jakožto theorie, pravím) zapadá
do katolických kulturních proudů: do baroka a do romantismu.
Oč nám však jde v této úvaze, je určení významu legitimismu
pro republiku - vlivu myšlenky zákonitosti na myšlenku svobody.
A tu nutno poukázati na jednu věc. Postupně, jak se revoluční
myšlení vyvíjelo od naturalismu rousseauovských jakobínů k zuřivému a choromyslnému antinaturalismu dnešních socialistů, oslaboval se cit pro svobodu - dříve hlavní bod revolučního programu
- ale zejména schopnost revolucionářů učiniti něco pro svobodu,
poklesla na žalostné minimum. Toť psychologicky samozřejmé. Neboť jestliže snad každý člověk je schopen přinášeti oběti za právo,
za mravní příkaz jemu uložený shůry, je naopak jasno, že pro svoje
požadavky, pro svoje přání, se může člověk obětovat jen ve velmi
omezené míře. Obětovati se v zájmu něčeho vyššího je starý ideál
lidské přirozenosti; obětovati se v zájmu vlastním je patrně věc
protismyslná a tedy nemožná. A takto nabývá praktického významu
řečnění starších revolucionářů o potlačených právech; nová levice
však mluví vždy jen o svých (resp. proletářských) požadavcích.
A proto je tu onen nápadný a přímo podivný rozdíl mezi starými
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barikádovými bojovníky a jejich přece jen duchovními dědici. Když
se totiž začala valiti světem vlna více nebo méně kulturních diktátorských hnutí, bylo jistě mnoho lidí, kteří se v duchu tázali: A co
učiní parlamentní demokracie? Co učiní sociální demokracie? Jiné
umírající režimy našly své obránce, ba i za režimy povalené se
lidé zoufale bili; najde demokracie svoji Vendée? Odpověď událostí byla záporná. Proti diktátorům je ovšem veden boj: v Paříži,
v Novém Yorce, v Argentině jsou jednohlasně přijímány resoluce
proti Hitlerovi, v Čechách a ve Francii je sympatiemi provázen
zápas čínské republiky proti Japoncům, v Anglii je publicisticky
potírán režim v Italii... Je však toto boj? Je však toto obrana? Pravda, bývá často poukazováno na případ rakouský; rudí dělníci,
ubytovaní ve tvrzích města Vídně, zachovali straně věrnost a bránili svoje léna (jak jinak nazvati majetek, přidělený za brannou
věrnost?) s obdivuhodnou statečností. Ovšem, zatím co svou věrností chránili pověst dělnictva, inteligence se boje vzdálila. Ale to
už se zdá pravidelným zjevem. Jakoby chudý, jsa dědic zaslíbení
božských, měl usnadněny některé ctnosti, a z nich zejména statečnost. Nelze nevzpomenout na francouzskou revoluci, kdy také
inteligence a šlechta bloudila po všech zemích Evropy - jenom na
bojištích západní Francie zůstali sedláci sami.
Ale nehledíme-li na chudé, nutno všeobecně zjistiti úplnou neschopnost dnešního člověka bojovati za svobodu; ba, on na ni ani
již neumí mysliti. E. Drumont, člověk málo čtený, jehož myšlenky však musí zvítězit, líbí-li se Bohu zachovat Evropu, přirovnával dnešního člověka, poplatníka - jak krásné slovo! - k arabskému
velbloudu, jenž sám pokleká, aby naň bylo snáze vloženo břímě...
Vskutku, poslušnost občana moderního státu je překvapující; cokoli
hodlá započíti, ať si pořizuje lampu nebo připouští klisnu, ať provádí tělocvik, prodává ječmen, podniká výlet nebo vychovává děti,
vždycky si uvědomí, že teď právě zas vyšel nový předpis a že se
musí obrátit na některého muže s razítky. O tom nás neobyčejně
jasně poučuje Bellocův Otrocký stát, dílo, jež se ovšem v prvé řadě
dotýká dělnických otázek, ale tendence k nevolnictví je v poměrech buržoasní třídy snad ještě nápadnější. Ovšem, je-li moderní
občan nazýván - také u Drumonta - Číňanem, nesmí se zapomínati na jeden psychologicky velmi důležitý rozdíl. Starý barbar,
Číňan, fellah a negr podroboval se ovšem bez odporu a samostatnosti svému vladaři a zvykům svého kmene. Ale tyto zvyky byly
utvrzeny autoritou pradědů a staletou zkušeností - zdály se neměnitelné, právě jako přírodní zákony. V témže smyslu se mluvilo
o »přirozeném vládci«. Kdežto moderní občan je otrocky podroben
silám, kterým nejvíce ze všeho schází právě autorita - ať už žije
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pod kratomanií diktátorů nebo pod legislační nadprodukcí parlamentů ; nemůže se domnívati, že by tyto denně se měnící rozkazy
byly nějak nutné a hlouběji závazné. Moderní stát svojí strukturou
ovšem velmi dobře odpovídá této nevolnické situaci svých obyvatel;
ale domnívajíce se, že v lidské společnosti dlužno přičítati hmotným důsledkům duchovní příčiny, považujeme moderní otrocký
stát právě za důsledek otrockého ducha. Jsou také ovšem lidé, a
dnes velmi významní, kteří tuto degeneraci moderního státu přičítají demokracii; podle našeho názoru omylem. Soudíme naproti tomu, že demokracie obsahuje také jisté cenné, mravní zásady. O volnosti snažíme se dovoditi, že právě ona modernímu vývoji, a to
ovšem jak pravicovému tak levicovému - toť kořen zla - úplně
chybí; bratrství je křesťanský mravní příkaz. Obtíže začínají u třetí
demokratické zásady, u rovnosti; neboť zde demokracie se z mravního oboru dostává do oboru politického. A politická rovnost byla
chápána tak, že všem třídám byla dána stejná účast na onom fiktivním politickém životě, který právě z takto chápané rovnosti musil
nutně vyplynouti. Avšak pravý smysl rovnosti je ten, aby všechny
třídy obyvatelstva se svým způsobem zúčastnily veřejného života;
je zřejmo, že obsahem organické demokracie je právě stavovství,
které jediné vyhovuje požadavku účasti všech občanů na veřejném
životě, a to každého právě v tom životním oboru, do něhož byl
osudem postaven. Stavovství plodí svobodu.
Příčinu moderní nesvobody nelze tedy hledati v myšlence demokratické. Nebezpečí je po našem soudu třeba spatřovati v nepoměru mezi republikánským principem ústavním, který postuluje
zdravý, řekl bych primitivní stát (a republika se v dějinách osvědčila jen zvláště silným národům), a mezi vývojem moderního, hypertrofického státu. Neboť co tu vidíme? Moderní stát po jedné své
stránce, po stránce vlády, je Nic, abstraktum, nepřítomnost, bojiště
a prázdný prostor; po druhé stránce, po stránce moci, je Vše, absolutno, svrchovanost a Ideál, kolektivní Leviathan a Dominus Deus
noster in terris. Podstatnou známkou státu starorežimního byl dualismus, totiž soustava, kdy mimo vládu existovalo zastoupení poddaných; moderní stát se naproti tomu honosí sjednocením moci. Pravda,
tvrdí se, že tuto jednotnou moc drží zástupcové lidu - v theorii lid
sám - což však znamená právě onu nepřítomnost vlády; ale jelikož
lidská společnost se bez vlády neobejde, tvoří theoretičtí zástupci
lidu de facto vládu a v českém jazyce také jsou jakožto vláda označováni. A to opět má za následek, že nemají žádného zastoupení
poddaní. Jest tedy moderní vláda vládou absolutní. Avšak ona jest
také vládou suverenní; nemá tedy omezení ani na světě, ani na nebi;
není vázána zákonem ani ústavním, ani mravním. Jsouc daleka toho,
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aby byla poutána ohledy na nějaké právo, je moderní vláda naopak
obdařena tou mocí, že právo tvoří. Za takového stavu věcí nelze
se diviti onomu naprostému vymizení citu pro svobodu, které moderní stát a jeho občany vyznačuje. Tu ovšem nelze se diviti onomu
záměrnému potlačování svobody jak osob, tak i zemí, které znešvařuje dnešní Německo. Neboť potlačení přirozených, historických
kmenů a vytvoření velkých, centralisovaných, jaksi umělých a neskutečných národů všude provázelo vznik moderního státu. První
a nejznámější příklad toho byl ve Skotsku, které rodící se parlamentní režim anglický se snažil asimilovati v Unii Velké Britanie
a vskutku s neuvěřitelnou surovostí zbavil Skotsko samostatnosti;
proti tomu se skotské kmeny bránily věrností stuartské reakci. Netřeba ani připomínati, kolik bylo jiných národů a kmenů, jejichž boj
o bytí a svobodu proti centralisovanému státu byl veden a odsuzován jako věc reakce - Baskové, Bretonci, Katalánci, Lužičtí Srbové,
Charváti, Češi.
Je nutno oživiti u nás chestertonovské pojetí demokracie jakožto
záštity svobod nikoli imaginárních, nýbrž svobod jakožto privilegií,
odlišených svobod drobných celků proti hypertrofickému, všudypřítomnému modernímu státu. Ovšemže Chesterton, vida smysl demokracie v nejširším možném uskutečnění samosprávy, žádá jakožto
její nutný předpoklad nezávislou, nepohnutelnou vládu.
Je-li tedy velkým problémem dnešní politiky jak oživiti a uplatniti přirozený lidský požadavek svobody, pak je to možné jedině ve státě postaveném na přirozených základech. Přirozeně ustrojený stát - to jest stát, jenž má autoritu vlastní a nemusí tudíž
poškozovati a usurpovati autoritu svých složek - dovolí, aby jeho
složky svůj poměr zdravě upravily. Složkami státu pak jsou země,
okresy a obce; s ozdravěním celku vyššího bude postupně možno,
aby celek nižší konal svou funkci v životě národa. Národ však,
jelikož není náhodným nebo podle dobrovolné úmluvy ustaveným
shlukem jedinců, nýbrž přirozeným organismem, nemůže zdravě
žíti, není-li možno jeho složkám vykonávati jejich přirozené funkce.
Složkami národa jsou rodiny a jedinci, kteréžto složky mají různé
funkce podle různých povolání. Orgány pak těchto funkcí ve veřejném životě jsou stavy. Nelze totiž svobodu jednotlivce uskutečniti jinak než nápravou společnosti shora. Shora, rozuměj od poměru k Bohu; neboť bez víry nelze nic učiniti. Ale národ žije v křesťanské Církvi; národ pak musí býti organisován v řádný stát; řádný
stát umožňuje funkci svých složek; toto (autonomistické) zřízení
státu pak umožňuje funkci složek národa (stavovství); a svoboda
jednotlivce je tedy v tom, že mu zřízení společnosti umožňuje
výkon jeho funkcí.
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Aby však jednotlivec mohl svou svobodu reklamovati, jest potřebí, aby se necítil, jako je tomu za režimu liberalistického, osamoceným jedincem, jehož dobrovolný souhlas mu teprve ukládá
povinnosti členství ve společnosti a který tedy a priori klade na
společnost nekonečné požadavky (pokládaje společnost za jakési
zlo, ukládající o svobodu svrchovaného jedince), takže když žádá
od společnosti v zásade vše, nemá - ba zamítá - zvláštní právo
(privilegium) na cokoliv; nýbrž jest potřebí, aby jednotlivec, cítě
se členem složek společnosti, byl si vědom povinností a práv, která
mu z tohoto jeho postavení plynou, a aby tato určitá práva pokládal za součást zákonitosti, která jsouc navázána na mravní zákon
nemůže býti pouhým násilím a změnou faktických poměrů porušena. Takováto legitimita může od občana požadovati nejvyšší oběť
- »co jest svoboda bez Catona ?« Prozatím není Catona, není tedy
svobody; světem vládne onen hnusný konformismus, jehož svědky
jsme byli také při německé revoluci. Nebylo odpornější podívané
než tato změna; včera ještě celá říše, všecky země, všecky kulturní
instituce, všecky společenské špičky byly demokratické a republikánské - nastala změna v kancléřství, a vše, vše bylo ve službách
diktatury. Nikdo nepovažoval za svou povinnost pokračovati po
změně režimu v tom, co se dříve jevilo jakožto samozřejmá povinnost. Ostatně moderní stát se považuje za oprávněna vymáhati
od svých poddaných tento neomezený rozsah nevolnosti; neboť
prohlásiv děti za svěřené nikoliv rodičům, nýbrž jemu, osobuje si
stát právo nutiti svoje občany k myšlení, jaké se jemu líbí. Sama
o sobě jest tato usurpace práv rodiny a duše nesnesitelná; ale stává
se trojnásobně nesnesitelnou nestálostí moderních poměrů. Neboť
jestliže ve Spartě vychovával stát veškeru mládež, vychovával aspoň
po staletí ze všech Sparťany; moderní stát však si připisuje právo
dělati ze všech dětí dnes republikány, zítra fašisty, pozítří komunisty a pak patrně royalisty; toto je nesnesitelné. Ale ovšem, co
možno upříti modernímu státu, kdyžtě se domnívá, že nemá žádných práv, nýbrž zná jen svou vůli, která vůči občanům má plniti
funkci práva ? (Zmínili jsme se ovšem, že moderní stát jakožto abstraktum nemá vůle vlastní, nýbrž že jako jeho vůle funguje výslednice zápasících sil.)
Aby tedy mohla býti obnovena a obhájena myšlenka svobody,
což je nutno, jelikož svoboda je přirozeným požadavkem člověka
a účelem státní autority, je nezbytno obnoviti myšlenku, že i stát
i občan, i jednotlivé složky státu a národa musí míti svá určitá práva,
kterých nelze jednostranným násilím změniti, neboť jsou navázána
na mravní zákon. Řád ve státě, zaručující autoritu vlády a svobodu občanů, musí plynouti z Boží milosti. Tím jsme vyslovili, že
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naší republice se nedostává legitimismu. »Co je svoboda bez Catona ?« Naší republice scházejí lidé, připravení brániti její zákonitost
za všech okolností. Aby však občané takto smýšleli, musí jejich
výchova býti zbavena nesmyslů a zejména kopanců proti duchu
českých dějin. Zvláště bude nutno znemožniti zkreslování významu 28. října. Proti známým ideologiím nutno zdůrazniti, že 28.
říjen 1918 byl obranou a obnovením státního práva, a že tento stát,
vyšlý z hlubin pohanského dávnověku země, posvěcený křesťanským středověkem a ozdobený katolickou kulturou, je státem z Boží
milosti, nositelem Řádu a vrchností danou shůry. Aby však tato
pravda byla obecně uznána, jest ovšem zapotřebí, aby národní život byl založen na Hlubině bezpečnosti, na Skále.
Jest dávným argumentem reakčních čili protirevolučních (katolických) státních filosofů, že stát bez víry v Boha nemůže žíti.
Neboť stát nelze založiti ani na násilí, ani na souhlasu poddaných;
tyto věci podléhají změně - avšak stát nesmí podléhati změně,
nýbrž musí spočívati na věrnosti. Ale zavázati k věrnosti lze jen
toho, kdo má proč dodržovati danou přísahu; kdo věří v Boha.
Stát tedy, který Boha neuznává, nemůže spoléhati na věrnost svých
poddaných. Tato argumentace je ovšem pro určité prochazeče po
dlažbě dnešního myšlení úplně nepochopitelná, ať nedím směšná;
neboť stát, to je přece instituce, která vybírá daně a vrací je v podobě podpor - čeho v tom má pohledávat víra? Co je to vůbec
Bůh? Co je to přísaha? A kdo dnes ví, co je to věrnost? Jaká pak
věrnost; muž moudrý jde s vývojem, aby se mohl nadíti zmíněných podpor.
Je vskutku nepochopitelné, jak nevšímavě chodí držitelé moci
kolem občanů takto smýšlejících. Kdyby aspoň dbali o klasické vyučování na středních školách; tam se mládež doví, co to je republika. Ale ideálem pokrokových pilířů republiky se zdá býti výchova
nikoli vzdělaných republikánů, nýbrž polovzdělaných montérů, s rozličnými vědomostmi o rozličných předmětech, ale bez státního ideálu. Nejméně pak mají tito montéři (před rokem by se bylo řeklo
průkopníci technokracie) ponětí o svobodě.
Ale nelze se konečně diviti, že pojem práva a tudíž i pojem
svobody, vymizel na straně revoluční; ostudný však je obdobný
vývoj na straně reakce. Quod si sal evanuerit, in quo salietur? A
proto jsme se museli zamyslit nad Schmittovým článkem, s nímž
nás Řád seznámil. Opět cituji: »...redukce státu na moment rozhodnutí, konsekventně na čisté nezdůvodňované, neospravedlňující
se, tedy z ničeho vytvořené absolutní rozhodnutí. To však je v podstatě diktatura, nikoliv legitimita.« Velmi správně; neospravedlňující
se rozhodnutí rozhodně není legitimita. Rozhodnutí »z ničeho vy558

tvořené« jest patrně rozhodnutí bez autority, rozhodnutí, jež mravně
nezavazuje, rozhodnutí, jehož netřeba uposlechnouti. Jestliže Cortés
požadoval takové rozhodnutí (pochopitelně, ježto prakticky stál ve
službách vlády proti legitimnímu králi), považuje to, jak se zdá,
Schmitt za jakýsi objev nebo pokrok a dodává, že »legitimistická
myšlenka nástupnictví stane se prázdnou umíněností lidí, chtějících
mít za každou cenu pravdu«. Zajisté, legitimisté chtějí vskutku míti
pravdu; a naopak stoupencům diktatury je patrně úplně lhostejno,
zda mají pravdu. Schmitt tedy považuje za logicky správnou cestu,
kterou podle něho nastoupil Cortés; nás zajímá právě, že po této
cestě lze od legitimistické kokardy dojiti k hitlerovské botě. Je tuším zřejmo, kterak cit pro právo je svázán s citem pro svobodu,
takže jeden s druhým žije nebo - dnes - hyne; a tak lidé zbavení
legitimismu nejsou s to, obětovati se pro svobodu. A věc, kterou
její stoupenci nejsou s to brániti ani v porážce, obětovati se pro ni, je
života neschopna. Lidé pak se obětují jen pro zákonitost, která svou
autoritu bere shůry. I republika je schopna života jen tehdy, tvoří-li její příkazy část mravního Řádu. »Co je svoboda bez Catona ?
Nic více, než Cato bez svobody.«

STANISLAV BEROUNSKÝ

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
V SOUDOBÉM NĚMECKU
Následující studii je třeba uvésti několika vysvětlujícími větami.
Především je nutno vyložiti název našeho pojednání. Vzhledem k tomu, že neznáme současné poměry německé z vlastního přímého názoru a že se tedy v naší práci opíráme jen o odbornou literaturu
německou, slušelo by se spíše dáti naší stati název »Stát a hospodářství v soudobém Německu jak se jeví v německé státovědecké
literatuře«. To je nesporný nedostatek naší práce, avšak na druhé
straně zdá se nám, že tam, kde jde o přestavbu celé společnosti,
kde se tato přestavba teprv začíná provádět, je možno mnoho důležitých věcí, zejména celkový směr a smysl dění lépe poznat v literatuře než na hotových ukázkách prováděné přestavby: neboť literatura nám dává určitý program, plán práce, kdežto jednotlivosti
přestavby samy o sobě jsou pouhými cihlami, jež na sebe vrství
ti, kdož vypracovali plán. S tím také souvisí, že v naší práci nepůjde o líčení konkrétních organisačních forem státu a hospodářství,
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nýbrž že se budeme zabývati státem a hospodářstvím jako všeobecnými principy, jež nabývají v současném Německu nových tvářnosti.
***
Nynější německý stát je reakcí na liberalistický stát, na stát
toho dějinného období, jež je stručně charakterisováno jako autonomisování jednotlivých společenských oblastí, zejména hospodářství. Sociologickým nositelem této autonomisace bylo měšťanstvo,
hospodářsky mohutnící rozvojem průmyslově kapitalistické společnosti. Tato společenská skupina vybojovala si negativní, polemickou
svobodu od státu, aby měla volné ruce v té oblasti, o jejíž ovládnutí jí šlo, totiž v hospodářství. Je sice pravda, že měšťanstvo nevytáhlo snad do boje s jediným heslem svobody hospodářské, naopak,
dovedlo ideologicky podbarvit svůj zápas jakožto zápas duchovního
principu všeobecné svobody, svobody náboženské, kulturní, politické a hospodářské proti »mocnostem temna a násilí« (rozuměj:
církvi a feudalismu), dovedlo učiniti ze svého zápasu boj svobody
proti řádu a to v jeho pojetí boj proti špatnému řádu, boj nového
kulturního stylu proti starému. Nová ideologie separovala společnost
od státu, postavila společnost proti státu a nastolila pomocí tohoto
dualismu neutralitu státu vůči společnosti a hospodářství. »Stát se
při tom jeví jako juristická forma a normativní řád, společnost proti
tomu jako nositelka duchovních a hmotných hodnot. Obě oblasti
jsou naprosto rozdílné a vedou svůj oddělený život.« (E. R. Huber.)
Toto separování postupuje dále, dochází na př. k rozluce hospodářství a ethiky, avšak i uvnitř jednotlivých společenských oblastí dochází k dalším rozlukám a k vytváření nových antithesí; tak na př.
v oblasti hospodářství rozluka kapitálu a práce a antithese mezi
buržoasií a proletariátem. Vítězný liberalismus rozrušil společenskou
stavbu, v níž jednotlivé společenské oblasti byly vázány jednotným
řádem a v níž zejména hospodářství bylo spoutáno četnými politickými a ethickými vazbami, jsouc postaveno do služby cílům, jež
byly mimo ně a nastolil místo řádu autonomii jednotlivých společenských oblastí. Nebylo by se to podařilo, kdyby předliberalistická
hierarchie hodnot nebyla už dávno před uplatněním politického liberalismu podhlodána protestantskou reformací a osvícenstvím, tedy
individualismem theologickým a filosofickým, jemuž pak v dějinném sledu následoval v podobě liberalismu individualismus politický
a hospodářský.
Charakterisovali jsme liberalismus jako autonomisaci jednotlivých společenských oblastí, zvláště hospodářství. Liberalismu se
podařilo nastolit takový stav věcí, kde hospodářství je samo pro sebe,
ba kde později se stane všeurčující silou. Konečným výsledkem
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liberalismu je zničení pořádající moci státu a nastolení primátu hospodářství před všemi ostatními společenskými oblastmi, před náboženstvím, před ethikou, před státem, před kulturou. My, kteří
jsme už vyrostli v »ekonomickém století«, si již ani neuvědomujeme, že toto pronikání všech oblastí hospodářstvím, toto podmaňování všech hodnot hospodářstvím, je něčím nepřirozeným, že
byly doby, kdy hospodářství nebylo »osudem« (jak to formuloval
Walter Rathenau), kdy nevládlo státu, vědě, umění, politice, nýbrž
kdy zastávalo funkci, jež mu pro vlastní jeho povahu přísluší, kdy
sloužilo. Liberalismus, který nastolil nový kulturní styl, totiž ekonomický kulturní styl, v němž všechny společenské hodnoty mají
platnost odvozenou od hospodářství, stávají se epifenomenem hospodářství, tvoří pak později pro marxistickou filosofii dějin vhodný
objekt, na němž se vede důkaz pravdy pro historický materialismus.
Neboť v liberalistické společnosti stává se hospodářství skutečnou
podstavbou, jedinou realitou, nad níž se tyčí ideologická nadstavba
náboženství, státu, kultury, jak to učí historický materialismus. Jenomže marxismus právě v tomto bodě se dopustil oné osudné chyby,
jež vůbec je příznačná pro historický materialismus: učinil z historické kategorie kategorii logickou, považuje historicky jedinečné
zvrácení hierarchie hodnot za obecně platné pravidlo, za společenský zákon.
Proti tomuto převrácení přirozené stupnice hodnot brzy začaly
pracovati duchovní síly, jež s velkou jasnozřivostí poznaly, kam
toto porušení řádu, tato autonomisace jednotlivých společenských
oblastí ve svých konečných důsledcích povede: k anarchii a k rozpadu společnosti. Katolická sociální filosofie potírá v samých počátcích pokusy o nadvládu ekonomických zřetelů; boj proti »mamonismu«, to jest proti projevům kapitalistického ducha, jak se
sporadicky objevují ve středověku, dosvědčuje jasně, na které frontě
církev stála. Také později, když nový duch nastoupil svůj vítězný
pochod, jsou to především duchovní síly katolicismu, jež se pokoušejí jeho postup zastavit, zatím co protestantství, jež theologicky
připravilo nástup liberalismu, poskytlo všude novým proudům nejvhodnější vegetační podmínky. Bylo by zajímavé, aspoň zběžně si
povšimnouti těchto katolických kritiků liberalistické autonomisace
jednotlivých společenských okruhů, z nichž mnozí byli Němci a
z nichž skoro všichni doporučovali pro obor společenského života
návrat ke korporačnímu zřízení v katolickém duchu, jakožto jediné
východisko z nesnází; leč k tomu zde není příležitost. Jejich práce
byly silné pokud šlo o aetiologii destrukce společnosti, méně silné
pokud šlo o therapii a nový duch představoval příliš robustní a dosud zdaleka ne spotřebovanou sílu než aby byl jimi vážně ohrožen.
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Teprve po válce, kdy úpadek ideologie ovládající minulé století byl již příliš zjevný a kdy některé státy byly až nebezpečně
ohroženy rozpadem společnosti, teprve tehdy dochází k změnám
politických řádů. Známe italský pokus o korporační stát, pokus,
jenž byl později následován četnými jinými státy a jehož příklad
neztratil dosud nic ze své atrakční síly. Víme, že korporační myšlence se dostalo neobyčejné morální podpory encyklikou Quadragesimo anno. Tato sociální encyklika vybízí, jak známo, jednak
k nápravě mravů, jíž ovšem nelze dosíci žádnými politickými prostředky, jednak také k nápravě institucí, k nápravě vnějšího řádu.
Pokud se týče reformy vnějšího řádu, doporučuje encyklika uspořádání společnosti ve stavech a obnovení státní autority, jež má být
nestranická, »hledící jen k obecnému dobru a spravedlnosti, jež má
v královské důstojnosti trůnit jako nejvyšsí rozhodčím nad zájmovými rozpory.
Také v Německu jde o obnovení silné státní autority a o použití korporačního principu při výstavbě nového státu. Jestliže však
v italském fašismu solidarisujícím principem celé společenské stavby
je mythus vlasti, jestliže encyklika Quadragesimo anno vybízí především k nápravě mravů ve smyslu katolické mravouky, vycházejíc z přesvědčení, že žádoucí změna vnějšího řádu samotná nepostačí, našel německý národní socialismus své ideologické zakotvení
v mythu rasy. Německý rasismus zdá se nám být sice nejméně
nosným pilířem společenské obnovy, avšak historie nás poučuje,
že dějinné síly nevyvěraly a neudržovaly se vždy jen z pramenů
ratia. Nepovažujeme se za povolané zhodnotiti pravdy a omyly moderního učení o rasách, neodvažujeme se pronášeti soudy o vlivu
ras na formování obsahů společenského života. Omezujeme se na
konstatování, že základem národně socialistického světového názoru je rasa, germánská rasa, o níž se věří, že se vyznačuje zvláštními vlastnostmi, jež ji předurčují k vedení ras méně způsobilých.
Do jaké míry toto učení, jež zdaleka není ve svých názorech a ve
svých praktických cílech jednotné, jež vykazuje celou stupnici odstínů od hrubého zoologického materialismu až k idealistickému
zduchovnění rasy jakožto biologické nositelky jistých hodnot, bude
skutečně a natrvalo řídící silou nového světového názoru, nelze
dnes říci. Každá revoluce si vytváří svou zvláštní mythologii a svou
zvláštní theologii - avšak postupně, jak se ustaluje nový stav věcí,
vyprchává polemická síla nové theologie a nakonec se dojde k poznání, že nová víra je vlastně pověrou. Vzpomeňme jen revoluce
francouzské a jejího kultu nejvyšší bytosti.
V Německu šlo tedy, jako v četných jiných státech po válce,
o obnovení silné státní autority. Národně socialistický stát značí,
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jak praví E. Forsthoff, »návrat německého národa k státní formě;
znamená popření dějinné epochy, jež rozrušila stát pro jednotlivce
a jeho nároky na štěstí a svobodu.« Na místo starého »neutrálního«,
neintervenujícího, pouhého »právního« státu, jak se v 19. století vytvořil v západoevropských liberálních demokraciích a na nějž pak
po světové válce navázalo Německo ve své výmarské ústavě, buduje dnešní národně socialistické Německo »totální stát.« Na místo
liberalistického dualismu státu a společnosti nastupuje monismus,
»jednota státu s politickým a duchovním bytím národa« (E. R. Huber) vytvořená národně socialistickým hnutím. Ernst Jünger našel
pro tento nový poměr mezi státem, politickým hnutím a národem
termín »totální stát«. Podle Carla Schmitta uzavírá totální stát vývoj,
»jenž probíhá ve třech stadiích: od absolutního státu 17. a 18. století přes neutrální stát liberálního 19. století k totálnímu státu identity státu a společnosti.« Totální stát není snad, praví Forsthoff, »výrazem překonaného etatismu, nemá se jím projeviti požadavek totálního zestátnění, neboť nemá nic společného s hrubou mechanikou
marxistického socialismu. Právě tak málo značí povýšení státu nad
hnutí stát nesoucí. Stát a národně socialistické hnutí tvoří nerozlučitelnou... jednotu. Stát a národně socialistické hnutí se v sobě
sjednocují v legitimní politické pořádající síly. Formulí totálního státu
jest míněna totalita těchto pořádajících sil.« Když si tedy tento nepříliš jasný výklad upravíme, vidíme, že totální stát je tam, kde
jedna politická strana se stala státem, kde tato strana může autoritativně určovat všem státním příslušníkům jejich chování ve všech
oblastech společenského života. Zřetelně to vysvítá z Huberových
výkladů o totálním státě: totální stát »přemáhá především protivu
mezi státem a společností obnovením jednoty sociálního a politického řádu; ruší dělení mocí obnovením jednoty státní moci; odstraňuje vnitřní rozeklannost státu stran tím, že j e d n a organisace
se stává výlučným nositelem politické vůle... Politická totalita v národním socialismu znamená, že politický životní zákon národa proniká a určuje všechny obory národního života, že všechno dění
v národě míří k jedné společné dějinné úloze. Všichni členové národa a všechny věcné obory jsou postihováni touto všeobjímající
politickou úhrnou hodnotou národa. Tento dějinný životní zákon
národa nalezl svůj výraz v národně socialistickém světovém názoru;
jest zobrazován vůdcem a hnutím. Jakožto politický nositel vůle
národa stala se strana hybnou, razící a nosnou silou německého
státu. Tato politická vůle národa, ztělesněná ve straně, udává zákon a směr, jež jsou určující pro všechny obory národního života.
Ona zaměřuje kulturu a vědu, hospodářství a právo na jeden společný velký cíl... Avšak politická totalita státu neznamená, že stát
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bude sám bezprostředně spravovati svým úředním aparátem všechny
životní obory. Totalita národně-socialistického státu jest totalita vedení, tedy zásadní určování a řízení, avšak žádná totalita správy.
V rámci základního politického zákona zůstává místo pro samostatné rozvití jednotlivých oborů národního života. Tato samostatnost není však nikdy autonomií ve smyslu samovládné svobody,
nýbrž jest to svoboda vázaná v rámci souvislosti politického vedení.
Chování, směr a cíl i v samostatnosti jsou určovány jedině vedením.«
Vidíme tedy, že ani jednotlivým oborům společenského života
ani jednotlivcům nejsou ponechány žádné praerogativy, jako na př.
výchova dětí, výkon náboženského kultu a j. Tedy vše pro stát, nic
mimo stát a především nic proti státu, jak říká Mussolini. I když
snad prakticky nepůjde totální stát tak daleko, aby ve všech oborech lidského života jednoznačně určoval svým příslušníkům, co
dělati a čeho nechati, přece jen je to v jeho možnostech. Je to velká
moc, jíž se vyznačuje totální stát, taková moc, již v dějinách žádný
stát dosud neměl, ale také velké nebezpečí, jež ohrožuje totální stát.
Stát - i když je to totální stát - nemůže totiž vynutit nic víc než
vnější plnění. Může si podrobit těla, nikoliv však duše. Zde je úskalí, o něž se vždy budou tříštit totalisující snahy moderního státu,
kde stát narazí na jinou totalisující moc, na mocnější totalisující moc
než on, protože moc duchovní, na církev. Neuzná-li moderní stát
duchovní praerogativy církve, musí dojít k novým zápasům mezi
těmito dvěma pořádajícími principy; a nelze pochybovat o tom,
že zápas mezi církví a moderním totálním státem bude neskonale
ostřejší než byly zápasy mezi církví a starými liberálními státy.
Chtěli bychom jen tak mimochodem podotknouti, že princip
totality neznamená v současných politických dějinách něco tak
zcela nového, jak se snad na první pohled zdá, neboť totální stát
je vlastně jen další vývojovou fází moderního demokratického státu,
zejména t. zv. státu politických stran. Moderní stranictví představuje totiž ve své podstatě podobnou totalisující sílu jako totální stát.
V počátcích politické demokracie byly politické strany volnými politickými útvary, jež se organisovaly jen od případu k případu za
tím cílem, aby usměrňovaly rozhodnutí voličstva vzhledem k určité
politické otázce (na př. zda země má zavést ochranná cla či režim
svobodného mezinárodního obchodu, zda se má uzavřít spojenecká
smlouva s tím či oním státem, zda se má provést odluka církve
od státu a pod.), jak tomu tak až dosud je v anglosaských zemích.
Během času se však strany přetvořily v rigidní útvary, jež už nepožadují pouhé plnění povinností občanských, které si chtějí získati
člověka ve všech jeho životních projevech. Dnes už není politická
strana pouhou organisací ad hoc, jež chce postihnout své členy
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pouze v jejich politických názorech, nýbrž zabírá si pro sebe celého člověka a dodává svým členům už celý světový názor. Jsem-li
na př. holubářem, usměrní strana tento můj zájem o holuby ve své
vlastní stranické organisaci holubářů a považovala by za porušení
stranické kázně, kdybych svou lásku k holubům pěstoval mimo
půdu strany. Chci-li dělat tělocvik, strana pro mě vytvořila zvláštní
sportovní sdružení. Potřebuji-li si vypůjčit peníze nebo jsem-li naopak v té šťastné situaci, že si chci uložit své přebytky, je tu peněžní ustav strany, na nějž se mám ve všech peněžních věcech
obracet. Chceš-li si přečíst román, i na tuto tvou potřebu pamatovala strana a její nakladatelství ti dodá knihu známého našeho spisovatele, jehož jméno ti zaručuje, že budeš obsloužen v mezích
stranické ideologie. Ba, je znám z naší vlastní československé historie příklad, kdy politická strana vytvořila pro své členy vlastní
»národní« církev, aby bezpečně zregulovala jejich náboženské potřeby do stranického kanálu, předběhnuvši tak o hodně let Hitlera
s jeho pokusem o německou »národní« církev »Deutsche Christen«.
Vidíme tedy, že mezi moderní, totalisující politickou stranou (a každá
moderní politická strana je stranou totalisující) a mezi totálním státem není podstatného rozdílu než toho, že totální stát má monopol
moci, kdežto demokratická politická strana se musí o moc dělit
s jinými politickými stranami.
Autoritativní, totální stát německý použil při výstavbě svého
hospodářství - a jenom pro obor hospodářství - korporačního principu jakožto nejvhodnějšího nástroje pro organickou integraci národních sil. Jsou tu však značné rozdíly proti korporativismu italskému,
zejména však proti stavovské myšlence encykliky Quadragesimo
anno, avšak i oproti pojetí stavovského státu vůdčího theoretika
moderního stavovství, jehož spisy beze vší pochybnosti pomáhaly
vytvářet národně socialistickou ideologii, oproti pojetí Othmara Spanna. Na některé zvlášť význačné odchylky chtěli bychom tu upozornit. Národně socialistický stát se ani »neskládá« z jednotlivých
stavů, (rozhodně nemá německé stavovství nic společného s volební reformou, jejímž základem byly by stavy) ani není zvláštním,
řídícím stavem, jak to požaduje Spann. Národně socialistický stát
neuznává také hierarchickou strukturu stavovského státu, jež je příznačná pro stavovství Platonova, romantiků a O. Spanna; stavem
není v národně socialistickém pojetí každý dílčí celek společnosti,
jenž se konkretně projevuje jako okruh lidí obstarávajících určité
funkce společnosti (na př. hospodářství, výchovu, obranu). Stavy
jsou jen hospodářské stavy. »Smysl stavů je hospodářský: jsou právě
takovým rámcem pro hospodářskou stránku života jednotlivce, jako
je stát pro veškeru politikum. »Národní socialismus zastupuje prin565

cip výkonnosti. Jeho vnějším výrazem jest aristokratické učlenění.
Ale právě tak jako to bude platit pro celkovou výstavbu státu, právě
tak málo se to hodí pro poměr stavů mezi sebou. Přirozené vrstvy
hodnot v národě nemohou nikdy nalézti svůj výraz ve stavovském
zřízení, jež by jim odpovídalo... Rozličná hodnota jednotlivých
lidí nalezne však svůj výraz uvnitř různých stavů. Tyto stavy jsou
vůči sobě stejně oprávněné, tvoří tedy horizontální dělení národa,
jsouce samy v sobě učleněny vertikálně« (Frauendorfer).
Národně socialistické stavovské učlenění národa děje se, podle
Rössle, na podkladě těchto zásad:
1. Vychází především z oblasti hospodářství.
2. Na společenský moment bere se zřetel jen tam, kde se ještě
v přítomnosti skutečně zachovalo odlišné a dosud patrné svérázné
společenské postavení jistých sociálních skupin, jako je tomu na
př. u sedláků a řemeslníků. Naproti tomu vytváří národní socialismus uvnitř moderních hospodářských forem nové společenské elementy (na př. poměr vůdce a družiny v podniku.)
3. Nevytváří žádných hodnotných, hierarchických rozdílů mezi
jednotlivými stavy. Není tedy žádným vertikálním hierarchickým
řádem, nýbrž horizontálním seskupením stavů stejného významu,
jež ovšem samy v sobě uplatňují vertikální, hierarchický řád vůdcovství.
4. Význam stavovského zřízení je v odpolitisování hospodářství
a společnosti v tom smyslu, že tyto oblasti jsou vyňaty z vytváření politické vůle.
Není tedy národně socialistický stát žádným státem stavovským,
neboť není ani stavy tvořen ani z nich nevzchází. Německý národně socialistický stát je, jak říká Rössle, politickým státem; spočívá totiž na národně socialistické straně. »Tím (podobně jako ve fašistickém státě) vystupuje v dějinách státních zřízení něco zcela
nového: pokus, založiti vytváření státní vůle zásadně mimo hospodářství a společnost, ano dokonce také mimo státní aparát. Přiléhavé označení pro tuto státní formu nebylo dosud nalezeno. Název
»vůdcovský stát« označuje jen vnitřně organisační princip tohoto
státu, totiž způsob, jak dochází k vytváření státní vůle, nikoliv však
to, co je důležité při konečném určování státní formy: kde se státní
vůle tvoří.« (Rössle) Hitler rozhodnul tyto pochybnosti takto: »Nikoliv stát poroučí nám, nýbrž my poroučíme státu. Ne stát vytvořil nás, nýbrž my jsme vytvořili stát.«
Ze samého pojmu totálního státu se podává postavení hospodářství v novém německém státě. Hospodářství je zbaveno své autonomie, jíž požívalo ve státě liberálním a pojímá se naprosto teleologicky, jako soustava prostředků, jež mají sloužit jistým cílům. Jakým
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cílům, to určuje s naprostou svrchovaností stát sám. Věci hospodářské se neposuzují už jen s hlediska jich vlastní zákonitosti, nýbrž
s hlediska obecného, to jest politického prospěchu, jak to ve zkratce
vyjadřuje známé národně socialistické heslo: Obecný užitek jde
před soukromým užitkem. Všude tam, kde nějaká hospodářská činnost nebo opatření by sice přinesla užitek jednotlivci či jisté skupině jednotlivců, avšak poškodila by národní zájmy, tam všude musí
zájem hospodářský, přesněji řečeno soukromohospodářský, ustoupiti zájmu národnímu. Německý nacionalismus (a vůbec moderní
nacionalismus neliberalistický, na př. i fašismus) má totiž svůj hospodářský a sociální obsah. Nacionalismus minulého století byl jen
nacionalismem »politickým«, nešlo mu vůbec o oblast sociální a hospodářskou. Naproti tomu moderní nacionalismus je nacionalismem
totálním, nacionalismem, který princip svrchovanosti národního celkového zájmu uplatňuje ve všech oblastech společenského života,
tedy i v hospodářství. Rozluce mezi státem a hospodářstvím je učiněn konec, hospodářství je cele zapřaženo do služeb mocenským
národním cílům. Nový nacionalismus rozpoznal, že kapitalismus
(jenž je právě charakterisován autonomisací hospodářství) je právě
tak rozkladnou silou v těle národa jako marxismus.
S tohoto hlediska musíme posuzovati všechnu národohospodářskou politiku nynějšího Německa. Jenom tak můžeme rozumět
na př. nynější německé agrární politice, v níž se vědomě postupuje
proti zásadám soukromohospodářské rentability, protože se má za
to, že je národním zájmem zachovati z důvodů populačně politických, rasově politických a z důvodů národní brannosti silný selský
stav, i když se to stane jen za určitých hospodářských obětí. Proto
na př. známý říšský zákon o dědičných selských statcích zavedením svého druhu selského feudalismu, vědomě vyňal selské statky
z výdělečného hospodářství a zabránil tak, aby jako za liberalistického režimu volného obchodu s půdou nastupoval selský statek
»cestu k nejlepšímu hospodáři, při čemž se za nejlepšího hospodáře samozřejmě považoval ten, kdo s použitím kapitalistických
podnikatelských method dovedl vytěžiti ze statku největší zisk; že
tento »nejlepší hospodář« třeba zracionalisováním a zmechanisováním výrobního procesu vyřadil jisté procento lidské pracovní síly
a tím snížil populační kapacitu zemědělství jako celku, to vůbec
nepadalo na váhu. - Podobné »neekonomické« motivy určují i živnostenskou politiku současného Německa. »Žádáme vytvoření zdravého středního stavu a jeho udržení«, praví se v programu německé
národně socialistické strany dělnické. Střední stav a z něho především drobní řemeslníci, kteří byli podle liberalistické a stejně tak
i podle marxistické theorie (podobně jako sedláci) odsouzeni k ne567

vyhnutelnému zániku v důsledku neustále se zvětšujících výhod
velkopodniků oproti malým a středním podnikům, a jichž umělé
udržování při životě prostředky státní hospodářské politiky bylo s hlediska ekonomického pokroku nežádoucí, ten střední stav stává se
jedním z pilířů nového státu.
Také politika německé autarkie dá se vysvětliti z těchto neekonomických politických motivů. Je sice pravda, že Německo začalo budovat autarkii, stejně tak jako i jiné přeindustrialisované státy,
jsouc k tomu především donuceno rozpadem světového trhu, avšak
vedle tohoto donucení k autarkii je tu vědomé, záměrné usměrnění
německého národního hospodářství k maximální soběstačnosti z důvodů čiře politických. Vysvětlení nám podává známá formulace
Sombartova: autarkie je předpokladem autarchie, vládnout si není
možné bez dostačení si. Německo poznalo, že přílišná závislost národního hospodářství státu s přemírou vývozního průmyslu na cizích hospodářských poměrech a cílech, je příliš nebezpečná zejména
v době dnešní krise, kdy ohrožení hospodářské stability má za důsledek ohrožení také politické stability, že je tedy nesprávné, když
blahobyt země závisí především na možnosti exportu. Nové německé hospodářství, které se samozřejmě nezříká vývozu, ale zařizuje se tak, aby vývoz byl ne předpokladem existence národního
hospodářství, nýbrž jejím doplňkem, bez něhož konec konců možno
se v dobách zlých obejít, bude tedy hospodářství relativně autarkní.
*

*

*

Nakonec chtěli bychom několika slovy shrnouti výsledky našeho zkoumání o hospodářství a státu v nynějším Německu. Jest
nám jasno, že jde v Německu o věci příliš nové a o řešení zdaleka ještě ne definitivní než aby bylo možno pronášeti úsudky s konečnou platností. Jest nám dále jasno, že v našich poměrech, kde
vše, co není v souladu s postuláty a dějinnými koncepcemi profesionálních vykladačů naší doby, se vědomě hodnotí cum ira et
studio, že v těchto poměrech je dvojnásob nesnadné pronášeti objektivní soudy. Pokusíme-li se však přes to o vytvoření závěrů, jež
si budou - v mezích právě uvedených výhrad - činit nárok alespoň
na relativní platnost, vede nás k tomu přesvědčení, že právě dnes
a právě vzhledem k Německu nutno mít odvahu vidět věci tak
jak jsou, i když snad jsou to věci nám nepříjemné.
Vlastní význam národně socialistické revoluce spatřujeme v obnovení pravého smyslu politiky. V moderní době se zapomněl vlastní
význam politiky jakožto záměrné vůle udržovati celek, sloužiti celku,
potírati vše, co ohrožuje život celku. Na místo tohoto pojetí, vyplývajícího už ze samé etymologie pojmu, nastoupily neblahé kari568

katury politiky v liberalistické nebo socialistické společnosti, kde se
celek rozpadl na individua nebo jejich kolektivity, jež stojí neustále
proti sobě v boji, a kde politicky správné má vyplynouti z veřejné
diskuse jakožto resultát argumentu a protiargumentu, jakožto kompromis mezi protivnými názory respektive zájmy. Nejde tu už o pravý cíl vší politiky, o salus rei publicae, nýbrž o zájmy, a to skoro
vždy o hospodářské zájmy jistých částí celku. Můžeme proto nejlépe charakterisovati období předcházející totálnímu státu jako stadium nepolitické. Jeden s předních theoretiků současné státovědy,
Carl Schmitt neobyčejně názorně líčí odpolitisování liberalistické
společnosti: »Dnes není nic modernějšího než boj proti politickému.
Američtí finančníci, průmysloví technici, marxističtí socialisté a anarchosyndikalističtí revolucionáři se sjednocují v požadavku, že musí
být odstraněna nevěcná vláda politiky nad věcností hospodářského
života. Nadále mají být už jen organisačně-technické a ekonomickosociologické úlohy, avšak žádné politické problémy. Dnes vládnoucí
způsob ekonomicko-technického myšlení není už vůbec s to percipovati politickou ideu.« Národní socialismus se pokouší obnovit politiku v její integritě. »Politické,« praví Rössle, »jest souborem sebezáchovné vůle národního společenství, jež jest nade všemi někdejšími rozpory v tomto společenství. Strana je orgánem, v němž se
tato politická vůle udržuje čistá... Možno proto označiti národně
socialistický stát jako stát veskrze politický.« Možno míti zajisté
námitky proti tomu, aby orgánem politické vůle byla strana, třebas
ovšem nejde o stranu v našem smyslu, nýbrž spíše, podobně jako
ve fašismu, o nástroj k výchově elity politických vůdců, a možno
také míti námitky proti svéráznému národně socialistickému pojetí
celku - avšak, čistě formálně nazíráno, obnova politiky jakožto vůle
nesoucí se k celku sama o sobě znamená krok na cestě k přirozenému řádu věcí. Jde ovšem o to, co bude ještě nad politikou.
Moderní nacionalismy vyjadřují potřebu návratu moderního člověka
k metafysickým, náboženským základům a jeho touhu po jednotě.
Demokracie rozbila metafysické základy společnosti a místo staré
absolutní pravdy nastolila racionalistický relativismus. »Kdo pokládá
absolutní pravdu a absolutní hodnoty za uzamčené lidskému poznání, musí pokládati nejen vlastní, nýbrž i cizí, opačné mínění
alespoň za možné. Proto jest relativismus ten světový názor, jejž
předpokládá demokratická myšlenka,« praví vůdčí theoretik moderní
demokracie, Hans Kelsen. Nacionalistické, totální režimy, jež odstranily demokratickou vládu »mínění« nad »pravdou« hledají zakotvení
v metafysice a nalézají v mythu národa či v mythu rasy alespoň
náhražky za ztracenou absolutní pravdu.
Vlastním důsledkem restaurace pravé politiky je odekonomi569

sování společenského života. Hospodářství se zbavuje primátu, přestává být samoúčelem a jest zapřaženo, podobně jako ve fašismu,
do služeb mocenským národním cílům. Přestává už autonomie hospodářství, tak příznačná pro liberalistickou, kapitalistickou společnost a obnovuje se služební postavení hospodářství vůči ostatním
oblastem společenského života, zejména vůči politice.
Ještě jednoho zajímavého rysu si povšimneme. Německý nacionalismus charakterisuje patrná snaha po stabilitě, na rozdíl od liberalismu, jenž se vyznačuje dynamičností zejména v oblasti hospodářství
a z ní pochodící labilitou společenských poměrů. Uveďme jen charakteristický citát: »Toto štvaní a honění, tento neklid, toto tříštění, toto
shánění musí přestati: lidé musí mít zase »čas« k soustředěné práci. Na
místo vnější pohyblivosti a vnitřního ztrnutí musí zase nastoupiti vnitřní pohyblivost a vnější klid. Dynamická struktura našeho bytí musí
ustoupiti statické.« Nebo: »stavovské a stálé jsou příbuzné pojmy. Cizí
slovo, jež je oba zahrnuje, je »statický«. Jenom ve společnosti v níž je
klid, v níž nedochází ustavičně k věcným a tím k osobním převratům,
má »stavovské zřízení a smysl.« (Sombart) A co konečně je takový
říšský zákon o dědičných selských statcích nebo autarkická obchodní
politika než konkretní výrazy této touhy po stálosti.
Německý příklad měl by být pro nás výzvou. Výzvou k poznání, že: dvacáté století si hledá a nalézá jiné výrazové prostředky než století devatenácté ; že to, co se nám líčilo jako konečné
a definitivní uspořádání společnosti má jen relativní, časnou platnost. Bylo by proto osudné nechati se ukolébávati v přesvědčení, že
zrozením nových společenských a státních řádů nic se nestalo, protože vše bylo definitivně rozhodnuto v r. 1918. Jeden z ideologických
předchůdců německého národního socialismu, Moeller van den Bruck
napsal, že »každá válka se rozhodne teprv po válce«, a měl nepochybně pravdu. Němci se teď po svém pokoušejí rozhodovati válku.
***
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N A B Á D A V É ČTENÍ O TOM,
KTERAK ZE Z A O S T A L É VSI S M E T Á Č K O V A
SE STALA VELMI M O D E R N Í OBEC PŘEPOKROKY,
čili
Č E S K Á V E S N I C E PŘED P O U Ž I T Í M A PO P O U Ž I T Í
Přátelé a příznivci,
slyšte nejprve, co o věci píše čím dále tím známější p. Zdeněk
Smetáček v Lidových Novinách ze dne 7. září r. 1935:
»Co však se nezměnilo a co je patrně na české vesnici
věcné, je starý nepořádek. Náves je stejně kamenitá a hrbolatá, jako bývala, stejně se po ní válí dobytčí trus a sláma,
jako se kdysi válela, na hnojišti se kymácejí rozviklané dřevěné záchody docela jako před lety, támhle u cesty je tatáž
louž hnijící vody, která tam bývala, zkrátka a dobře: výzdobě
a estetice selského bydla se věnuje malá, to jest žádná péče,
jako se věnovala před dvaceti a patrně i čtyřiceti, šedesáti lety.
To je poznání, které zaráží.«
I
PŘED POUŽITÍM
Navštívil jsem na svých pestrých toulkách po Čechách vesnici
-ov; obraz, který jsem viděl, nezapomenu, co živ budu. Všude plno
špíny. Pach chovající v sobě zrádné, choroboplodné bacily, vznáší
se nad návsí. Z chlévů ozývá se temné, táhlé, jakoby zlověstné
bučení krav, telat a volů. Na zápražích se válejí dítky s ukoptěnými nosy. Sedláci pijí v hostincích. Hostinců jest v -ově celá řada.
Všecky jsou stejně nezdravé a zakouřené. V celé vsi nenajdeš splachovací záchod nebo přednáškový sál. Tu a tam spatříš na plotě
nočník, ale po veřejném záchodku, dobrodinci lidstva, není ani stopy.
Zato mnohde na nepříhodných místech se povalují výtrusy zvířecí.
Výtrusy ty se povalují i na cestách, vadíce normálnímu provozu.
Lid vesnický jest však otupělý a jeho smysl pro krásno praskrovný.
Suďte sami podle tohoto příkladu: chtěje vyzkoušeti smysl vesnického člověka pro krásno a jeho odpor k ošklivu, postavil jsem se
u kravského výtrusu, ležícího uprostřed cesty; pohlížel jsem do obličejů všech kolemjdoucích vesničanů, abych zjistil, do jaké míry
bude jejich krasocit uražen oním výtrusem. Leč běda! Nikomu se
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nepohnul v obličeji ani sval a všichni svorně (s otupělostí přímo
urážlivou) překračovali onen exkrement.
V hostinci »U zeleného stromu«, kdež jsem téhož večera uspořádal přednášku o mravních a estetických hodnotách pokrokového venkovana se zřetelem k všeužitečnosti veřejných záchodků,
plivali naši vesničtí primitivové volně na podlahu. Kouřili též z krátkých dýmek, bafajíce tak mocně, že vbrzku byl hostinec naplněn
štiplavým dýmem.
Jsa nekuřák, byl jsem omamnými a zhoubnými výpary přiveden z míry a upozornil jsem důvěrně starostu obce, že kouření je
zvyk ošklivý. Dokázal jsem mu v zápětí, že kouření lze odvyknouti právě tak jako pití. Poradil jsem mu, jak může rolníky odvrátit od kouření a pití, návyků to nezdravých, lidskému zdraví
i kapse škodlivých: tím, že jim dá do ruky knihu, dobrou, cennou,
ušlechtilou knihu, kterou lze zároveň bojovati proti jinému omamnému návyku, opiu lidstva, náboženství. Velmi dobře se osvědčila
kniha »Slaný křest« neboli »Dobrodružství kněze, který ztrácí mezi
námořníky víru v boha, ale získává víru ve skutečné, prosté Lidství.«
»Kdyby ani po tom neodvykli si sedláci kouření, pití a docházení do hospody,« děl jsem, »probuďte v nich lásku ke zpěvu. Sestavte pěvecký kroužek pokrokových rolníků-abstinentů „Jan Výrava", a učte je zpívati. Uvidíte, že zpěv vykoná v jejich otupělých
srdcích pravé divy. Zbývající pokrok se dostaví již sám.«
Starosta, ctihodný muž, mně srdečně tiskl ruku a slíbil, že vše
zařídí podle mých rad.
»Také selky musíte zaměstnat,« řekl jsem. »Založte spolek uvědomělých rolnic „Blažena Podkrkonošská" a pořádejte pro ně pravidelné zábavně-poučné přednášky o ženské emancipaci, o rozvodu a
rozluce, o zabránění nežádoucímu početí, o osvobozené ženě vůbec.«
Starosta byl nadšen. »Předělám vesnici, tu zaostalou, neuvědomělou, tmářskou českou vesnici! Jste veliký reformátor,« děl, když
jsme ráno vycházeli z hospody.
»A na ty záchodky nezapomeňte, pane starosto,« připomněl
jsem mu. Němě přikývl tou svou stříbrošedou písmáckou hlavou
a v očích se mu zaperlily slzy. Byl si vědom svého velkého cíle.
II
PO P O U Ž I T Í
Velikého cíle bylo dosaženo. Tu stojí nová česká estetickopokroková obec, výtvor XX. století. Tradice byly zbořeny, opuštěny,
záchodky postaveny. Opravdu, je jich tu naseto, až jednomu při pohledu na ně srdce v těle poskočí! Uprostřed vesnice na asfaltové
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návsi stojí přednášková síň s tělocvičnou. O tutu asbestem krytou
chyžku kultury rovným dílem se dělí obecní knihovna a Ústav
elektrodojby. Vše to je spravováno v naprosté svornosti heslem:
Ve zdravém těle zdravý duch. Všechny domy i domky byly přestavěny podle jednotného plánu a opatřeny jednotnou květinovou
výzdobou. Aby tato výzdoba byla trvalá, nezávislá na počasí, jsou
květiny z voskového papíru, takže vydrží více let bez jakékoli péče.
Také zahrady byly zjednodušeny. Zbytečné mysl rozptylující květiny zmizely, aby byly nahrazeny užitečnými vitaminovými bylinami, anebo maceškami, potřebnou tou školní pomůckou při vyučování bezkonfesijních dětí. Na zdech domů i uvnitř jsou přiléhavé
a působivé nápisy a výroky. Byla též postavena nová budova obecního úřadu (bez šatlavy) a založen pěvecký spolek »Hrdlotuž«.
Vesnice čítá patero spolků, v nichž je zapsána většina obyvatel.
Vedle spolku střádalů, filatelistů a pěstitelů papírových květin dlužno
se zvláště pochvalně zmíniti o spolku »Krasoň Jedlý«, to jest sdružení přátel pravého lidství s hudebním sluchem za účelem šíření
osvěty mezi lidem a upozorňování téhož na zhoubný a demoralisující
vliv náboženství na pučící duše mládeže obojího pohlaví. Posláním
tohoto spolku je podle článku 9. odstavce III. stanov: »Každý člen
(-ka) jest povinen (-a) pěstovati ve svých spoluobčanech duševní
hygienu slovem i obrazem«. Členové spolku Krasoň Jedlý vykonávají
dobrovolnou službu spoluobčanům. Přednášejí. Promítají diapositivy.
Vnikají do rodin. Doporučují snoubencům ústně i písemně občanský
sňatek z důvodů, které jsou nasnadě. Jejich zásluhou byla odstraněna z návsi barokní, to jest nevkusná kaplička z doby Temna a
byla nahražena útulným kioskem na sodovou vodu. Činnost spolku
však neustává jen na dvounohých spoluobčanech. Rozšířila se i na
zvířata, na ty ubohé krávy a voly, kteří do té doby nevěděli nic
o podivuhodných možnostech evoluce ve smyslu převýchovy. Dnes
se již podařilo obětavým členům Krasoně tyto převychovati a odnaučiti vepře nečistotě, takže známé úsloví »špinavý jako čuně«
pozbylo na váze. Vepříci jsou nyní úhlední, čistotní a neobyčejně
kultivovaní, chodíce vykonávati své úkony na zvláštní porculánové
mísy s kravskými fetiši, navržené surrealistickým architektem. Též
kravám a volům bylo znamenitě pomoženo. Spolek Krasoň zlepšil
sociální postavení těchto tažných a užitkových zvířat tím, že dal
do chlévů broušená zrcadla, vkusné slánky na dobytčí sůl a porůznu rozvěsil poučné nápisy: »Volové, vždy s úsměvem!« »Krávy,
nedívejte se na svět černě!« Po pronikavém úspěchu těchto novinek,
které byly přijaty s radostným bučením, následovalo další zlepšení:
v chlévech byly zřízeny splachovací klosety. Někteří volové nejevili spočátku příliš pochopení pro tento pokrok, ne tak z tvrdo573

hlavosti, jako spíše z vrozeného zpátečnictví. Proto také podivuhodné
a důmyslné zařízení splachovacích záchodů zůstalo jim delší čas
neproniknutelným tajemstvím. Leč i ti nejzaostalejší se časem (dík
domluvám některých členů spolku) poddali a zvykli si na čistotu,
která se jim stala druhou přirozeností. Od té doby již nikdy nikdo,
byť i náhodný návštěvník, nespatřil se váleti na komunikačních
spojích naší obce dobytčí trus.
Ještě bych sice rád pohovořil o bohatství obecní knihovny,
o rozmachu osvěty, o radostnějším životě na polích i v chlévě, leč
promiňte, nemohu, čas kvapí, a odjíždím na pozvání starosty obce
-ice, abych reformoval jeho lid i zvířectvo.
Viděli jste však již dosti názorně, jak zvítězila myšlenka pokroku i u těch hovádek. Jak by tedy neměla zvítěziti u zvířat myslících, to jest u lidí?
Táže seVásVŠEZVĚDVŠUDYBUD,
výzkumce a reformátor.
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POZNÁMKA O THEODORU HAECKEROVI
Na vahách Spravedlnosti je pronásledování křesťanské obce vyvažováno vroucnějším životem lásky a novými dary milosti, odkrýváním nových podob Víry a duchovním prohlubováním základních křesťanských pravd. Bylo by proto omylem
domnívat se, že katolické Německo v době pronásledování je na ústupu, nebo že
duchovně živoří; naopak, nebylo snad v jeho dějinách doby, kdy by se katolická
myšlenka tak rozvíjela k plnosti a dokonalosti, jak je tomu dnes. Chceme právě
říci něco o Theodoru Haeckerovi, neboť on především je jedním z obnovitelů katolického ducha; a nejen to, Theodor Haecker je jedním z nejhlubších duchů Německa
vůbec. Jako protestant - je totiž konvertitou - vyšel z Kierkegaarda a i dnes cítíte
v jeho řeči vliv tohoto velikého Dána; Haeckerova věta je vždy plná, vždy vášnivá,
planoucí tou opravdovou vášní ducha, která plyne z hluboké a pevné Víry. Ale je
i jasná, stavěná nejen velikým umělcem slova, ale i tím, kdo ví, co chce říci a kdo
dovede, podle slov Maritainových »distinguer pour unir«, rozlišovat, aby spojil. Každá
jeho kniha je objevem nových skutečností, ať je to » Vergilius, Vater der Abendlandes«
nebo »Was ist der Mensch«, nebo konečně poslední »Schöpfer und Schöpfung«.
Tato poslední knížka je theodiceou, ospravedlněním Boha. Již základní myšlenka Haeckerova je kierkegaardovská; Haecker navazuje na Kierkegaardova tři existenciální stadia, estetické, etické a náboženské: v prvním je Bůh nazírán jako Tvůrceumělec, v druhém je důraz na etice a morální odpovědnosti a konečně v nejvyšším,
náboženském, je chápán jako Bůh, který stvořil tento svět z Lásky. To je poslední
bod, k němuž se dostává každá theodicea, je-li to theodicea křesťanská a Haecker
se především zastavuje u tohoto vpravdě křesťanského a jediného ospravedlnění Boha
a jeho stvoření. Pochopit tuto pravdu, jakož vůbec pochopit celou hloubku této
Lásky není dáno přímo; působí zde určité existenciální kategorie nazírání u růz574

ných kulturních okruhů. Pro západoevropského človeka je takovou základní kategorií jeho tragicky světový názor. S tímto tragicismem nemůže byt západní človek
hotov; vkládá jej dokonce do samého Boha. Mají v tom primát německé metafysiky
(dnes zvláště Scheler), a bylo to vlastně první Leibniz, kterému je Bůh bytostí tragickou; Leibnizův optimismus je jen povrchem jeho hlubokého pesimismu, neboť
Bůh stvořil tento nejlepší z možných světů, protože jiný svět ani stvořiti nemohl,
jsa podřízen věčným pravdám (vérités éternelles), které jsou mimo něho a nad ním.
Pravá křesťanská theodicea musí překonávat tyto zvláštní existenciální kategorie,
v nichž je pramen všech heresí a zvláště německé herese o tragickém Bohu, který
se uskutečňuje v člověku. Křesťan má jediné zdůvodnění tohoto světa - zdůvodnění,
k němuž přišli nejhlubší duchové evropské kultury, že tento svět byl stvořen z Lásky,
ex misericordia, a jedině v Lásce má i tragika své poslední »vyřešení«. Všechna
síla a přesvědčivost Haeckerovy knížky je v tomto jasném vidění skutečností, které
jsou pro západního člověka rozhodující: buď negace a zničení nebo přijetí tohoto
posledního důvodu. Pro Haeckera není přijetí křesťanské theodiceje věcí nauky
a myšlení; katolické pravdy a dogmata musí byt »přivlastněna«, realisována, musí
najít svůj existeněiální výraz v člověku. »Všechna dogmata Církve Kristovy - a jen
Církev Kristova má dogmata, všude jinde je jen mrtvě narozené a smrti zasvěcené
opičení - jsou nevysušitelné prameny života, i když jejich vody tekou po léta a
staletí pod zemí a teprve v Bohem žádaný den vystoupí zase na světlo; všechna
jsou po všechny doby až na konec času nevykořenitelné, stromy, které nesou vždy
plody, často jen pomalu a sotva znatelně zrají, ale zrají vždy v teple a světle věčného slunce pravdy; pravda je také zasela, aby byla pravdivá cele! D o g m a t a j s o u
o b n o v i t e l i d u c h a , jimi dochází duch k své plnosti a k pravému životu. Je-li
v čem veliká objevitelská síla této poměrně malé Haeckerovy knížky, je v tom,
jaké nové chápání dává základnímu dogmatu křesťanovy Víry, dogmatu o Trojici.
Vedoucí a hlavní myšlenkou pravé philosophiae perennis, myšlenkou katolickou,
je analogia entis: tento svět a člověk především je analogií nejvyššího Bytí. Haecker
domýšlí ještě dále: člověk je a n a l o g i a T r i n i t a t i s, je analogií Božské Trojice.
Tato pravda nadpřirozeného původu se obráží i v tomto řádu přirozeném, i v přirozeném ustrojení člověka je obraz této Trojice. Našim scholastikům a žákům sv.
Tomáše bude se jistě zdát příliš odvážnou myšlenka, kterou zde Haecker vyslovuje;
odvážnou proto, že se obrací proti Tomášovu rozlišování vůle a rozumu a přijímá
moderní t. zv. trojstránkovitost rozumu, vůle a c i t u , což v k ř e s ť a n o v ě vidění
je náznakem analogie Trinitatis v člověku. Je podivuhodné, že k tomuto pojetí
přišla právě moderní psychologie, která opustila živnou půdu křesťanství; ale toto
rozlišení, viděno křesťansky, je jen novým ospravedlněním ústředního křesťanského
dogmatu o Trojici. Haecker se obrací přímo na theology a filosofy, aby o těchto
věcech uvažovali a bylo by jistě dobře, kdyby i u nás se naši tomisté o věci vyslovili.*)
Sv. Tomáš totiž věděl - a to nutno rozlišovat - že f i l o s o f i e n e n í p r a v d a
z j e v e n á , nýbrž pravda, která vzniká přirozeným rozumem a je tedy podrobena
zdokonalování. Toto zdokonalování a rozvíjení nemůže a nesmí jít proti sv. Tomáši,
který je přece učitelem Církve, což platí pro všechny věky; ale nemůže to také
být jen pouhé opakování, nýbrž pravé rozvíjení a zdokonalování k stále většímu
souhlasu s věčnými pravdami Církve v d u c h u f i l o s o f i e s v. T o m á š e
*) Prozatím

tak

učinil, právě s hlediska sv. Tomáše

Trinitatis" v Akordu č. 4, 1935.
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Akvinského, Dom. Pecka v článku „Analogia

A k v i n s k é h o . Rozlišování intelektu a vůle, jak je to u sv. Tomáše, je tésí,
která dnes dostává svůj korektiv tím, že cit je uznáván za stejnou mocnost duše
jako oboje předchozí; a právě poslední zdůvodnění této anthropologie podává
křesťanství svojí nadpřirozenou pravdou »faciamus hominem ad s i m i l i t u d i n e n i e t i m a g i n e m n o s t r a m « a svým dogmatem o trojjediném Bohu - Otci,
Synu a Duchu Svatém, který je Láska.
Haecker je jedním z prvních, kteří si uvědomují pravou podstatu křesťanské
filosofie; v tom je závažnost této knížky a celého jeho díla, které je jedním z největších darů dnešnímu křesťanství. Je něco víc v té skutečnosti, že taková síla a
hloubka myšlení přichází právě z d n e š n í h o Německa?*)
RUDOLF VOŘÍŠEK

ČISTÁ POESIE
Téměř celých deset let po proslulé Bremondově kontroversi se nám dostává
českého překladu jeho »Čisté poesie«*) knížky, v níž jsou kromě vlastní Bremondovy přednášky zařaděny i jeho polemiky na toto téma. Mezi tou dobou, zdá se,
se u nás jaksi ujalo přesvědčení, že Bremondovo pojetí »čisté poesie« je něčím
eminentně katolickým a že je to především katolické umění, které v něm má hledá ti oprávnění svého úsilí. Toto mínění není naprosto tak přesvědčivé, jak se může
na první pohled zdát lidem, kteří se domnívají, že katolická nauka je zvláštní přítelkyní mysticismu, z něhož vychází Bremondova teorie. Není většího nepřítele
mysticismu, než je pravá mystika, neboť mystice jde o svrchovanost reality, kdežto
mysticismu jde o svrchovanost citu; a Bremondova čistá poesie není v tomto smyslu
naprosto tak čistá, jak si to osobí její název. Nebude tedy na škodu, když se pokusíme při příležitosti českého vydání Bremondovy knihy zrevidovati její hodnoty.
Abychom Bremondovi nekřivdili, budiž hned s počátku konstatováno, že pochybnost, kterou vzbouzejí jeho výklady, se netýká jejich předpokladů; ty jsou
většinou správně položeny, jenže závěry z nich vyvozované jsou tak nepřesné a tak
zmatené, že nám nejsou k žádnému užitku. Odtud ta nesnáz, kterou působí posuzování Bremondovy teorie čisté poesie. Uvědomujeme si stále, že jeho vývody jsou
mlhavými obrysy pravdy, ale obrysy tak pokřivenými a zmatenými, že je nemůžeme přijímat. Tak na příklad hned na začátku vychází Bremond z reálné přítomnosti tajemství, dané v základech poesie, z reálného vědomí, že celý viditelný a
pochopitelný řád poesie je soustředěn kolem něčeho, co je skryto a co se nedá
nijak beze zbytku převést na řád viditelný, ale co přes to je cítěno jako skutečná
a plná realita. >V každé básni je obsažena jakási tajemná realita, a její přítomnosti,
jejímu vyzařování a její přetvářecí a jednotící schopnosti vděčí báseň za vlastní
svůj poetický charakter. Tuto tajemnou realitu nazýváme čistou poesií.« (28.) Tento
princip, takto formulovaný v své obecnosti, je jistě správný a odpovídá věrně básnickému vidění skutečnosti. Naše pochybnosti však začínají v okamžiku, kdy Bremond začne přesněji vymezovat modus působnosti této reality v básnickém díle.
Tak třebas hned v následujícím odstavci shledáme, že schopnost projevu této »čisté
poesie« připisuje Bremond nikoli dílu jako celku, nýbrž už jednotlivým částem.
*) V této krátké úvaze mohla být jen naznačena

ústřední myšlenka Haeckerovy knížky;

„analogia Trinitatis" hodláme s e vrátit ve větší studii v příštím ročníku Řádu.
*) Vyšlo v Orbisu jako 16. svazek sbírky Ars.

576

k tématu

»Máme-li se dostat do poetického stavu, není zajisté nikterak třeba, abychom nejprve poznali báseň celou, i když je krátká. Stačí k tomu často tři nebo čtyři verše
náhodou zachycené na otevřené stránce, někdy docela jen kousek verše.« (28.) Je
pozoruhodno, že zde se najednou začíná se zkušeností »básnického stavu«, nikoli
básnické reality, a tím se ovšem rázem celý vyklad přenáší na zcela nesprávné
pole, z ontologie na psychologii. Je jisto, že úryvek básně stačí vzbudit povšechně
básnickou n á l a d u ; ba můžeme připustit i to, že jediný verš může jistým omezeným způsobem poskytovat zkušenost básnické reality, neboť je-li správně postaven, musí nésti pečeť celku díla a zaznívati jeho základním tónem - ale tuto náladu nebo emoci nelze zajisté ztotožňovati se zážitkem básnického díla v jeho
celistvé plnosti. A tím méně z ní lze bráti doklady pro modus básnické reality,
která je něčím zřetelně odlišným od pouhé povšechné a neurčité básnické nálady,
jež vzniká pouhým dotekem básnického slova, ale jež ještě není naplněním básnické zkušenosti. Takto položená tése by znamenala, že plán uměleckého díla
i jeho stavba jsou věcí podružnou. Bremond tento závěr přijímá bez váhání; ba
jde ještě dále a tvrdí, že »básník ostatně často dovršil své dílo už v první inspiraci. Co následuje, nerozhoduje už, konec pak je přidáván proto, že chtěj nechtěj
nutno nějak skončit.« (29/30.) To nevadí Bremondovi, aby později ve svých »Výkladech« neprohlásil, že »básnická zkušenost je neúplná, dokud nevyústí v báseň«.
(79.) Ale i nebýt tohoto rozporu, nebylo by Bremondovo tvrzení nijak přesvědčující. Jestliže skutečně záleží na verších a nikoli na básni, proč by bylo třeba báseň
stavět? Proč by bylo nutno »chtěj nechtěj nějak ukončit«, když přece nepociťujeme u básně potřeby pokračování, natož ukončení? Proč by musel básník takto
dělat ústupky próze, která »spěchá k ukončení«? Je jisto, že je základní rozdíl mezi
veršem a prózou, mezi slovem verše a slovem prózy v tom, že slovo v próze vystupuje sukcesivně, kdežto ve verši simultánně, ale z toho vyplývá podle zdravé
básnické zkušenosti spíše pravý opak - že stavba má ve verši snad ještě přísnější
a nezbytnější funkci než v próze.
Zde tedy zase vyvozuje Bremond ze správného postřehu rozdílu mezi poesií
a prózou závěr zcela zmatený. Nelze však ani v dalším říci, že by se Bremond
držel svého východiska. Začav »básnickým stavem« jakožto základní zkušeností,
z níž si bere doklady, pokračuje tím, že vylučuje z verše všechno, co tvoří reálný
podklad básnického s t a v u . Není to podle něho ani hudba ani rytmus, co tvoři
básnické kouzlo. »Věc tak neurčitá - několik zvukových vln, několik zvukových
záchvěvů - nemůže býti hlavní složkou zkušenosti, při které je rozechvívána nejhlubší část naší duše, tím méně pak složkou jedinou. Ani vzlyky rýmu, ani ráz
a odraz aliterace, ani kadence úmyslné nebo disonanční, žádný z těchto pěkných
šumů nemůže dospěti až k hlubinnému pásmu, kde kvasí inspirace, kde už vnímáme jen, jak říká u Shakespeara Perikles, hudbu sfér.« (36.) Tedy už ani výraz
sám o sobě nemá co dělat s čistou poesií? Dobrá, ale ježto je to právě výraz vzlyky rýmu, ráz a odraz aliterace, kadence úmyslné nebo disonanční atd. - který
je pramenem básnického »stavu«, tedy neplatí pro čistou poesii ani doklady, které
si z něho Bremond bere. A my se ocitáme zase tam, kde jsme začali, s holýma
rukama. Teď už nezbývá než buď prohlásit, že poesie je nesmysl, nebo - a k tomu
směřuje Bremond hned od začátku, všechny ty ostatní výklady jsou pouhým třepením na jeho korouhvi - připustit, že je pouhým »zaklinadlem, magickou formulí,
kouzlem v původním významu tohoto slova«, které vyvolává mystickou zkušenost.
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Tím se dostáváme k vlastnímu jádru Bremondovy teorie. A ježto jsme viděli,
že všechny konkrétní doklady jsou jen zdánlivé, nezbývá než držet se holé otázky,
je-li tése o mystické povaze poesie vůbec sama o sobě srovnatelná s poesií a s mystikou či nikoli.
Nuže, zde je třeba mít především na mysli, že Bremond chápe mystičnost
poesie v přímém, bezprostředním smyslu. Básník podle něho opravdu prožívá »skutečnost mystické povahy« jako každý jiný mystik, a zmocňuje se této skutečnosti
svým slovem. »Ať si toho básník je vědom či nikoli, definovat, malovat, dojímat,
vybírat a rozestavovat slova, to jsou pro něho jen prostředky, pomocí kterých se
osvobozuje od tajemné síly, jež jím vládne, a přivlastňuje si skutečnost, ostatně
nevyslovitelnou, kterou mu poskytla inspirace.« (79.) Básník je zkrátka mystikem
v pravém smyslu - sice mystikem poněkud podivným, poněvadž se osvobozuje,
místo aby se podroboval, a přivlastňuje si, místo aby se oddával - ale přes to mystikem, to jest někým, kdo prožívá nadpřirozenou zkušenost. Je to zkušenost, o níž
sám Bremond ví, že přesahuje hranice sdělitelnosti. S tím nemůžeme než důrazně
souhlasit; pravé mystické zkušenosti zajisté odpovídá v řádu sdělitelnosti jen mlčení.
»Mlčení je vysokou kontemplací mystickou«, říká sám Bremond. Ale je-li tomu
tak, jak to, že vedle mystiků mlčících jsou zde básníci jako mystikové mluvící?
A je li potřeba mluvit nebo psát u ostatních mystiků >u jedněch propagační horlivost, u jiných pouhá slabost« - proč u básníků jsou slova hlavním výrazem jejich mystické zkušenosti?
Zde se ocitáme před slepou zdí, přes kterou nás nepřenese ani nejduchaplnější Bremondova dialektika. A přece právě zde je jádro celé otázky. Bremond se
sem také stále vrací v celých svých Výkladech z nejrůznějších stran a přibližuje
se stále těsněji k pravé odpovědi. Jenže po každé máme dojem, jako by od ní utekl - jen proto, že by tato odpověď znamenala změnu jeho tése. Každý výklad
u něho končí zase jen novým problémem. Nejjasnější a nejucelenější výklad, který
nám nabízí, je ten, že pravá poesie je kompromis mezi mystickým mlčením a prozaickým výrazem. »Dva druhy démonů se dělí o básnickou inspiraci: démon mlčení,
který je vlastní inspirací, a démon verše, hned božský tlachal, hned zase ďábelský
napodobitel, ba více, kat prvního. Kaliban vedla Ariela v extasi. Chce se po dobrém
nebo po zlém účastniti koncertu, jejž tuší, jehož však neslyší, křičí a tluče do svého
hlučného bubnu; dělá takový hluk, že neviditelní hudebníci mizí. V nejméně nečisté básni je poesie Arielem, slova Kalibanem... Čistá poesie je mlčení jako mystika. A přece řada skutečných básníků mluví, nebo aspoň koktá, stejně jako řada
mystiků. Je to blahoslavený protiklad, či spíše blahoslavený kompromis a nevhodná
skulina, jíž můžeme nahlédnouti do království Ducha.« (115/116.)
Zde máme zase tu starou nezodpověděnou otázku. Zase se musíme ptát: jaký
je důvod tohoto kompromisu? Proč by měl býti mezi neviditelným a viditelným,
mezi mlčením a slovem poměr dvou nesourodých prvků, vyrovnávajících se kompromisem, jehož výsledkem je »směs čistého a nečistého«, »paradoxní složenina,
s níž se setkáváme v každé básni«? A zejména, proč by pak měl básník mít tak
neodolatelnou potřebu tohoto nečistého výrazu, když by se přece mohl »zmocňovat* samé podstaty čisté poesie v mlčení své inspirace?
A pak je tu ještě jiná věc. Nedá se naprosto říci, že by básník mluvil, »stejně
jako řada mystiků*. Naopak, básník se zřetelně pokouší mluvit zcela jiným způsobem. Žádný skutečný básník, pokud v něm básník převažuje, se nespokojí koktá-
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ním. Nespokojí se ani mlčením. Naopak, věnuje všechno své úsilí stavbě slova,
harmonii a melodii svého zpěvu, všemu tomu, čím se jeho inspirace stává viditelným uměleckým tvarem; a právě tímto tvarem chce něčeho dosáhnouti, v něm
samém hledá uspokojení. Je ovšem možný případ, kdy si básník uvědomí, že i jeho
nejlepší zpěv není než pouhým koktáním - stejně jako je možný případ, kdy mystik
bude uchvácen plynulou výmluvností. Ale tyto krajní případy, v nichž si oba zdánlivě vyměňují místa, jen potvrzují naprostý rozdíl mezi oběma. Neboť jestliže básník
koktá, tedy to znamená právě tolik, že si uvědomuje neschopnost poesie tváří v tvář
Tajemství. A jestliže mystik zpívá, neznamená to, že se stává básníkem. Neboť takový zpěv tryská jen tam, kde je už dosaženo cíle, a mystikova píseň není tedy
žádným úsilím o »přisvojení« mystické zkušenosti. Naopak je to pouhá milost přidaná n a d plnost spočinutí, něco jako krůpěje, přetékající z číše již naplněné.
Zkrátka řečeno, úvahy, které vyvolávají Bremondovy výklady, nás nepřesvědčují o jeho tvrzení. Spíše nám z nich vychází pravý opak. Jakmile začneme uvažovat o vztazích mezi mystikou a poesií, a jakmile chceme při tom býti po právu
mystice neméně než poesii, docházíme k závěru, že to jsou dvě zcela jiné věci.
jestliže je mystika bezprostředním prožíváním zkušenosti nadpřirozené, což znamená nutně také podrobení nadpřirozenému řádu a odřeknutí řádu přirozeného,
pak jedinou řádnou odpovědí v řádu přirozeném je mlčení, a každý kompromis
je zde porušením pravosti mystické zkušenosti. A jestliže poesie vychází z tvoření,
ze záměrného, plností inteligence vedeného budování tvaru, který má své vlastní
právo, své vlastní zákony a svobodu, pak slovo není v poesii žádným zaklinadlem
k vyvolávání mystických proudů. Jediná úloha, kterou zde slovo má ve vztahu ke
skutečnosti nadpřirozené, je úloha symbolu jakožto výrazu analogie mezi oběma
řády. Potom však ve všech třech prvcích básnického tvaru, jež Bremond z poesie
vylučuje, není nic nečistého, to jest nic, co by nenáleželo k poesii; neboť právě
v řádu a harmonii těchto prvků dosahuje umění svého cíle. Naopak, nečistým by
se pak mohlo nazvat básnické slovo právě tam, kde se mu přisuzuje úkol talismanu, jímž nemůže nikdy býti; neboť potom se stává slovo pouhou záminkou
k psychologickým pseudomystickým sensacím, které nemají co činit s pravým
řádem umění.
T1MOTHEUS VODIČKA

POZNÁMKY
ALBERT VYSKOČIL: MARGINALIA (Pourova edice). Vyskočilova »Marginalia o božské povaze krásy«, jak zní jejich úplný titul, jsou jednou z těch knížek
o nichž platí Heliová slova o vnitřní jednotě řádu, která si nežádá vnějšího pořádku
abstrakní systematiky. Jsou to na venek poznámky na okraj konkrétního kritického
studia, ale tyto poznámky zasahují k samým kořenům umění a vždy se v nich setkáváme s touž jednotnou osnovou principu, kolem něhož se soustřeďuje každé kritické studium: principu reality uměleckého díla. Tuto realitu chápe Albert Vyskočil
ve výsostném smyslu jakožto obraz neporušené podoby věcí v plnosti stvoření. »Umění
se zrodilo ve chvíli, kdy brány ráje se zavřely za člověkem po pádu, a jeho potřeba
a nezbytnost nepomine do konce času. A poněvadž náš pozemský život je pobyt ve
vyhnanství, je matkou umění bolest, toto tajemné působení naší porušenosti. Bolest,
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kterou básník tak intensivně cítí, poněvadž je zraněn původní krásou stvoření, k níž
ukazuje. V tom je metafysický i vlastní smysl umění.«(40) Proto se mluví o »božské
povaze krásy« a o umění jakožto » počínání nejreálnějším, jehož vlastní a jediný smysl
je ve službě kráse, jejíž podstata je božská*. Proto také poesie je stvořena k oslavě
a k radosti, a básník nemůže zpívat nic kromě chvály stvoření, i když chce třebas
i proklínat. »Zdali z výšin nebes nebo z propasti pekel je krása ? Není této otázky
pro ty, kdož umění mají, kdož tvoří, ježto samo tvůrčí dějství je opakem všeho
záporu, vycházejíc z rozhodného ANO, jež je protivou záporného NIKOLIV... Nedejme se mýlit básnickým obrazem staré matky noci, kterou světlo chce zapudit
a přece nemůže. Ďábel je hluboce netvůrčí jakožto vzpoura proti Tvůrci.«(12)
Z tohoto východiska se ovšem Vyskočilovi řád umění ustavuje docela jinak,
než jak to vychází moderní kritice, která si uvykla posuzovat umění podle náhodných přívlastků, nikoli podle podstatného cíle. Po této stránce jsou »Marginalia«
zdravou polemikou proti všemu »naukovému« úsilí, které odvrací pozornost od pravého poslání umění - proti psychologisování, proti sociologisování, proti přemíře
literární historie a co všechno si ještě vymyslilo moderní studium v tého oblasti,
do níž je dosud beztrestně dovolen přístup každému filistrovi. »U všech všudy, k čemu ti tedy byla ta nesčetná data narození a smrti, data o vzniku děl, dlouhé řady
názvů v neporušitelném pořádku, údaje o času a místech?... K čemu je André Maurois a s ním všechna ta beletrisující literární historie, neživí-li tvé touhy po básníku,
ale ošidným způsobem ti to nahrazuje? K čemu byla všechna ta svědectví, korespondence a zápisky rozmluv, leda snad za trest básníku, který se nedovede dostatečně ukrýt, když se byl odmlčel? Takto po čase bude nutnu připomenouti, že Otakar
Březina psal také básně. V ničem tu nemůžeš být s prospěchem poučován, k ničemu
veden, leda k tomu, abys dovedl básnicky přečisti, co bylo básnicky napsáno. V tom
je smysl a cíl výkladů o básníkovi, je-li už jakých třeba.« (21/23).
Bylo už vskutku na čase, aby bylo řečeno takové rozhodné slovo, zejména
na adresu české kritiky. Neboř mezi českou literární kritikou na jedné straně a českou
básnickou tvorbou na druhé se začíná ukazovat trhlina stále rostoucí. Kdežto česká
básnická tvorba se rychle oprošťuje ode všech vedlejších cílů a soustřeďuje se stále
více na své reálné poslání zápasu o svrchovanou krásu, česká kritika zůstává žalostně pozadu se svou přítěží formulek, zděděných po devatenáctém století. A i mezi
těmi několika kritiky, kteří rozumějí aspoň tvaru poesie, není jasného vědomí základů, jež jsou podmínkou každého formálního souzení. O to však právě usiluje
Albert Vyskočil a přispívá tak nejvydatněji k odstranění nedorozumění, jež vládne
mezi poesií a kritikou od dob Máchova »Nerozumím.«
tv
ADALBERT STIFTER: LESNÍ POUTNÍK. Přeložil Bohuslav Reynek, nákl.
edice Atlantis v Brně. Tohoto německého básníka Šumavy slyšeli jsme ve škole
srovnávat s jeho českým druhem K. Klostermannem, ale dnes, kdy z krásného
překladu Reynkova se můžeme těšit přímo s básníkem bez prostřednictví profesorů,
připadá nám Klostermann se svými suchými popisy postrádajícími onoho jasu, z něhož je napájeno vidění i slovo Stifterovo, jen jako průměrný spisovatel vedle básníka.
Ten kout Šumavy, jenž spájí Čechy s Rakouskem a Bavorskem, tam, kde pramení
Vltava plynoucí s počátku k jihovýchodu až k Vyššímu Brodu, u něhož se obrací
k severu, zpívá z lesního poutníka v celé své líbeznosti a sladkosti stínem svých lesů,
modří hor, zelení mechů a prudkostí svých vod. Je to tatáž mluva, kterou slyšíme
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