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REVUE PRO K U L T U R U A ŽIVOT

Řídí František Lazecký s redakčním kruhem.
Redakce a administrace Praha VIII, Na Rokosce 94.
Vychází v šestineděl. lhůtách, celkem 8 čísel ročně v rozsahu 4-5
tiskových archů.
Předplatné na celý ročník 45 Kč.
Jednotlivé číslo 6 Kč.
Majitel a vydavatel Rudolf Voříšek.
Odpovědný redaktor Kamil Lhoták.
Tiskne a expeduje knihtiskárna Prometheus, Praha VI11-94.
V komisi má nakladatelství Prometheus, Praha VIII, Rokoska 94.
Číslo šekového konta 95.855, vlastník: Administrace revue Řád.
K O U P Í M E v ě t š í p o č e t 3. čísla I. r o č n í k u Ř á d u . P l a t í m e
za číslo Kč 5*—.
Administrace Řádu, Praha VIII, Na Rokosce 94.
KDO ZÍSKÁ aspoň 5 nových odběratelů Řádu, dostane jako odměnu
některou z knih Řádu podle vlastního výběru.
POSÍLEJTE NÁM adresy známých, které by mohl Řád zajímat.
KDO MŮŽETE, předplaťte Řád těm, kteří si jej předplatit nemohou,
ale kteří by jej chtěli a měli číst!

Právě vyšla nová kniha veršů básníka samoty a ticha

B OHU S LA V R EY NE K

SETBA SAMOT
Úprava Otto Stritzka

Přihlášky přijímá

Cena Kč 18*—.

administrace

revue ŘÁD, Praha VIII, Na Rokosce 94

FRANTIŠEK

VELKÝ

LAZECKt

PÁTEK
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A dokonáno je. Jsou tváře samá krev a tělo samá rána.
2luč světa dopita, bok kopím proboden
a stmívá se. K nebesům stoupá vzlykot žen.
Na pahorky a řeky se kloní hlava Pána.
Zde vítr se mnou hovoří a ovívá mně rány,
jen svět se domnívá, že pro mne uzavřel dnes všechny
svoje brány.
Báně hvězd srší v mé koruně, ruce mne k Otci zdvihají,
a roste strom. Hle v dřevě listí šumí a vody zpívají.
V mém srdci byli jste mí pahorkové drazí,
i s kamením, kde zmije se krovinami plazí.
Vašich trav nepohladím, nevydechnu vůně mát,
mé nohy nebudou víc šlapat vašich blát.
Tvých měst již neuzřím, tvých neuslyším zvonů
navečer pastýřům a stádům promlouvat,
mne stínit nebude oliva i cedr Libanonu,
tvé vody nebudou mně nohy omývat.
V mém srdci byli jste a všechno dal jsem vám,
ocet jsem prokvasil a třtině růsti dal,
i kůži zvířeti, jíž jsem byl zbičován,
i slinu člověku, který mne poplival.
A ruku stvořil jsem, která mne v tváře bila,
a moc vám udělil, aby mne odsoudila,
kov dobrý v zemi skryl, z něhcž jste hřeby skovali,
i dřevo, na němž jste mně lůžko schystali.
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Tak naposledy dnes tě, země, objímám
rukama tělesnýma a tělem živoucím
jak vždy jsem v náruč bral a žehnal dítkám tvým.
Zde viz, pro tebe bok i ruce dnes rozražené mám.
Do kvasnic vypil jsem tvé hoře bezedné
a všechno dal jsem ti na přání Otce nebeského.
S tebou jsem po všechny dny. Tvé je tělo mé, krev těla
mého.
Jerusaleme, Jerusaleme, čím byl bys beze mne!

II
Na koho cekal jsi? Což neviděls, že korunami králů jsem
pohrdl,
uprostřed rybářů a chudých živý byl?
Tvé tělo přijal jsem a nosil oděv tvůj.
Kdo víc se ponížil pro tebe, lide můj?
Pro tebe v polích jsem a se zvířaty spal,
když prahu nebylo, jenž by se slitoval,
a bratrem mým se stal poslední lotr tvůj.
Co neučinil jsem, předrahý lide můj.
Tvé nepravosti syčí v mém srdci hnízdem zmijí.
Tak Otec vydal mne pro tebe Kalvarii,
tvou bídu vydal mi a veškerý hřích tvůj.
Kdo více učinil pro tebe, lide můj?
Co z dálky víc a víc se vzmáhá Ukřižuj
tvých měst, noc měkká přichází předouc plášť tělu mému.
Již Otec ceká mne. Až přijdu k Němu,
zač ještě prosit mám, předrahý lide můj?
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III

Přijde čas, kdy pro smích bude vám mé zmučené tělo,
krev a tělo mé, které za všechny na kříži pnělo.
Přijde čas a trny mé koruny se obrátí v prach,
popraská a rozpadne se příze oděvu mého
a dřevo, na němž jsem přibit pukne a vydá poslední sten.
Jen sníh, vítr a dešť v pahýlech stromu budou si hrát.
Bezhvězdná noc praporem bude nad světem vlát.
Však vám, jimž zbývají jediné dveře a poslední práh,
vám čas pomalu spřádá na oděv svůj železný len.
A pevná je příze má. Nad vaší pýchou a nad vaším žalem
září a věčně své báně zdvíhá můj Jerusalem.
Až bude Kaifáš vysvlečen ze svého roucha soudcovského
a potom vyrvaný z těla uvržen bude pod lisy nebeských pat,
kde z úst svého krále pokorně přijme svůj poslední soud,
až Pilát si umyj e ruce a odevzdá mně mou krví střísněný šat,
až v ulicích dohučí volání slávy Barabáši
a s věží mých do větru jak stříbrný zvon zařinčí
oprátka po Jidáši,
nad tebou, město mé, z něhož kdys zůstane popel a troud,
nad vojsky nepřátel, jež zdupají pole, nad dětmi, které
pohubí mor,
až všechny nás obstoupí vody a semknou řetězy hor,
kdo potom, kdo potom se smiluje nad vaším žalem!
Otče můj, pro dnešek netrestej hříšný můj Jerusalem.
Přijde čas, kdy lid tvůj rozvalí hradby zákona Otce mého
a uzavřen v noc, jež má jediný východ, tápati bude
vyhnanstvím.
Krok za krokem za ním se povalí oheň a dým.
Přijde čas bídy a smutku na syny Jakobovy
6*
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než se naplní dny a svět přijme určený trest.
Přetěžké mlčení složí se na vaše krovy
a lhářům dohoří na rtech poslední lest.
Zem ocet a žluc rodit bude hříšnému lidu.
Až pro syny tvé nebude spánku a nebude klidu,
až ženy tvé pohynou hanbou a žalem,
kdo potom, kdo potom obejme v náruč můj Jerusalem!
Až hlas můj zazvoní uprostřed andělských kůrů
a volání mé zanikne vám za ochozy hvězd,
až prázdnota zahalí zem a noc zvedne se vzhůru
sevrouc vám úzkostí srdce jak hrozny nesmírný lis,
pod nímž ustrnou dny a počet vydá mně svět,
až ve vás nebude kvasu a slovo mé vám nevydá míz,
vám, kteří šlapete vše, pro co jsem trpěl a pro co jak lotr
umírám,
pak Anděl úděsný na vaši hlavu nahrne běd,
pod jehož dotekem srdce vám pukne žízní a žalem.
Kdo potom, kdo potom utěší můj hříšný Jerusalem!
Až do propasti svrhnete most, krerý je mezi vámi a mnou
a vyhnán půjdu od vašich prahů jako jsem vyhnán byl
dnes,
až učiníte vše k zničení památky mé,
až noc vám uchvátí tělo a srdce vám vyžere rez,
až nebudu s vámi a vaše duše mezi ohněm a tmou
kroužiti budou jak listů podzimní pád,
zděšené časem, jenž nemá hodin, zděšené viděním, jež
nemá dne,
kdo vaši zažene žízeň, kdo potom ukojí hlad,
až nebude chleba a nebude vína!
Až nebude chleba a nebude vína,
Jerusaleme, Jerusaleme, cím budeš beze mne!
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IV

Již dávno vědělas, že přijde den, kdy matku opustím
na zavolání hlasu, který nás přesahuje.
Noc slitovná, teď matka má, mne k Otci pozdvihuje
se světem tížícím mé srdce kamením.
Tak na veřejích otcovského domu člověkem přibit jsem
a břevna střechy mé jsou i Tvým přístřeším.
Strom kříže chvěje se. To pod Tvým vzlykotem,
jenž mocně potřásá propastmi nebeskými.
Však v bezmocnosti své, 2eno, nemám, čím bol Tvůj
utěším.
Tak nad palácem noci báň hlavy Tvé se sklání
až hvězdy stahuje spletené s údy mými.
Je bolest přemocná. Tvá zmnožuje mé rány,
neb činí větším svět, jenž takou ženu má.
To pro mne pelyňkem Tě napájela zem, zem pro kterou
jsem žil
a jejíž nepravost Ti syna odnímá.
A přece omlouváš, co svět mně učinil.
Jak stojíš u mých pat a k srdci tiskneš peň
vidím, že za Tebou se lidstvo shromažďuje
kol přídě kalvarské, jež cestu osvěcuje,
neb tvými rameny svět kříž můj objímá.
A slzou vyrvanou, jež padá z očí Tvých, to lítost zároveň
pod pláštěm královským nepravost zástupů a bídu
přiodívá.
V mém srdci roste svět, jenž takou ženu má.
Pro Tebe pošlu služebníky své. Ještě než budu k Otci
povolán,
ještě než tělo zmučené spadne do Tvého klína,
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zde bratra dávám Ti, přijmi ho jako syna.
Bratře můj, zde matka tvá. Matko má, zde syn Tvůj Jan.
Nebe se otvírá. Již Anděl přichází. Nad vámi zpívá.
V
A dokonáno je. Jen lid se ještě vzpírá.
Tvůj bok je dokořán. Nám nebe přejasné své brány
otevírá.
Strašlivě září trůn, kde nebe má svůj střed.
Ty Pravda jsi a Cestou je Tvůj bok, jímž k Tobě vchází
svět.
Všem září naděje z temnoty Tvých ran. Hle od podnoží
hvězd
spletený anděly žebřík se odvíjí na věže našich měst
a proudy milostí se vlévají v můj věk.
A vidím zástupy, které se sbíhají jak proudy mnohých řek
do středu oblohy, kde světlo tryská z dveří,
do nichž služebníci Tví vcházejí s jásotem,
Panny se držíce za její hvězdný lem,
který přes propasti a vody přehodila.
Tak zváženo je vše. Nad světem v temnotách se duha
rozsvítila,
však nad ní Archanděl se tycí a třtinou měří
co v slávě prozpěvuje a co do temnot bez světla zírá,
co život věcný má a co v pláci po věky zmírá.

Velikonoce 1935
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HANS CAROSSA

PSTRUŽKA
Mezi dětmi, jež si se mnou hrávaly, byla dcera lesníkova, která
ze všeho nejraději vypravovala pohádky. Byla starší než já; tvář
jí vzduch a slunce tak zatemnily do hnědá, že se odtud veliké pihy
odrážely jako světlé tečky; proto byla po celé vsi nazývána
„Pstružkou". Cítila se doma mezi strašidly, zlými skutky, zemětřeseními a v temnotách, a vždy to znělo, jako by při tom byla bývala. Též věděla mnoho o blízkém konci světa; denně o tom objevovala na obloze nejneklamnější znamení, a často, požívajíce na
jabloni bezelstně plodů země, blouznili jsme s nejslastnější hrůzou
o jejím zániku.
Co jiní vyprávěli, to Pstružku nikdy neomráčilo. Vždy měla
pohotově nějaký výklad, nebo překonala šílenou novinu jinou, ještě
šílenější. Jen bylo někdy trapné, že si své báje dávala platit jako
nějaké zboží, a nezačala s vypravováním, dokud každý nedoručil
nějaký fenik, hedvábný útržek nebo něco podobného. Vůbec s námi
mladšími dětmi nejednala právě dobromyslně. Poněvadž její rodiče
s ní zacházeli tvrdě, ráda vídala, jak i jiní jsou trestáni, a horlivě
pídila po cizích hříších. Když mne usvědčila z nějakého přestupku,
bez milosti to donesla matce a tu a tam jí doporučila trest. Když
se jí někdy podařilo, že ho vymohla, přece jsem jí to nemohl dlouho
zazlívati; neboť mi nikdy po vykonaném soudu neopominula vyprávěti něco zvlášť pěkného, při čemž se tehdy dokonce zříkala
obvyklé mzdy. K mému potěšení byly též dobré, naprosto lidem
příznivé bytosti, s nimiž se potají stýkala. Ve skalních slujích
předhoří, nedaleko Benediktinské stěny, byli jeleni bílí jako světlo,
s křišťálovými parohy, kteří mluvili jako lidé a dívku pokaždé co
nejlépe pohostili, když k nim přišla na návštěvu. Lízali jí tváře,
těšili ji, když byla doma bita, donesli koláčů a medoviny, darovali
jí šatky a střevíce a pošeptali pohádky, které nám potom vypravovala.
Prosíval jsem vroucně družku, aby mne jen jednou jedinkrát
vzala s sebou k divotvorným jelenům. Slíbila to a konejšila mne
ze dne na den, posléze pak s divým pláčem donesla zprávu, že ona
krásná a moudrá zvířata, lovci vyslíděna a raněna, opustila domov
a uchýlila se vysoko a daleko do nepřístupných hor.
Nadešly chvíle, kdy bylo mou radostí pobíhat na pastvě mezi
zvonícím dobytkem, dívati se mu do očí, cítiti jeho mohutné a utěšené funění a tisknouti se na těžká, teplá těla, nedbaje na nebezpečí
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rohů a kopyt. Ale přítomnost zvířat mne vždycky přenášela v bezděčné a zádumčivé strastné očekávání, jak jsem ho mezi lidmi nikdy nepocítil. Pátral jsem, zdali se něco podobného jeví u jiných
dětí, ale neobjevil jsem nic a měl jsem za to, že jsem na světě se
svými pocity sám. Když mi v takových okamžicích přišli na mysl
otec a matka, naučení a modlitby, odmítal jsem takové vzpomínky
jako nesnesitelně cizí, jako kdybych byl chtěl v kouzlech živočišnosti také býti jen živočichem, a nechtěl býti vykoupen z nevinných a chmurných nížin a hlubin stvoření, až jsem posléze s jakýmsi děsem vyskočil a pádil domů, tuze potěšen, že se opět vynořuji do vrstev střízlivých a lidských.
Je-li pravda, co praví básníci, že jsou v nás od prapůvodu uloženy jisté schopnosti, jichž toliko, žel, v této podobě života nedovedeme rozvinouti, byl jsem, jako mnozí jiní, zajisté také podělen
darem létání. Měl jsem náhle takový pocit: že se člověk vznese do
povětří, jen když na dosti dlouho s nesmírnou rychlostí roztočí
paže; našel jsem si volné pole a počal cvičiti. Ale v podobě velikého
loveckého psa se mi zčista jasna přiblížil duch tíže; podrážděn
mým vrtěním, hryzl mne hluboko do paže, týdny hojení vyžadovaly
klidu, bylo po létání. Ale první blouznění záhy bylo zapuzeno druhým, jež se udrželo déle. Jednou, když jsem, sedě vedle otce, jel
v kočáře po mostě nad Loisachou, bylo mi velice jasno, že bych,
zachovávaje určitý šikmý postoj vpravo a běže sdostatek rychle,
mohl překročiti vodu pěšky. Jen bylo třeba utíkati, bez přemýšlení,
s tak závratnou rychlostí, aby vůbec nebylo kdy na ponoření se,
pak nemohlo nic chyběti k zdaru. Myšlenka se ponenáhlu ustálila;
posléze jsem ji vyzradil Pstružce. Ta řekla, že to není nic nového,
sama prý už jednou běžela z Seeshauptu do Ammerlandu po Starnberském jezeře, a ani si sukénku nesmočila.
„Jen tak bez závady ta věc ovšem není," dodala přece se starostlivou tváří. „Jestliže ses nenarodil v neděli a nevíš-li slovo,
jež třeba za běhu ustavičně odříkávati, ani nejhbitější nohy ti nic
neprospějí."
Nato se odmlčela a přísně se zadívala do dálky. Potěšen vědomím, že podmínka nedělního narození jest splněna, ihned jsem se
pokoušel, abych na ní vyloudil kouzelné slovo, a opravdu, když
jsem jí nabídl modrou perlu, svěřila mi je; bylo to: Ogolúr! Ogolúr! Ano, darovala mi k tomu ještě tři lískové oříšky, ty že mám
za běhu pevně tisknouti v levé ruce, čímž prý ogolúr nabude moci.
Zatím nadešly velikonoce, a za příprav k svátkům pousnula
touha po putování na vlnách, ne však na dlouho. O pomlázce po
obědě odjeli rodiče do Tolzu, já stál sám u okna, a v tom, pohodlně
skřípaje, sjížděl s kopce žlutý poštovní dostavník. Postilion, třpytě
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se stříbrem a modří, jal se troubiti píseň na roh; projela mnou nepřemožitelně; se srdcem prudce bijícím jsem skočil na silnici, uviděl jsem hlavu trubačovu odvrácenu, a v okamžení jsem seděl na
stupátku, temně odhodlán, že se svezu až k řece Loisaše.
Šli tudy lidé do kostela, pokývli na mne, ale jinak si mne nevšímali; asi myslili, že u posledních domků opět seskočím. Ale
záhy byla dědina za námi, a pokojně, pod modrými nebesy, se rozvíjela známá podívaná: seřazené břízy podle příkopu u silníce, ve
kterém už kvetly pryskyřníky a petrklíče, jako měď hnědé rašeliniště s narovnanými borky, zakrslé borovice s dalekými pruhy
sněhu, a za tím vším oparem zahalené hory. Postilion troubil píseň
za písní; bílý prach vzlétal pod koly a činil mne neviditelným pro
chodce. Tu a tam jsem sáhl po lískových oříšcích a opakoval jsem
si slovo ogolúr.
Později jsme jeli lesem do kopce; zde to chladně válo a neprášilo. Uzřel jsem starého muže, jak přichází stezkou na silnici;
jeho dlouhé vousy byly zelenavě šedé, kabát rozedrán, chůze klátivá; naříkavě hovořil sám se sebou a rozhazoval rukama. Bylo
viděti, že by byl rád dohonil dostavník. Náhle mne spatřil a pokynul mi, nakonec hrozil oběma pěstmi. Ulekl jsem se, ale zároveň
jsem si všimnul, že se vzdálenost mezi jím a mnou stále zvětšuje,
a opovážil jsem se opětovat jeho hrozby, načež on se rozezlil, klnul
a posléze po mně hodil kamenem. Postilion měl za to, že to vše náleží jemu; dobrácky na něho křikl: „Vyspi se z opice, starý hříšníku!" a spěšně odjel. Tím zavoláním jsem vystřízlivěl jako bleskem. „Hříšníku," — to mi již pouhým zvukem bylo slovo strašlivé, slavnostní; kde zaznělo, tam obyčejně též jméno Bůh nebylo
daleko, i jala mne veliká lítost, že jsem starci vyhrožoval. Kdyby
mi jej hned zpočátku někdo byl označil jako hříšníka, byl bych se
vystříhal pozdvižení ruky proti němu. A v tom jsem s údivem zpozoroval, že krajinu, jíž jsme projížděli, vůbec neznám, nikdy jsem
neviděl tolik stromů, nikdy takové balvany, pojal mne strach. Ale
v tom právě překonáno stoupání; vůz trčel nezadržitelně dolů, měl
jsem už jen starosti, jak nespadnouti s prkénka, a pekelná jízda
s kopce skončila nenadále před velkým, bílým domem, na němž
byla zavěšena modrá schránka na dopisy; zaslechl jsem útulně
stejnoměrný bzukot, mezi tím hru na citeru a koulení kuželek,
a nahlédl jsem do otevřené hostinské zahrady, kde spolu sedělo
mnoho lidí u velikých, šedých džbánů za dlouhými stoly.
Rozlámán a jako zbit jsem se svezl na zem a záhy jsem byl
obklopen udivenými dětmi a doveden k mladým matkám, jež se
s úsměvem tázaly zaraženého švakra, co to přivezl za vznešeného
10
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pocestného. Všecky ženy byly krásně, svátečně oděny, měly kulaté,
černé nebo zelené kloboučky se stříbrnými šňůrami a střapci, a kolem silných šíjí ovinuté řetízky se zlatými sponami; v ruce držela
každá modlitby, k tomu kytičku modrých a žlutých květů. Ptaly
se mne, čí jsem, omyly mi u studně zaprášenou tvář a věděly
o všech potřebách. Posléze mne posadily k svým mužům za stůl,
donesli kraslic, preclíků a mléka a při tom stále hovořily o mé
matce, jaký asi o mne bude míti strach. Nakonec se usnesly, že mě
jednoduše svěří zase poštovskému, jenž se měl vrátiti za dvě hodiny. Lavice se plnily novými hosty, citera zvučela bez ustání, někteří zpívali, jiní si rukama pleskali do stehen; veliké bylo obecné
veselí, a každý ujišťoval, že tak krásných, jasných velikonoc ještě
nikdo nezažil. A hle, tu vstoupil i starý hříšník do zahrady, hluboko smekl, pln pokory obcházel stoly a sbíral dary. Měl nyní tvář
jako Bůh Otec, i modlil jsem se vroucně v duchu, aby mi byl milostiv a nespatřil mne. Opravdu mne vůbec již nepoznal a když jsem
mu hodil jedno ze svých červených vajíček do klobouku, poděkoval
velmi zdvořile.
Když jsem byl syt krmí, děti mne odvedly. Shodli jsme se, že
si budeme hráti na schovávanou, k čemuž zvala rozsáhlá štěpnice
s mnoha sousedícími budovami a keři. Brzy došlo i na mne, abych
se schoval a byl vypátrán. Jakési dlouhé, stodole podobné stavení
se zdálo vhodným pro můj účel; vstoupil jsem a uzřel, tápaje v setmělém prostoru, jak na opačném konci otvorem při zemi zmizelo
cosi nepopsatelně krásného do vnikajícího světla, jakýsi černě,
zeleně zlatý proud, s nímž jsem nemohl porovnati nic známého. Žádostivě jsem po tom skočil a prodral se tou špehýrkou. Nešlo to
lehce; kabátek se mi roztrhl, knoflíky odlétaly, ale konečně jsem
stál venku u ztepilého páva, jenž se vzdaloval jen pomalounku
a klidně snášel můj obdiv. Ale v tom, zcela blízko, zaznělo volání
pronásledujících. Přede mnou rostlo rákosí a holé křoví jako jediný útulek, ale neodolatelně vábila obcházející skvělost peří, zůstal jsem, na vahách — v tom třpytné zvíře vydalo jakýsi skřek,
ostrý, zlý jako nadávka, — zděšen, dvakrát zaplašen jsem jediným
skokem vrazil do houští a pádil, prodíraje se úpončím a šlahouny,
nezadržitelně dopředu, až jsem se dostal na místo pokryté oblázky;
zde jsem stanul a naslouchal. Děti ztichly, páv utichl — tlumený
hukot zachvíval půdou, jež byla zaroslá velikými, bíle kropenatými listy a narudle modrými prvosenkovitými květy, a daleko
široko, hložím a houštím, třpytila se voda. Rozhlédl jsem se. Jen
úzký pruh suché prsti mne dělil od všelijakých jam a louží s černými, zpola zaplavenými křovisky. Zde se nashromáždilo množství
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dřívek a úlomků rákosí, hustě sraženy pluly jako drobné rohože
po nepokojné vodě, spanilí ptáčci na nich seděli a dávali se kolébati. Ale venku byl veliký, do vírů stočený proud. Rád bych si byl
ta pěkná ptáčata prohlédl pozorněji. Ale od dalšího postupu mne
odrazilo cosi podivného. Hrůzné, žlutě šedé bytosti pokrývaly půdu
mezi vysokými keři, zpola byly jako housenky, zpola jako kukly,
některé zlehounka zakřiveny, jiné nataženy, a, což bylo zvláště
děsivé, ani jedna z nich se nepohnula, všecky se stavěly mrtvými.
Nebával jsem se jinak ničeho živého, brouků, myší ani hadů; ale
ty larvy bez očí se mi hnusily a ošklivily. Už jsem takové věci znal:
nevinně to někde visívalo nebo se povalovalo, sebrali jste to důvěřivě jako hlemýždí domeček, v tom to sebou trhlo mezi prsty
a s odporem jste tomu byli nuceni přiznat život. Něco podobného
jsem tušil i zde, a při pouhém pomyšlení, že bych o ty záludné
tvory mohl zavadit byť jen špičkou střevíce, nebo dokonce že bych
na ně šlápl, mrazilo mne ve vlasech. Raději jsem se pro tentokráte
zřekl nových objevů a spokojil jsem se podívanou na vodu se svého
oblázkového stanoviska.
Tu se stalo, jako kdyby řeka přestávala téci, jako kdybych se
naopak já sám hnal i s břehem divou mocí do neznáma. Zároveň
jsem pocítil lehkou závrať a neodvažoval jsem se odvrátiti pohled
od klamavé dálky. Také jsem se při tom rozpomenul, že jsem chtěl
přeběhnouti Loisachu, a kdesi v nekonečnu poletovalo slovo ogolúr. Ale s druhé strany, za řekou, blížila se nyní hudba, mně se
zdálo, že to je tahací harmonika, k tomu jasný, jadrný zpěv, pěvců
však nebylo viděti, toliko třpyt a mihotání pestrých šatů nebo stuh
za stromečky a lodyhami, byl to patrně průvod veselých, nastrojených lidí. V tom pominul klam, voda opět tekla, a zatím co se
ztrácely hudba i barvy, plynuly po vlnách všelijaké předměty:
židle, hrábě, díže, a zcela na blízku, v děsivé pravdivosti, nahnědlé
zvíře s kulatě odulým, bílým břichem a vyceněnými, třpytnými
zuby. Tato podívaná probudila neskonalý stesk po domově, zdál se
ohrožen návrat k matce, a když právě úzkostlivě, ba hněvivě po
mně pokřikovaly hledající děti, bylo to jako štěstí. Následoval
jsem s hlasitým odpovídáním, zapletl jsem se do rostlin a dostal
se do opravdového mračna žlutého prachu, který, dýmaje s třesoucích se větví, dráždil ke kašli. Vzhlédaje, objevil jsem, že ten vonný
prášek pochází z těchže žlutě šedých housenek, jež mi prve
tak odporně zahradily cestu; rostly tu v chomáčích a přehojně na
ohýbajících se prutech. Odnášeje si letmo toto poznání, pádil jsem
dále a doběhl uhřát a rozradostněn do zahrady. Již stál vůz uchystán k odjezdu. Dal jsem sbohem spoluhráčům sotva nalezeným
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a pozval jsem je všecky na návštěvu v Konigsdorfu. Ženy mne zabalily do šatu, postavily vrbový košík s dary, navrch davše kraslice, před moje sedátko, a nakázaly mi, abych koš odevzdal matce,
aby mne nějak zle nepřijala. Postilion zatroubil, já jsem se uvelebil
na kozlíku vedle něho, kola zasténala do kopce.
Když jsme za úplňku a v posledním přísvitu denním dojeli do
Konigsdorfu, stála u plotu jedné zahrady Pstružka. Zatvářila se
zle, pohrozila mi prstem, jdouc za vozem a volala:
„Těš se, tuláku! Máš zatopeno. Metla už leží na stole!"
Já však, nerozmýšleje se, jsem jí v náhlém osvícení všemi silami obou rukou zdvihl vstříc nádherně přeplněný koš a lhal
z upřímného srdce:
„Ogolúr! Ogolúr! Nebojím se. Přeběhl jsem Loisachu. Byl
jsem u bílých jelenů. Medovinu a preclíky jsem dostal, a jen se podívej, co mi dali kraslic!"
Od matky jsem, místo trestů, byl přijat s mnoha slzami a laskavými výčitkami, a záhy se ten dobročinný den na řadu let vytratil z mé paměti. Ale chování Pstružky od té chvíle mi dalo mnoho
práce, než jsem mu porozuměl. Moje triumfální řeč s vozu asi ji
hluboce rozhořčila; viděla v tom smělé vloupání do svých nejvlastnějších oblastí, a mstila se krutě, odmlčujíc se pokaždé ihned za
vypravování, jestliže právě seděla v kruhu posluchačů a já chtěl
přistoupiti. Marně jsem jí nabízel svůj nejdražší a ne j vzácnější
statek, ba i drahocenně se třpytící úlomek žuly; zůstala odvrácena,
a bylo potřebí neobyčejné události, aby otřásla tím tvrdým srdcem.
Jednou odpoledne v létě se přihnala bouřka. V jizbě se velmi
setmělo. Hrom se kotálel ze široka s černě zastřených hor. Matka
byla zaměstnána vedle v pokojíku; já stál u okna a díval jsem se
na nebe. Do břidlicové šedi se vepsal bílý blesk; náhlost a sláva
toho zjevu mne přemohla, radostí jsem zatleskal rukama. Služka,
zsinalá, mne pokárala za moje plesání, rozžala černou svíčku, přilepila ji na okraj stolu a počala se modliti. Ale v krátkém, suchém
praskotu se rozzely v modravé záři jizba i svět, potom vše utichlo.
Dole někdo zvolal: „Myslivna hoří!" Lidé se sbíhali, a v okamžení
jsem byl mezi nimi. Pršelo potichu, když jsme běželi kousek cesty
na známé návrší. Pokud to rozpálený vzduch dovolil, šel jsem až
k požáru; praskvoucí, strašlivě spravedlivá tvář a podstata plamene vábila s prízračnou mocí. Kterak v něm nebylo nic a pranic
nenávistného! Jako dělník, jenž ví, jak třeba dokonati dílo denní,
hbitě si shledal vše hořlavé; blaženě je stravuje a krásně vyšlehuje
k nebi. Ale lidé s dĺžkami a kbelíky sbíhali zhurta k potoku, nabírali vody a lili ji do ohně. To ponoukalo k napodobení; v starém
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nářadí jsem našel zrezavělou číšku, s tou jsem nyní neúnavně přebíhal mezi potokem a stavením, a stříkal do požáru. Pot se mi
řinul s čela; všiml jsem si toho se zadostučiněním a zdvojil jsem
svou horlivost. V tom se mi někdo dotkl ramene; vzhlédl jsem,
byla to Pstružka.
„Jen toho nech," pravila, a slza za slzou jí stékala po narudle
stříkaných lících; „vždyť to je marné. Postele a nádobí a kozy jsou
venku, a starého harampátí není tuze škoda."
Teď teprve jsem si všimnul, že z domku vlastně už nic nezbývá, a že dospělí už ustali v zachraňování toho, co bylo ztraceno.
Před hromadou spěšně vyneseného nábytku stály obě kozy, uvázané u stromu, a spásaly trávu. Myslivec a jeho žena hleděli lhostejně na doutnající trosky, zatím co jim vousatý pán se zeleným
kloboučkem cosi vykládal. Z vesnických dětí tu nebylo k spatření
ani jediné; ani jedno nemělo štěstí jako já, aby vyklouzlo matce.
Obrátil jsem se, tu se klenul v jasných barvách ohromný oblouk
nad temným, deštivým světem. Osvobození, jehož pokaždé zakoušíme, když světlo, jindy tak přísné, hluboce vázané, někdy se zapomene a v jásotu se rozezvučí všemi svými barvami, toho osvobození jsem pocítil prvotní silou — „je konec světa!" vzkřikl jsem
zděšen a uchvácen slastí.
„Je to jen duha," prohlásila Pstružka.
„Mohli bychom si k ní dojít. Stojí na zlatých miskách v trávníku."
„Dojdeme pro ně, pojď! A koupíš si za ně nový dům!" Vzal
jsem ji za ruku a chtěl ji odvléci.
„Raději toho nechrne!" pravila, odmítajíc, Pstružka. „Jsme
oba bosi a rašelina je plna zmijí."
„Dojdeme si pro střevíce a punčochy," odpověděl jsem odhodlaně.
„Nemá se to dělat," namítla rozvážně.
„Proč pak?"
„Když na ty misky ani nepomyslíš a náhodou je najdeš na
cestě, pak ti náležejí, a přinesou ti štěstí. Ale pátráš-li po nich,
máš hřích."
„Ostatně vůbec zlata nepotřebujeme," pokračovala po chvíli.
„Stát je povinen vystavět nám ze základů nový dům, o mnoho
krásnější než ten starý. Stát má peněz dost. Pan lesmistr to povídal."
V tom se opět rozplakala, ale jako kdybych byl jediným, jehož
jí oheň ponechal, prudce mne k sobě přitiskla, zatím co jsem s údivem uzřel, že z krásného oblouku již je veliký kus vylomen.
Přeložil BOHUSLAV REYNEK

85

JOSEF VAŠICA

K DĚJINÁM STARŠÍHO ČESKÉHO
PÍSEMNICTVÍ
1. B r i d e l j a k o e p i k .
Zkoumáme-li blíže slovesný odkaz Bridelův, objeví se nám
dosti patrně ta nijak nepřekvapující skutečnost, že látkově i formálně pevně tkví ve starší básnické tradici. Ovšem, jakožto tvůrce
opravdu Bohem nadaný, dovedl dát svému slovu zářivost a kouzlo,
které je ostře odlišují od všech soudobých výplodů. Jeho nejvlastnějším oborem, alespoň pokud můžeme soudit ze zachovaných
památek, byla reflexivní lyrika, dnes kladně hodnocená i od předních zástupců české literární vědy.
Poukázal jsem již jinde (Akord IV, 397) na to, že Bridel do
svého veršovaného katechismu zařadil hojně „příkladů" — je jich
všech 341) —, delších i kratších, které chtějí vyprávěním nějaké
skutečné či smyšlené události znázornit tu aneb onu náboženskou
poučku. Kdybychom je vyňali, vznikla by z toho dosti obsáhlá
sbírka legend v řeči vázané, tím pozoruhodnější, čím vzácnější jsou
epické skladby v tomto období. Obsahem jsou vesměs převzaty
ze středověkých sbírek příkladů a obíhaly v prosaické versi v různých vzdělávacích knížkách, jmenovitě též v kázáních. Nové jest
u Bridela jen básnické roucho, osmislabičný verš se sdruženým
rýmem, hojně užívaný zvlášť v epice 14. století. Zde je jím provedeno arci celé dílo i ve svých částech didaktických. Bylo to velmi
běžné schéma rytmické, za Bridela i před ním. Zajímavo je však
pozorovat vnitřní ústroj těchto dvojverší, která se sice zdají tíhnout k členění na trocheje, ale záměrným porušováním této tendence a hojnými přesahy nabývají tvárné a široce plynulé melodiky, mimoděk vyvolávající vzpomínku na podobné hudebně rytmické prvky v Erbenově Kytici2).
Uvedu zde jako doklad báseň významnou též i svým tématem,
u různých národů po staletí se vracejícím ve všelijakých obměnách, jeden z nejkrásnějších plodů musy Bridelovy.
*) Dva z nich, o sv. Ivanu v Skále (Akord IV, 425—426) a příklad
o chlípnosti (Rád I, 227) byly nově přetištěny.
2
) Poukazuji při této příležitosti na mariánskou píseň »Milosti plná
Maria, / tys po Bohu naděje má . . . « (v Božanově Slavíčku rájském 1719, str.
565—566), v níž čtvrtá strofa (osmiveršová) se končí takto: » . . . vytrhni mne
ďáblu z moci,/nedej mne ďáblu přemoci«; srov. Erben, Svatební košile:
» . . . Bože svatý, rač pomoci, / nedejž mne ďáblu do moci.« V téže písni se několikrát opakuje invokace o Marii »Matko milosti«, rovněž známá z Erbena.
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Příklad o radosti věčného života.
Jeden mnich pobožný, svatý
myslil, jak se může státi,
aby v nebi tak veselo
ustavičně býti mělo,
že, jak v písmě Božím psáno
a často od nás slejcháno,
tisíc let jest jako jeden,
který včera pominul, den.
To když často uvažoval
a nikdy nepochopoval,
jednou když po jitřní bylo
a již se k jitru chýlilo,
po jiných mnichů odjití
počal horlivě prošiti
Pána Boha v svém modlení
za té věci vyjevení.
V tom, když se trochu obrátí,
vidí tu blizoučko státi
jakéhos ptáčka pěkného,
nikdy prv nevídaného,
an zpíval tak libým hlasem,
že co byl živ, žádným časem
neslyšel nic podobného
a v zpěvu tak rozkošného.
Když pak blíž k němu přikročil,
ptáček trošku poodskočil,
a tak často odskakoval
a zpěvem ho vyluzoval,
až mnicha se divícího
vyloudil z chrámu Božího.
Hned blízko před chrámem byl háj,
i vletěl pták na jeho kraj
a vábil mnicha, zpívaje,
až ho přivábil do háje.
V tom háji (ó předivná věc!
kterouž vyjeví má řeč)
trval ten mnich, nešel nazpět,
až pominulo tři sta let.
Nic nejedl ani nepil,
snem nikdy přemožen nebyl.
Z toho sladkého zpívání
tak veliké měl kochání.
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že na nic nepamatoval,
ničehož nepotřeboval.
Po té, ač předlouhé chvíli
zaletěl ten ptáček milý,
a mnich bral se domů z háje,
nejináč se domnívaje,
než to, že ten líbezný hlas
zněl mu přes velmi krátký čas,
přes tři hodiny nejvíce,
ač jich přešlo na tisíce.
I šel přímo do kláštera,
mněje, že v něm bydlil včera.
Zatím již dávno zemřeli,
jenž s ním v klášteře bydleli,
a mnoho bylo změněno,
zkaženo neb obnoveno.
I divil se velmi tomu,
předce však pospíchal domů,
a zazvoniv, chtěl tam vjíti.
Vrátný ho nechtěl pustiti,
ptaje se, odkud by přišel.
Řekl on: „Z jitra jsem vyšel
do háje tu vyrostlého
a po chvilce jdu zas z něho."
Toť mu se pak divno zdálo
a rmoutilo ho nemálo,
že nebyl tomu vrátnému
známý, ani vrátný jemu.
I řekl: „Což jest to, Bože,
dnes na jitřní vstal jsem z lože
dnes jsem byl v tomto klášteře,
a již jsou to jiné dveře,
a mnoho se proměnilo
a jest jináč, než-li bylo!"
Vrátný pak soudil, že třeští,
zblázniv se snad pro neštěstí.
Nicméně otázal se ho
na jméno opata jeho,
a aby dva anebo tří
jmenoval z svých spolubratři.
A když slyšel divná jména,
nikdy před tím neslyšená,
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nemohl se než diviti
a jej za blázna souditi,
zvlášť když jistil, že té doby
jsou v klášteře ty osoby,
a že všecky viděl včera,
a dnes povyšel z kláštera.
Když se nemohli smluviti,
počal vrátného prošiti
velmi pokornými slovy,
by ho vedl k opatovi.
Opat popatřiv na něho,
neznámý na neznámého,
byl v náramném podivení,
však po jeho pozdravení
pilně ho řečí zpytoval,
a co mluví, uvažoval.
Až po dlouhém vyptávání
a pilném uvažování,
jednou se domakal toho,
že již minulo let mnoho,
co ti lidé živi byli
a v tom klášteře bydlili.
I ptal se, co se s ním dálo,
a jak se to vskutku stalo,
že tak dlouho živ zůstával,
jídla nepotřebovával ?
Tu zřetedlně povídal mnich,
jak za časů starodávních
to sobě rozjímal pilně,
jak jest pravda neomylně,
že tak pomíjí v rychlosti
tisíc let v rajské radosti,
že po tisíc let vyjití
zdá se jen jeden den býti:
a jak po vroucném modlení
za světlé toho zjevení
dotčeného ptáčka slyšel
a pro něj z kostela vyšel.
A poslouchal ho celý čas,
nenavrátiv se k sobě zas,
dokud se ptáček neztratil,
jenž mu čas svým hlasem krátil.
10
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Nebylo potřeba mnoho
dokazovat divu toho,
neb opat s mnichy jinými,
tu řeč poslouchajícími,
poznal, že v tom jest prst Boží,
jenž pro nás zázraky množí,
abychom jemu sloužili
a vždy po nebi toužili,
kdež pro velikost radosti
zdá se, jako by v rychlosti
dlouhý čas měl utíkati,
ježto věčnost se netratí.
Potom po nedlouhé chvíli
tomu mnichu posloužili
drahou Oltářní Svátostí,
po kteréžto hned měl dosti,
neb vypustiv ducha svého,
vsel do ráje nebeského.
Abychom mohli posouditi vysokou úroveň Bridelových veršů,
podávám prosaické zpracování téže legendární látky u Šimona
Lomnického z Budce (Knížka o sedmi hrozných ďábelských řetězích z roku 1606, fol. XCVIII—XCIX)3), při čemž textové rozdíly
vyznačuji kursivou: „Byl nějaký dobrý, svatý a pobožný člověk,
kterýž jest Pána Boha, na svých modlitbách, snažně a vždycky za
to prosil, aby mu ráčil vyjeviti a ukázati nějakou sladkost, a nejmenší částku nebeské radosti. I když se jednoho dne Pánu Bohu
modlil, přiletěl nějaký maličký ptáček, posadil se nedaleko od něho,
velmi lahodně a sladce zpívaje. A on povstav od modlitby, chtěl
3
) Nebude snad zbytečno, umístím-li zde pod čarou i latinské znění ze
sbírky »Speculum exemplorum ex diversis libris in unum laboriose collectum«
(Argentinae 1490), dist. IX, cap. LXV: Legitur in libro exemplorum, quod
fuit quidam monachus, qui legens in matutinis cum aliis fratribus: Mille anni
ante oculos tuos tanquam dies hesterna, quae praeteriit (Ps. 89, 4), miratus
est nimis, quomodo illud esset possibile. Erat enim sanctus et devotus valde.
Post matutinas ergo mansit in choro in sua devotione, ut consueverat, et petivit illum versum revelari sibi a Deo, et incepit discere. Et cum staret, avis
pulcherrima ante oculos eius volavit et avolavit. Sequebatur eam, quia totus
fuit intentus ad visionem eius. Tandem volavit extra ecclesiam, tamen semper
prope ipsum, ut posset videri, et ita prope, ut posset apprehendi. Tandem deduxit eum extra claustrum, et ulterius deduxit eum ad unum nemus, quod
fuit ante claustrum, magnum et spaciosum valde. Et ibi monachum illum
detinebat per dulcem melódiám per trecentos annos, nunc avolando, nunc
appropinquando, quousque omneš monachi dicti monasterii essent defuncti.
Et prae dulcedine cantus dictae avis non esurivit nec sitivit, nec comedit nec
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rád toho ptáčka chytiti. Ptáček mu ten zaletěl, a vždy před ním
letěl, až do nějakého lesa, kterýž byl blízko od kláštera, a tu sedl
na nějaký strom, nehejbál se, tu stál, a lahodného zpívání toho
ptáčka, s potěšením ustavičně poslouchal dotud, až potom ten ptáček se zdvihl a pryč uletěl. I navrátiv se zase k klášteru, tak se
domníval, že sotva jednu hodinku neb dvě, pod tím stromem stál.
A přišedv k klášteru, nalezl, ano brána kamením zametána, a v jiné
straně do něho udělána byla. I volal a tloukl, aby mu otevřeli.
A vrátný se ho ptal: odkud by šel, kdo by byl, a co by chtěl?
Odpověděl: Já nedávno z tohoto kláštera vyšel, již neznáte mne,
ano všecko jako jináče, než prvé bylo, zdá mi se, že změněno jest.
I všel vrátný k opatu, a ta slova mu oznámil. Opat se tomu podiviv,
s bratřími svými k němu sešel, a též se ho ptal, kdo by byl a odkud
by šel? Kterýž odpověděl, řka: Já jsem bratr tohoto kláštera,
a nedávno jsem z něho vyšel do lesa, a teď, navraceje se, žádného
z vás neznám, a tak mám za to, ze vy mne také neznáte. Tedy opat
a starší kláštera, vyptávali se na jméno opata, kterýž vládl klášterem toho času, když jest on z něho vyšel, i doptavše se, vyhledali
to z kronik a z register klášterských, že jest odtud vyšel a nebyl
v klášteře, tři sta čtyřiceti let. Což jest velmi divná a veliká věc:
že v tak dlouhém času, pro lahodný zpěv toho ptáčka jednoho,
jenž jest byl anjel Boží, necítil zimy ani horka, ani nelačněl, ani
nežížnil. Ó jaká pak radost bude, když se do nebe dostaneme,
a všech devět kůrův anjelských zpívati slyšeti budeme."
Bridel pominul v svém zpracování úmysl mnichův, o kterém
se čte u Lomnického, chytit toho ptáčka; latinský text ve Speculum
exemplorum naznačuje toliko povšechně možnost takového polapení. Jak mě upozornil prof. Dm. Čyževskyj, motiv chytání ptáka
jest symbolem poznání již u Platona, poznání Boha u Raymunda
bibit. Postea avis avolans monachum dimisit. Statim monachus ad se reversus monasterium suum petiit, quia prope erat, putans se eadem nocte post
matutinas recessisse. lam erat hora tertia, ut sibi videbatur, et se petivit
intromitti. Dixit portarius, quis esset. Qui dixit: Sum sacrista. istius monasterii, qui post matutinas egressus sum. Portarius putavit eum delirum, non
cognovit eum omnino, tamen requisivit ab eo nomina fratrum, scilicet abbatis, prioris et cellerarii. Recitavit ergo nomina eorum, qui erant temporibus
suis et portario omnino ignoti erant. Et admirans monachus, quia non intromitteret eum et simularet se nescire nomina fratrum, petivit, ut duceret eum
ad abbatem. Ductus autem ad abbatem nec ipse cognovit abbatem nec abbas
e converso eum. Et inquisivit abbatem de praedecessore suo, et sic inventum
fuit, quod abbas iile cum aliis, quos nominavit, ante trecentos annos esset defunctus. Tunc ostendit abbati et omnibus fratribus, quid deus secům operatus est per tot annos in heremo per avem et illum versiculum: Mille anni etc.,
e t de gaudio paradisi. Et tunc ipsum in fratrem receperunt, qui statim sumptis
sacramentis ecclesiasticis dulciter obdormivit in domino, et ad gaudia vitae
aeternae pervenit.
s•
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Lulla se znázorňuje chytáním motýle, také ukrajinský filosof
Skovoroda líčí v jedné své bajce poustevníka, krátícího si čas
v zapadlé lesní hluši lovením překrásného ptáka, jenž mu je stále
na dosah, ale nedává se chytit (v Bonč-Brujevičově vydání jeho
spisů r. 1912, sv. I, 365). Jinak tato prastará legendární látka vykonala dlouhou pouť světem. Irskou legendu stejného obsahu vydal
nedávno O. F. Babler4). V 17. století pronikla i na Rus a byla zveršována mnichem-spisovatelem Simeonem Polockým (1629—1680),
vrstevníkem Bridelovým (V. Savodnik, Kratkij kurs istorii rus.
slovesnosti, 2. vyd., Moskva 1914, I, 268). Podle sdělení prof. Čyževského je podobná legenda ukrajinská otištěna z rukopisu 18.
století v „Čy tance" M. Voznjaka (Lvov, 1921, str. 312). Nehledíc
k novočeským variacím tohoto motivu „rajského ptáka", našel
jsem stručnou zmínku o „nábožném klášterníku", který „celých
tři sta let libě zpívajícím ptáčkem zdržován byl bez pokrmu a nápoje, bez starosti, a těch tři sta let nepokládal než za jednu čtvrt
jedné hodinky" — též u jesuitského kazatele Leopolda Fabricia
(1715—1772, srov, Ign. Bečák, Bibliotéka nejslavnějších kazatelů
českých starší doby, Kroměříž, 1886, str. 343).
Bridelova báseň, vylučující všechny vedlejší složky, vyniká
vzácnou soustředěností, která jeho poklidným a křišťálně zvučným
veršům dodává zvlášť mocného účinu.
2. B r i d e l a K a d l i n s k ý .
Je až ku podivu, a stálo by za to vysledovat, možno-li, příčiny
toho, proč básník Bedřich Bridel byl na konci 18. století tak dokonale zapomenut. Zavinila to snad anonymita většiny jeho děl, či
též i jejich nedostupnost v té době? U Václava Tháma, pořadatele
prvního novočeského almanachu (Básně v řeči vázané, 1785), mohl
to být nezájem o ryze náboženskou poesii, ano odpor k ní, že při
výběru ukázek ze starších veršovců pojal sem jen několik čísel ze
Zdoroslavíčka (1665) jesuity Felixe Kadlinského, arci s kuriosní
přeměnou duchovně mystického prostředí ve světské tím, že Pána
Ježíše dal zastoupit panem Melišem a sv. Maří Magdalenu dívkami
z bukolik Chloe a Fillis 5 ).
4
) Je to legenda o tom, »jak sv. Mochaoi naslouchal ptákovi« ve sbírce
»Kvítka Zeleného ostrova« (Svatý Kopeček 1933, str. 12 a 49). Tam je též
O. F. Bablerem uvedena podrobnější literatura, kterou zde ještě jeho laskavostí doplňuji několika dalšími údaji: Stith Thompson, Motif-Index of FolkLiteratúre, vol. II, Bloomington-Helsinki 1933, str. 306 (Years seem moments
while man listens to song of bird); A. N. Andre jev, Ukazatel' skazočnych
sjužetov po sisteme Aarne (Leningrad 1929, No. 471); E. May, Das mittelhochdeutsche Gedicht vom Mönche Felix (Acta Germanica 1903) a j.
5
) J. Jakubec DLČ II (1934), 199.
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O tomto Zdoroslavíčku napsal vřelá a obdivná slova Jaroslav
Durych v Akordu (roč. IV, 1931, str. 97—106) a zároveň přetiskl
z něho celé „Toužebné rozmlouvání Krista Pána na kříži visícího",
jež se mu zdálo spolu s písní „O velebné svátosti oltářní na den Božího Těla" vysoko vynikat nad ostatní průměr, mající ráz své
doby, prý „rokokové, copaté"6). To arci padá na vrub německého
jesuity Friedricha Spee (1591—1635), jehož Trutznachtigalla Kadlinský přeložil. Překlad jeho jeví se Durychovi spíše „přebásněním" a svým bohatstvím jazykovým, svou dokonalostí v užívání
rýmu a v přizpůsobování textu melodiím dílem skutečného umělce :
„to může vycítit a poznat spíše básník, který zkusil na své kůži,
ve svých nervech, ve svém oběhu krevním a ve svém spánku, jak
se takové verše píšou, než kritik vědecký...". Také Vilém Bitnar
v své knize „O českém baroku slovesném" (1932, str. 159—165)
věnoval druhé z písní Durychem vyzvednutých „O velebné svátosti
oltářní" zvláštní studii, vyznívající v přímo hymnickou chválu
o dovednosti Kadlinského, který zde vytvořil „vedle textu německého vlastně novou a originelní píseň českou", ba „nejdokonalejší
věroučnou báseň celého století".
Právě tuto poslední píseň přeložil také Bridel, jest otištěna
v jeho eucharistické knížce „Stůl Páně", vyšlé roku 1659. Oba překlady jsou dělány na sobě nezávisle a je stejně poučné, jako zajímavé je srovnat. Především v obou je zachována strofa originálu,
ale Bridel má jich o šest víc, a to tím, že jednak některé Speeovy
slohy si rozvedl ve dvě, na př. 1., 10. a 12., jednak si přidal nové.
Co však každý hned při první konfrontaci vycítí, toť ohromný
rozdíl v mluvě, v obrazovém i zvukovém ladění veršů, v samé technice překladatelské práce.
Spee:)

Radlinský
Sem, sem, ó dcero Siónská,
ozdobně přistrojená,
tě minim, duše křesťanská,
tebe žádám zejména.
Pospěš rychle a nemeškej,
jest tu příčiny dosti,
svého štěstí nezameškej,
pospěš k vzácnému hosti.

Richť auf, du Purpur-Morgenstunď,
die Stirn, bedeckt mit Rosen,
laß uns von edler Speise rund
zum Frühstück zeitig kosen!
Die taubenreine Tochter schön,
von Sions Höhn entsprossen,
will nun mit uns ihr süß Getön
erheben unverdrossen.

U Kadlinského pozorujeme proti originálu, který hýří barvitostí, jistou potuchlost a jednotvárnost, jevící se i v prosaisaci
6
) Nesprávná perspektiva je tu zaviněna tím, že se bere za pozorovací
bod datum 2. vydání, Zdoroslavíčka z r. 1726, kdežto první vyšlo r. 1665,
a německý originál Speeův byl dopsán již r. 1634.
7
) Německý text cituji z vydání Trutznachtigalla v Reclams Universa!
Bibliothek.
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mluvy. Bridel právě tuto první strofu ztlumočil dvěma, aniž snad
tím rozředil a zplanil původní kořennou lahodnost.
Bridel
Zlaté stroj se, stroj svítání,
růží tvé posyp čelo,
spusť nám z božského snídání
sladký chléb, Boží Tělo.
Spusť vejsluhu na zem dolů,
jak padá na ni rosa,
z toho nebeského stolu,
z pšenice, a ne z prosa.
Holubičně-bílé dcery,
Siónské čisté plémě,
hřejte nám dnes na citery,
ráda se ozve země.
S námi se družice spojí,
zpívajíc bez tesknosti,
nový pokrm nám přistrojí
z té nebeské radosti.
Zvláštní obtíže skýtaly strofy, v nichž Friedrich Spee s hravou
lehkostí, plnou svěžích obrazů, zveršovává dogmatickou nauku
o transsubstanciaci:
Radlinský
In Christi Leib wir Wein und Brot
ganz wesenhaft verkehren,
betrachten seine Pein und Not
dabei mit heißen Zähren.
Zum Opfer heben wir es auf,
bis wo sich kehrt und wendet
die güldne Post in stätem Lauf,
die Licht und Strahlen spendet.

Tuť Tělo a Krev Kristova
hned se najiti dává,
když kněz pořádný ta slova
posvátná z úst vydává;
tuť se trpká obnovuje
umučení památka,
když se při mši obětuje
tato obojí částka.

Wo früh die Sonne treibet an
die Sonnenross' mit Sporen
und wo sie nachts von weißer Bahn
hinreitet zu den Mohren,
dem Höchsten man zu Lob und Preis
das Opfer gern erweiset,
es wird der Leichnam schwanenweiß
in aller Welt gespeiset.

Od rána až do večera
kněží tu oběť činí,
rovně dnes jako i včera,
zde ti, a jinde jiní;
sotva se najde hodina,
krom velikého Pátku,
v nimž by smrti Hospodina
kněz nesvětil památku.

Substanz und Art von Brot und Wein
verwandelt sich zum Leibe,
doch scheint's von außem so zu sein,

Podstata chleba a vína
svou přirozenost tratí,
v Tělo a Krev Hospodina,
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daß Brot und Wein es bleibe.
Geruch, Geschmack, Färb' und Gestalt
sich frisch noch lassen finden,
als wär's von Wesen und Gehalt
nur Schale noch und Rinden.

když se slovem obrátí:
chuť, barva chleba a vína,
ačkoliv se tu čije,
však tu sama Krista Pána
bytnost s podstatou žije.

Gestalten, beide nackt und bloß,
wie Wein und Brot geründet,
sind wein- und brot- und bodenlos,
stehn ohne Grund gegründet.
Ja, drunter noch versteckt, vermummt
hat Gott sich eingeschoben:
vor Wunder Erd' und Meer verstummt
und Lust und Himmel droben.

Pouhé se tu připadnosti
chleba, vína nachází,
neb podstaty a bytnosti
jich dokonce zachází:
sám Bůh-Člověk již tu bydlí:
není-liž to věc divná?
že se v tak těsném obydlí
klade bytnost nesmírná?

Všechny ty obrazy, jako zářící „zlatá pošta", „sluneční oři",
„labuťově bílá mrtvola", „zakuklenost" Boha v způsobách, úžas
nebes i země nad divem přepodstatnění, mizejí u Radlinského beze
stopy. Srovnejme způsob Bridelova přebásnění, kde poslední strofa
je rozvedena ve dvě.
Bridel
Chléb a víno v Páně Tělo
nadpodstatně se mění,
to jenž jest na kříži pnělo,
vzpomeň na umučení.
Pěkná obět, rovná k sněhu,
všudy se obětuje,
zlatá pošta kde v svým běhu
končiny navštěvuje.
Z rána koně slunce vraný
jak na nebi zapřáhá,
i k večerou na vše strany
vždy se stkví svátost drahá.
Nejvyššímu k věčné chvále
má se ta obět díti,
a to Tělo Boží stále
všecken svět krmí, sytí.
Chléb a víno v své bytnosti
v Tělo a v Krev se vtělí,
chleba, vína připadnosti
odtud se sic nedělí:
vína košt, barva, podoby
čerstvě se vynachází,
ale to jsou jen působy,
podstata se pak kazí.
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Spůsoby jsou prázdné, nahý,
víno, chléb bez podstaty,
nemá kůry poklad drahý,
ani střídy chléb svatý.
Chleba, vína jsou vlastnosti,
stojí tu bez podkladu,
není však v obouch bytnosti,
barva, běl bez základu.
Nic méň předce se tu kryje
Bůh celý, ale skrytý
jako za koltrou8) se čije,
připadnostmi zavitý:
nebe se diví, zem bojí,
až se všecko uleklo,
jako omámená stojí,
všecko všudy umlklo.
Někde se zdá, že se Radlinskému překlad lépe daří, kdežto
u Bridela jako by nám překážela jistá neurovnanost, zato však jeho
úhoz, melodika jeho veršů, ruch a živější představivost jej přivádějí neskonale blíž ke křehké a zpěvné kráse originálu. Totéž platí
i o jiné dubletě překladové z Friedricha Spee, na niž upozornil
Vilém Bitnar (Lidové listy, 1931, c. 254), o plavbě sv. Františka
Xaveria do Japonska. To vše, co bylo řečeno, nechce nikterak
zmenšovat literární zásluhy Radlinského. Že dobře vládl českým
jazykem, o tom se přesvědčí každý, kdo se začte do jeho prosaických
spisů, do Pokladnice duchovní, vydané až posmrtně roku 1698,
nebo do jeho překladu z Pavla Barry „Poušť Svatomila" (Solitudo
Hagiophilae, 1674). Básnického posvěcení však neměl. Dalo by se
to doložit též z jeho překladu jiné knížky Speeovy, Güldenes Tugent-Buch, Zlatá ctností kniha (1662), kde jsou v textu roztroušeny hojné písňové skladby, některé s notami. Alespoň jednu malou ukázku (v německém vydání kolínském z roku 1666, str. 267,
v českém z roku 1662, str. 323), a sice první a třetí strofa z pěti,
které tvoří celou báseň.
Radlinský

Spee

Ó Venušiné pachole,
slož své střely s lučištěm,
nebudeš mít se mnou zvole,
již páchneš tvým kalištěm,
již jsem z tvých pletek, ač těžce,

O Venus Kind, du blinder Knab,
leg hin die Pfeil und Bogen:
ich nicht mit dir zu schaffen hab,
dem Strick bin längst entflogen:
dein Kocher gut, dein Stral und Glut,
8

) Kol tra == opona, záslona.
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dein Flüttig zart beyneben,
solt du nun schwind, Marienkind,
gantz erblich übergeben.

se vypletl nesnadných,
již mnou lepší vládne vůdce,
prost jsem tvých rad nevážných.

O Jesu mein, du schöner Knab,
nimm hin Cupidons Waffen:
reiß ihm die Pfeil, und Kocher ab,
und leg ihn ewig schlaffen.
Nur du bitt ich, du ziehl auf mich:
von dir will sein getroffen.
O reines Gift, wan Jesus trifft!
Als dan ist Heil zu hoffen.

Ó Ježíši lásko pravá,
ty, ty lučiště pojmi,
šípy, střely Kupidová,
i což víc má, odejmi:
ty na mne mírně vystřelůj,
byť jich pak bylo mnoho,
jen se prosím tě nechybůj,
budu mít radost z toho.

Bylo by zbytečno rozmnožovati ještě doklady. Soud Jaroslava
Vlčka (Dějiny české literatury, 2. vyd., 1931, II, 255) o Radlinského Zdoroslavíčku, že je to „matná kopie" Speeova originálu,
není nijak upřilíšen.
3. S p o r c k o v s k é s b í r k y č e s k ý c h v e r š ů .
Hrabě František Antonín Sporck (1662—1738) uvádí se v českých literárních dějinách toliko ve spojení s edicí Božanova kancionálu „Sláviček rájský", který byl vytištěn roku 1719 na jeho
útraty v krásné úpravě a velkém foliovém formátě u Václava Tybélyho v Hradci Králové9). V bibliografiích se připomínají ještě
tři české knížky Sporckem vydané, vesměs přeložené z němčiny:
Knížka o sv. Janu (1697 a 1698), kázání kvardiána kapucínů v Kolíně P. Štěpána (1697 a 1698) a překlad tak zvané „BonreposBiichlein"10). O této poslední se chci zmíniti. Je tím významnější, že kdežto při Božanově Slavíčku šlo jen o podporu, zde
Sporck dal nesporně též iniciativu k českému překladu.
Je známo, že hrabě Sporck měl zvyk psávat své vtipné nápady a průpovídky po zdech a všude jinde, kde se jen našlo prázdné
místo, jak o tom svědčí jeho letní sídlo na Ptačí Hoře, neboli na
Čihadlech, zvané „Bonrepos". Podle tohoto svého zátiší pojmenoval také svou nejmilejší melodii, na níž si dával skládat od různých
osob písňové texty 11 ). Část těchto veršů, složených podle této „bon9

) Srov. J. Jakubec DLČ2 I, 938—939; J. Vlček DČL2 III, 112—116;
H. Benedikt, Franz Anton Graf von Sporck (Vídeň 1923), str. 452—453. Jan
Josef Božan (1644—1716), rodák z Frýdku ve Slezsku a farář v Chroustovicích na Chrudimsku, který marně hledal jinde peněžitou pomoc pro vydání
svého díla, našel ji posléze u Sporcka, nedočkal se však jeho vyjití, zemřev
sa tisku. Sporck rozdával Božanova Slavíčka zdarma českým farám, školám
a také mezi lid, takže v roce 1736 byl už celý, dosti značný, náklad vyčerpán.
10
) U Benedikta (viz předchozí poznámku) str. 453, čís. 122, 123 a 124;
u Zíbrta, Bibl. čes. hist. I, 20178.
11
) N a př. duchovní ódy »Křesťanského roku« nebo od Hancke-ho »Žalmy« přeložené v rozměrech bonreposské arie (Benedikt o. c. 306).
10
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reposské" arie, jimiž byly popsány stěny letohrádku, kaple, poustevny, ptáčnických boud a soklů u soch, vydal pak Sporck jako
„Bonreposbüchľ, v Praze u Wolfg. Wickharta po prvé roku 1720,
a po druhé hned rok nato 1721. Tato „bonreposská knížka" se
skládá ze dvou částí: z „Christliche Kinder-Lehr" a „Verschiedene
Buß-Gedancken"12), a podobně též i její česká verse, tištěná v téže
pražské tiskárně a v stejné úpravě jako německá: a) Vejtah učení
křesťanského, Modlitbu Páně, Pozdravení Anjelské, Srovnání Apoštolské, Desatéro Boží přikázaní, Patéro přikázaní církevní, Sedm
svátostí, s celou ostatní zprávou křesťanskou v sobě obsahující,
podle exempláře německého v rytmy české uvedený, b) Rozličné
kající myšlinky hříchův svých litující duše, obzvláštně o lidské
smrtedlnosti, kteréžto na J. vysoce-hraběcí Excell. Pánu, P. Františku Antonínu S. R. R. hraběti z Sporgku (tytul) přináležející
Ptačí Hoře, Bon Repos nazvané, sem, a tam sepsané se patří,
v český rytmy uvedené, a na předloženou melodyi spořádané.
Český překlad bonreposské knížky vyšel rovněž dvakrát, v r. 1720
a 172113) a byl rozdáván hrabětem venkovskému lidu14).
V obou vydáních, německém i českém, na počátku první
sbírky je přidána zmíněná sporckovská melodie, která též určovala
rytmickou strukturu verše i strofy:
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12
) Úplný titul německých sbírek zní: a) Christliche Kinder-Lehr, oder
Das heilige Vatter Unser. Der Englische Gruß. Die Apostolische GlaubensBekanntnüs. Die Zehen Geboth Gottes. Die Fünff Geboth der Kirchen. Die
sieben Heiligen Sakramenten. Sammt der gantzen Christlichen Gerechtigkeit
in Reymen verfasset; b) Verschiedene Buß-Gedancken einer Reumüthigen
Seele, über die Sterblichkeit deß Menschens. Welche auff dem Sr. Hochgräf-
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Mohla by nám tato líbivá melodie připadat všední a svým
skočným rytmem v příkrém rozporu s obsahem až ponuře vážným.
Ale doba to nesla s sebou. Píseň, v níž se líčí s drsnou názorností
účinky smrti, mění se nápěvem přímo v „duchovní minuet"15). Jiná
podivnost: když hrabě Sporck a jeho hosté se koupali ve vanách
v lázních kukuských, jeho dvorní kapela hrála a zpívala opětovně
jednotlivé partie z této bonreposské knížky16).
Obsah první sbírky, „Vejtahu učení křesťanského", je patrný
z titulu: je to jakási zveršovaná tresť katechismu. Zajímavější
a bohatší je sbírka druhá, „Rozličné kající myšlinky", jež zahrnuje
v sobě celkem jedenáct skladeb, nestejně dlouhých, ale složených
touž strofou: 1. pět úvodních strof bez nápisu („Ó křesťane, ty,
jenž milost / máš pravou víru znáti..."), 2. Kající myšlinky, nad
nepravostí svou litujícího hříšníka („Bože v Trojici jediný, / jenž
veškeren svět řídíš . . 1 6 strof), 3. Rozjímání smrti, a spytování
smrtedlnosti duše kající („Spomeňte na den poslední / vy marní,
bídní lidé . . 2 8 strof), 4. Píseň jiná, o témž podání („Ach! Bože,
můj čas vždy běží. / Vím, že musím u m ř í t i . . 5 strof), 5. Píseň
k potěšení choulostivé duše („Dyť jest pak náš Bůh ještě živ; / co
chceš, ó duše,, z o u f a t . . 8 strof), 6. Právní proces Soudu Posledního („Den poslední, den veliký! / v němž, jak sám Kristus káže, /
Syn Člověka na oblaku / sedící se u k á ž e . . 1 3 strof), 7. Pozorlivé rozvažování lidské smrtedlnosti, s silným předsevzetím lepšího
života, a stálého setrvání ve všem dobrým až do smrti („Víme, že
bytu stálého / na tom světě nemáme; / a po velmi krátkým čase /
na jistou smrt čekáme . . 1 4 strof), 8. Smrtí tanec (50 strof), 9.
Memento mori! Pomni na smrt, ó člověče! („Ej, člověče, spatřils
tedy, / jak smrt s tím světem vládne . . 5 strof), 10. Magnificat.
Aneb spěv Rodičky Boží, Panny Marie („Duch můj chválí Hospodina / z všech svatých skutků jeho . . 5 strof), 11. Píseň o nestáli chen Excellentz Herrn Frantz Antoni Grafen von Sporck (Tit.) zugehörigen
Vogl-Berg, Bon Repos genannt, hin und her angeschriebener zu lesen seynd;
in Reymen verfast, und auff die vorige Melodey eingericht.
13
) Typografická úprava je v obou stejná, v 1. vyd. 1720 zní titul: »Vejtah učení křesťanského, aneb Modlitba P á n ě . . . « a připojené notování první
písně je nadepsáno »Spěw«, v 2. 1721 »Melodye«.
14
) Benedikt o. c. 306.
15
) Píseň s tímto názvem a menuetovou melodií je v Šteyrově Kancionálu českém ve vyd. 4. (1712), str. 1098—1100 (v rejstříku zde není uvedena)
a ve vyd. 5. (1727), str. 1052—1054. První strofa zní: »Mříti musím, tenkráte
skusím, jaký ten první den kvartýr bude, když duše od těla, tělo do popela,
síla erbům, krása červům pokrm bude. Oslepnou oči, více se netočí, kde co
milé, neb spanilé ten svět nosí, barva se promění, a jazyk oněmí, smutná
lamentaci všecko změní.« Takových strof je osm.
16
) Benedikt o. c. 307.
9*
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losti, bíde, a marnosti života lidského, a všech věcí na tomto světe
(„Ukrutná smrt, přehrozná smrt / střely své n a t a h u j e . . 1 8
strof). Tato poslední píseň, přidaná na konec, je překladem německého „smrtího tance", Der grimmig Tod mit seinem Pfeil / Thut
nach dem Leben z i e l e n . . o d jesuity Petra Franckha (1574 až
1602), a byla po prvé česky vydána již v kancionále Jiříka Hlohovského, roku 1622 (Písně Katholické, v Olomouci tištěné) 17 ).
Bohužel, nevíme, kdo pořídil český překlad. Možná, že studium
obsáhlé korespondence sporckovské v zemském archivu českém by
mohlo tu věc objasnit. Práce tohoto anonyma je velmi zdařilá,
nejen že dovedl skvěle tlumočit německé verše, činil to místy i s patrnou dávkou volnosti, takže některá čísla jsou spíše jen jakýmsi
ohlasem cizí předlohy. Objasním to několika ukázkami ze „Smrtího
tance", který si zaslouží zvláštního povšimnutí z té příčiny, že je
to skladba v sobě uzavřená a celistvá, tématicky spjata s obdobím humanistickým18), a také proto, že vychází právě v novém
přetisku nákladem Akademického sociálního sdružení v Přerově
(v komisi brněnského Moravana).
Hrabě Sporck měl pro tuto látku zvláštní zálibu; na jeho rozkaz spodní chodba ve špitále v Kuksu pomalována freskami, komponovanými podle tradičního cyklu tance smrti, jež však za několik desítiletí byly zničeny vlhkem, a jeho dvorní rytec Michael
Heinrich Renz (1701—1758) vyhotovil proň 52 mědirytin, později
v roce 1767 vydaných též knižně s básnickým komentářem od Patricia Wasserburgera19), převora milosrdných bratří v Kuksu. Pře17
) Srov. Písně o čtyřech posledních věcech člověka (Pourova edice,
Praha 1934, str. 83 násl.); tam je udána ostatní literatura.
18
) Xylografická reprodukce kreseb »tance smrti« od Hanse Holbeina
vyšla v Praze u Jiříka Melantricha z Aventýnu r. 1563 a po druhé r. 1564,
tvoříc úvod k českému překladu spisu Erasma Roterdamského, pořízeného
Janem Popelem z Lobkovic, jehož titul zní: »Kniha Erasma Roterdámského,
v kteréž jednomu každému křesťanskému člověku naučení dává, jakby se
k smrti hotoviti měl« (nový přetisk, bez tance smrti, je též z r. 1786). Jak
zjistil Ant. Baum (Památky archeol. VIII, 1870, 124—130), toto dvojí melantrišské vydání z let 1563—1564 mělo za předlohu »Icones mortis«, tištěné
v Basileji r. 1554, které rovněž jsou sloučeny v jedno se spisem Erasmovým.
Provedení obrázků ve dřevě co do jemnosti řezby daleko se nevyrovná originálům Holbeinovým nebo jejich provedení v edici basilejské. Srov. též J. Jakubec DLČ2 I, 716; J. Vlček DČL2 I, 405—406.
19
) Der sogenannte Sinn-Lehr- und Geist-volle vor vielen Jahren auf
Befehl, Anordnung und U n k ô s t e n . . . Francisci Antonii Grafen von Sporck:
(Tit. plg.) durch die Kunstreiche Hand des Michaělis Rentz gestochene, und
weit und breit b e k a n n t e . . . Todentanz: anjetzo mit einigen einfältig, doch
gut gemeynten Reimen und Versen versehen durch F. Patritium Wasserburger, Ord. S. Ivannis a Deo Professum (Vídeň 1767). Ve čtyřverších, arci
se sdruženým rýmem (aabb), které jsou umístěny pod rytinami, opírá se
Wasserburger někde o text ze sporckovských BuBgedancken.
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pychovou nádherou interieurů, rozevlátostí krojů, zjemněním kontur a namnoze i otupením satirického ostří platil Renz daň své
době.
A tu je pozoruhodno, že slovesné pojetí této látky, ilustrující
pomíjejícnost všeho pozemského a vševládnou moc smrti řadou
výjevů, v nichž kostlivec — v tehdejší české dikci je to Smrtholka
nebo Smrtohnát — přepadá náhle představitele jednotlivých stavů,
v bonreposské knížce obojího zpracování kloní se spíše k starší,
útočnější formulaci, typisované jmenovitě v proslulých „obrázcích
smrti" (Bilder des Todes) Hanse Holbeina (1497—1543) než k přitlumeným tónům rytin Renzových.
Galerie osob, jež smrt pozývá k tanci, je po staletí táž, s nepatrnými odchylkami se tu probírají napřed stavy duchovní od papeže až po jeptišku, potom světské od císaře po žebráka. Několik
paralelních ukázek nám zjeví povahu obou textů.
Von dem Bischoff
Der Bischoff soll unsträfflich seyn
und seine Schäfflein weyden,
er soll nicht wie ein Miedling thut,
in G'fahr von ihnen scheyden:
nun fällt die Nacht deß Todes ein,
es wird der Hirt geschlagen,
wie er die Heerd gehüttet hat,
wird er jetzt müssen sagen.

Biskup
Ty, biskupe, bez vády jsa,
měls' stádo tvé vždy hlídat,
jak pastýř, ne jak nájemník
před vlky je ostříhat.
Hle, nyní smrt udeřila
svou kosou na pastýře.
Dej počet, zdažs' tvé ovce pás'
v pravé lásce a víře.

Von dem König
Der heunt den Königs-Scepter trägt
und prächtiglich tractiret,
wird vielleicht ehe es morgen ist,
an Todes Reyh geführet:
ob er schon hat viel Land und Leuth,
auch alls nach seinem Willen,
so muß er doch gleich einem Knecht
das g'meine G'satz erfüllen.

Král
Králi, jenž dnes na trůnu tvém
s tvou drahou berlou sedíš,
na geografské tabule
tvých zemí pyšně hledíš,
snad dřív než zejtra na věčnost,
byťs' nechtěl, musíš jiti.
Aťs' ve všem měl, v tom jediném
tvou vůli nemáš mí ti.

Von der Königin
Komm Königin, leg ab dein Cron,
du must fort an die Reyhen,
es hielfft kein Flucht, kein Spreitzen
mehr,
vergebens ist dein Schreyen:
was du den Armen mit getheilt,
magst fleissig dir auffschreiben,
dann dieß und was sonst guts gethan,
wird dir zum Lohn verbleiben.

Královna
Podobně i ty, královno,
jak obyčej chce starý,
slož šarlat, berlu, korunu
a vlez hbitě na máry.
Svět, co ti dal, spátkem žádá,
nezůstaneť nic z všeho,
krom cos' Bohu, neb bližnímu
prokázala dobrého.

Von dem Bettler
Ich schrey hier armer Bettelman,
der Tod will mich nicht hören,

Žebrák
Ty, žebráčku, dosti křičíš,
a smrt tě neposlouchá.
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da er doch zu den Reichen kommt,
ehe daß sie ihn begehren:
daß meine Seel ihr Ruhe findt,
laß meinen Leib verwesen,
erbarm dich mein, Herr Jesu Christ,
der hie auch arm bist g'wesen.

Boháče dřív, než by chtěli,
svým šípem bije, štouchá.
Často řikáš: já bych raděj
chtěl dnes, než zejtra hniti.
Kriste, tys' také chudým byl,
ach rač mne k sobě vzíti.

Prvotně byly tyto verše myšleny jako slovní doprovod k jednotlivým výjevům tance smrti, ale i po svém odpoutání od malířské základny mají živou plastičnost a obsahovou náplň. Hodnotu
českého překladu v citovaných slohách prozrazují taková místa,
jako: „Hle, nyní smrt udeřila / svou kosou na pastýře", nebo „slož
šarlat, berlu, korunu / a vlez hbitě na máry", v nichž česká řeč zní
kovově pevně a sytě. Po jejím úpadku v této sbírce není potuchy.

COVENTRY PATMORE

Z „UMĚLECKÝCH

PRINCIPŮ"

RADOST V UMĚNÍ A ŽIVOTĚ
„Radujte se ustavičně; opět pravím, radujte se," praví jedna
z nej vyšších autorit; a básník, který je téměř stejně neomylný
v psychologii, napsal:
Veselé srdce Musy milují.
Dante ukazuje v Očistci Melancholii stiženou hrozným trestem, třebaže jeho vlastní vnitřní radost — mimochodem řečeno
— je tak niterná a její vnější výraz je často tak pochmurný, že
se obyčejně o něm myslí, že se sám dopouštěl v té věci hříchu.
Dobré umění je jen obraz života; a že dobří lidé jsou veselí, toť
všední rčení, jež, správně pochopeno, je ku podivu stejně pravdivé
jako je povšechně bráno v pochybnost. Dobré a statečné srdce je
vždycky veselé v tom smyslu, že přes všechna svá i cizí neštěstí,
jimiž by mohlo být postiženo a sklíčeno, odpírá i v té nejtemnější
chvíli zoufalství; a tak vzniká jistý stav ducha, který je s to objeviti ve většině svých strastí nějaký vážný důvod k radosti a odtud
může předpokládati aspoň pravděpodobnost takového důvodu tam,
kde jej nelze zřetelně rozeznati.
Ještě před několika generacemi by byla většina lidí otvírala
oči nad každým, kdo by byl pokládal za potřebné upozorňovat na
tuto věc. Tato pravda tvořila část universální tradice civilisace
a duchovní kultury. V poslední době se však začala vzmáhati
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v hrozivé míře uměle pěstovaná melancholie a její blíženecké znamení porušenosti, povrchnost, jež cítí pronikavý strach a sympatii
k bolestem, jež jsou doslova pouhými škrábnutími. Vzrůst „lidskosti", tak velebený, děkuje za svůj vznik spíše měkkému mozku
než měkkému srdci. Nesmírné mravní zlo, fakt národního úpadku,
hrozivá možnost národní pohromy vzbuzují v citlivých srdcích
humanitářů mnohem méně bolesti než vytí pudlíka, jemuž priškripli ucho . . . Anglie, v níž se melancholie a lehkovážnost stávají
převládajícími zvyky, již není veselou Anglií. „Národ jsi rozmnožil, ale nerozhojnil jsi radost." A nejsou to jen Angličané, kteří si
zaslouží této výčitky prorokovy. Vzrůst melancholie a lehkovážnosti je ještě znatelnější ve Francii. V Americe, jak poznamenává
jeden cestovatel, „je všude pohodlí, ale nikde radost". Proto jest
Amerika jedinou zemí, jež nemá umění.
ŠPATNÁ MORÁLKA A ŠPATNÉ

UMĚNÍ

Špatná morálka není nezbytnou podmínkou dobrého umění;
naopak, špatná morálka znamená nutně špatné umění, neboť umění
je lidské, ale nemorálnost je nelidská. „Umění" dnešní generace
v Anglii je z velké části nemorálnější než všechno umění, které je
předcházelo. Moderní angličtí čtenáři snesou každý stupeň porušenosti, jen když termíny, jimiž je vyjadřována, nejsou „sprosté";
a mladé dámy čtou, chápou a rozebírají romány a básně, za jejichž
čtení by se byl Rochester styděl a jež by Swift byl nazval neslušnými. Zjemnělá neslušnost tak veliké části moderního umění vyplývá z části z nedostatku mužnosti, jež je v poměru k své síle od
přirozenosti cudná. Neslušnost jest úsilí vzbudit pocity a žádosti
tam, kde chybí přirozená vášeň; a to, co tak mnozí pokládají za
sílu a žár, je ve skutečnosti jen neschopnost a studenost...
Básník se zpravidla má vyhýbat náboženství jako přímému
tématu. Z á k o n , spravedlivost lidstva, má býti jeho jediným
tématem, jako také byl od nepaměti tématem pravého umění, ačkoli mnohý pravý umělec poslouchal Musu a nevěděl o tom. A jako
každá hudba vzniká nikoli porušením, nýbrž napětím zákona předepsaného metra, tak také největšími básníky byli ti, u nichž
m o d u 1 u s jejich verše byl co nejrozmanitěji a nejjemněji napínán ve shodě s city a vášněmi, jež vyvolávají v svém tématu
napětí mravního zákona. Mužský zákon, prvek mužský, je vždycky,
třebas sebe ne jasněji, námětem každého pravého básníka; cit s příslušným rytmem, prvek ženský, v něm vyvíjí napětí, bez něhož
zákon nemá smyslového nebo básnického života. Umění je takto
ustaveno proto, že je takto ustaven i život, jehož všechen půvab
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a sladkost vznikají z napětí zákona, nikoli jeho porušení, jak se
domnívají špatní lidé a špatní básníci. Zákon vyvolává napětí
v citu a cit odpovídá tím, že vyvolává napětí v zákoně, ale jen
takové napětí, jako když ruka vyluzuje hudbu ze strun lyry.
Mýlí se tedy všichni ti velcí básníci — zejména velcí dramatikové — jichž díla jsou plna líčení porušení zákona a zkázy, která
je jeho důsledkem? Nikoli. Je však dvojí napětí a porušení zákona:
buď jde o vnitřní zákon, který vchází v napětí, když někdo se cítí
schopen požádati manželky svého bližního a neučiní toho, a který
je porušen, když to učiní; nebo jde o vnější a obsáhlejší zákon
obecné Boží spravedlnosti, u něhož nemůže býti porušení, nýbrž
jen napětí, i kdy jde o hřích a zkázu; zákon, v němž člověk shledá,
že učinil dobře, když nepovolil svým přirozeným sklonům, a zákon,
v němž člověk, který to udělal, dojde k účinnému poznání, že to nestálo za námahu. Je nutno připustit, že velká část díla nejlepších
autorů předchozí a dnešní generace nebyla vůbec uměním, neboť
jediné skutečné téma umění v nich chybělo. Ale takhle nerozuměl
„umění" Aischylos, Dante, Calderon a Shakespeare.
MÍR V ŽIVOTĚ A UMĚNÍ
Srovnáváme-li staré a moderní umění a ducha i zvyky našich
předků s duchem a zvyky našich dnů, nemůžeme nevidět, že nejvýraznější rozdíl mezi nimi tkví v tom, že v prvních převládá pokoj,
kdežto u druhých se ho naprosto nedostává. Pokoj, jsa pokládán
za poslední účinek a odměnu věrného života, byl pokládán i za
ideální výraz života v malířství, sochařství, poesii a architektuře;
proto je klidná sféra vrcholků nejvyššího umění sotva zčeřena
slzou nebo úsměvem. Tento pokoj není ničím záporným. Není to
pouhá nepřítomnost nepokoje, vyvolaného bolestí nebo rozkoší. Je
to pokoj, o němž sv. Tomáš praví: „Dokonalá radost a pokoj jsou
totožný," a je to ovzduší říše, v níž smích a slzy jsou stejně opovážlivé. V takovém umění není nikdy vyjadřování bolesti a rozkoše cílem, jak jest tomu u nás modernistů, nýbrž prostředkem
k oslavě onoho pokoje, který dovede uchovati obojí beze zmatku.
„Pokoj," praví zase veliký autor shora citovaný, „jest spočinutí
řádu a má své sídlo ve vůli."
Lessing poznamenává, že důstojnost a klidnost řecké tragedie
není naprosto rušena výkřiky hoře a bolesti, příliš prudkými pro
moderní umění, neboť tragéd dává zřetelně najevo, že tento nepokoj zasahuje jen vnějšího člověka, a stálost vnitřní bytosti je tudíž
takovými projevy spíše zdůrazňována než zastiňována. V shakespearovské tragedii je sídlo tohoto svrchovaného výrazu většinou
přemístěno z osob vystupujících postav do mysli čtenáře, jež je
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zrcadlem mysli básníka, vyvíjejícího pokoj z konfliktu zájmů
a vášní, jemuž dává jednotu, svrchovanost a vítězství prosté
mravní ideje. Tato idea není nikdy ztělesněna v jediné význačné
postavě, ačkoli jest obyčejně nevtíravé vyjádřena v nějaké podřízené úloze, aby dala klíč k „tématu" celé harmonie. Takové postavy, naznačující téma, jsou na příklad fráter v R o m e o v i
a J u l i i a Kent v K r á l i L e a r o v i , kteří představují zákon,
od něhož se více nebo méně odchylují všechny ostatní postavy
a podle toho také jsou stihány neštěstím.
Slast a rozkoš si vyžadují neméně než strast a bolest, aby byly
podrobeny pokoji, mají-li býti hodny umění a života. Cynismus
a porušená melancholie velké části moderního života a umění jsou
nevyhnutelnými následky toho, že se staly žádoucími slasti a rozkoše, v nichž není pokoje.
Patrně by se našlo jen málo lidí, kteří byli tak nešťastní, že
neztrávili aspoň několik okamžiků v životě v oblasti, v níž rozkoš
ir radost samy o sobě nejsou cítěny ani jako dobré ani jako zlé,
a v níž se dokonce tolik podobají jedno druhé, že je těžko si mezi
nimi vybrat. Jen ten, kdo zažil takové chvíle a uchovává vzpomínku na ně jako měřítko života aspoň v své touze, má klíč k pochopení velkého umění nebo vyhlídky, že se k němu činně přiblíží.
UMĚNÍ

CITOVÉ

Jeden z nejvzdělanějších spisovatelů naší doby, který přednáší
v Cambridgi o poesii, a který se sám může chlubit nemalou praktickou zkušeností v umění, mluví o poesii jako o „umění, jež se
dovolává citu a ničeho než citu". Do jaké slepé uličky se to dostala
psychologie a kritika! Poesie, svrchované a zvláštní povolání mužovo, umění, v němž žádná žena nedosáhla ani druhého stupně proslulosti, označeno, a to bez jakéhokoli hanlivého úmyslu, jako něco
podstatně a naprosto ženského! . . . Umění ovšem pracuje velmi
často a k velikému užitku působením n a city; takové působení
je však tak vzdáleno toho, aby bylo podstatou umění, že umění,
všeobecně uznávané za nejvyšší, pracuje někdy téměř úplně bez
„citu" a svěřuje svůj účinek téměř čistě intelektuálnímu výrazu
tvaru nebo řádu — jinými slovy pravdy, neboť pravda a řád jsou
totéž, a Haendlova hudba, Aischylova poesie a architektura Parthenonu se dovolávají vytříbeného vkusu, který sotva dbá na
„city".
Velká většina „citů", totiž tělesná rozkoš a bolest, nemají vůbec místa v pravém umění, leč jsou-li příležitostně a střídmě používány jako d i s o n a n c e ve veliké harmonii dramatu. Radost
a pathos jejího nedostatku jsou „bolestí" a „rozkoší" umění, zatím
10
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co básnická „melancholie" a „rozhořčení" jsou vzdechem radosti
nekonečně oddalované a rozhořčením nad zlem, které brání jejímu
dobru. Ony tvoří hlavní oblast lyrického básníka. Jako však radost
a pathos jsou výše než rozkoš a bolest, ježto mají co dělat s přítomností nebo nedostatkem skutečného dobra, tak v p o k o j i —
který je povýšen nad radost zrovna tak, jako je radost povýšena
nad rozkoš, a který může býti stěží nazván citem, ježto spočívá,
tak říkajíc, v konečném dobru, v p r i m ů m m o b i l e , jež je
bez pohybu — se ocitáme v oblasti „velikého" umění. Rozkoš jest
choutkou chladného a porušeného těla a musí skončit porušením;
radost jest životem přirozeného a nevinného srdce, hlásajícího pokoj, ale příliš plného touhy, aby ho mohlo ještě dosáhnouti; pokoj
jest přebývání Boží a trvalé ovládnutí všech našich tužeb a jest
příliš vážný a klidný i pro pouhý úsměv.
Přeložil T. VODIČKA

STANISLAS FUMET

BLOYOVA M E T A F Y S I K A CHUDOBY
Chudoba je to, co staví člověka pod přímý vliv Boží. Odpovídá
automaticky svatému zákonu. Chudý je ten, kdo nemaje, má právo
s e d o ž a d o v a t i. Jeho nedostatek je měrou toho, co mu je
dluženo. Tudíž nemá-li nic, jest umístěn přímo pod srdcem plnosti
a je v sázce sláva Boží, aby on byl jednoho dne nasycen úplně.
Takový jest neodvolatelný duch Písma; proroci to neustávají vykřikovat; celé Evangelium a živé křesťanství nemají jasnějšího
potvrzení; toť posléze ryzí nauka Té, která zanotuje před svou
sestřenicí Alžbětou v Jerusalémě Píseň jásavou, do níž se vstřebá
všechna moudrost Nejvyššího a která nemíní nic jiného, než že
prohlásí, nezmírňujíc neúprosnou formu verdiktu, právo na povznesení bázlivého, pokořeného, chudého a zároveň pád pyšného,
mocného a bohatého, který se nastolil na místo Věčného.
M a g n i f i c a t má tak břitkou přesnost, že už ani není třeba,
víme-li která IJsta líbezná jej zapívala, obou velkých Zákonů, které
jej zesilují a jejichž jest on p r a k t i c k ý m úhrnem, aby bylo
dáno problému chudoby rozřešení definitivní. Dobrovolně se zaslepují, kdo hledají nějakou vytáčku. Historie bohatého a ctnostného
jinocha, který byl tak lehce ochoten následovat Ježíše a který se
od něho odtrhne, jakmile se položí ta palčivá otázka, by měla
stačit. Lze se toliko poddat anebo, nechce-li kdo, všeho nechat,
neboť je zbytečno naléhat.
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Léon Bloy nikdy nic jiného netvrdil. Činil tak možná neumírněně, drsným tónem a se zsinalým rozhořčením v hlase, jakého
ucho ještě neslyšelo. Avšak nic nepřidával k M a g n i f i c a t
a k Evangeliu, ani k žalmům a ke katolické epištole svatého Jakuba, když uchváceně ospravedlňoval chudého a napadal bohatého
ve Jménu Božím se zuřivostí pravého chudého. Vím dobře, že nejtrpčí výčitka, kterou mu činili, je ta, že nepřitlumoval své nářky
a kletby. Ale nezapomínejme, že byl orgánem m l č e n l i v ý c h
a že možná bylo skryto za tímto samotářským orgánem množství
nevinných hlasů, jež zůstávaly němé, aby ho posilovaly. Neboť měl
často jakoby naléhavý přízvuk celého množství.
Sestra bolesti, chudoba, se rovněž přibližuje Propasti. Je-li
vyvolena svatými, uznávajícími, že je divotvornou osvoboditelkou,
jest, říká Bloy, „neskonale líbezná".
„Ve skutečnosti totiž jest i chudoba d o b r o v o l n á pořád
ještě přepychem a tudíž není pravou chudobou, jíž se každý člověk
děsí. Člověk se ovšem může s t á t i chudým, ale pod podmínkou,
že vůle tu není nic platná. Svatý František byl milenec a nikoliv
chudý. Ničeho n e p o s t r á d a l , neboť vlastnil svého Boha a žil
svou extasí mimo smyslový svět. Koupá se ve zlatě zářivých
cárů"1).
Avšak, je-li podstupována a nenáviděna, přijímána se srdcem,
které nechápe, je to Tvář Boží, co se svou vlastní volbou vrhá na
člověka a zmocňuje se ho násilím! A chudý může dělat všechno
možné, aby se vyprostil, nedokáže to; skoro bychom věřili — a to
právě Bloy napovídal —, že chudý je kořistí Vykupitelovou, ale
neví o tom a proto patrně nechce svůj úděl, příliš slavný, který
ho mučí.
Poznáváme teorii, která již sloužila pro bolest2). Chudoba je
rovněž posvátná jako taková a „šťastni" ti, kdo nesou její tíhu
na ramenou, jako onen Šimon Kyrenský, jemuž naložili Kříž kohosi Jiného cestou na Golgothu.
Je nebem pro svaté, kteří si ji vyvolili; je křížem pro nešťastníky, kteří po ní ani dost málo netouží; je peklem pro všechny,
když dosahuje absolutnosti a když si žádá býti nazývána bídou.
Leonu Bloyovi tanulo na mysli ustaviti metafysiku Chudoby;
toť ústřední brána k jeho dílu, a jest obdivuhodná ve všech podrob*) Z o u f a l e c , česky ve Staré Ríši.
) Jak se vykládá v kapitole o Bolesti, má bolest povahu absolutní a význam zbožšťující. Všechna bolest se soustřeďuje v hlubině Božství, každé utrpení platí Kristu samému. Každý, kdo snáší nějakou bolest, stává se tím do
jisté míry sám Kristem. I ten největší lotr, praví se, je beze své vůle nucen
přijmouti tvář Ježíše Krista, má-li býti udeřen. Nejzřetelněji je tato myšlenka vyjádřena v C h u d é ž e n ě .
2

10*
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nostech. Až přijdeme k pojetí, které si utvořil o Penězích, tomto
strašném symbolu, jenž vymezuje chudobu a udržuje ji, uvidíme,
že žádný „hospodářský" systém nemůže potlačiti soustavu Léona
Bloye.
Chudoba, která je tolik jako zřeknutí se a p r i o r i, odpovídá
nucenému ústupu směrem k jednotě, a to je potvrzováno žalmem,
jenž praví: „ E g o s u m p a u p e r e t u n i c u s." Chudý a jediný, ty dva pojmy jsou dvojčata. Postrádati celé množství věcí,
kdyžtě j e d n a j e d i n á j e s t p o t ř e b n á , toť právě opravdu
chudoba.
Tak píše Leon Bloy šťastně v jedné kapitole C h u d é ž e n y 3 ) :
„Stvoření se zdá být květem nekonečné Chudoby." Kde lidé rozeznávají pouze obraz, tam my konstatujeme velkolepost vzácné
pravdy. Právě v této první kapitole druhé části C h u d é ž e n y ,
která zaslouží býti považována za jeden z vrcholků myšlení a
umění všech dob, Leon Bloy nejlépe syntetisoval své učení o Chudobě.
Co je to Chudoba?
„Andělé mlčí a třesoucí se Démoni si vytrhávají jazyky, aby
nemusili promluvit. Jen idioti tohoto posledního století podnikli
pokus o vysvětlení tajemství. Vyčkávajíc, až je pohltí propast,
prochází se Chudoba klidně se svou maskou a s í t e m."
Zřejmě byli značně domýšliví, ti naivní dobráci z XIX. stol.,
kteří chtěli studovat pauperismus s nadějí na to, že zruší stav,
0 němž pravil náš Pán Ježíš: „Vždy budete míti mezi sebou chudé."
1 sám Napoleon, učiniv v své pýše svou ctižádostí, aby tento problém rozřešil, byl bezradný. Žvanilové socialismu se nedostali
k Chudobě ani na píď. Co se týká bolševiků v Rusku, dospěli jen
k tomu, že ji rozšířili překotně na všechny sociální vrstvy, ale při
tom ji zploštili, jak jen vůbec možno.
Faktem jest, že chudoba se nevyhladí nikdy a že zůstane
s lidmi, pokud potrvá svět. Zdá se býti pevným a neodvolatelným
rozsudkem, vznášejícím se nad osudy lidskými tak trochu jako
ona Š e c h i n a u Židů, která neopouští Israele. Ale příčina toho
všeho? „Dotazujeme-li se Boha, odpovídá, že On jest tím Chudým:
E g o s u m p a u p e r . Nedotazujeme-li se Ho, staví na odiv svou
nádheru." Jak je krásný tento postřeh Bloyův! Chudoba je pro
Leona Bloye tak úzce spjata s Ježíšem, tak s Ním tvoří jediné
tajemství, že se na ni nebojí vztáhnout slova z počátku Evangelia
sv. Jana: „Byla pravým světlem, atd. Do vlastního přišla, a svoji
jí nepřijali..."
3

) Rovněž česky ve Staré Híái.
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„ S v o j i ! Ano, zajisté. Což jí lidstvo nenáleží? Není zvířete
tak nahého jako člověk a mělo by se říkat jako obecná pravda, že
boháči jsou špatní chudí."
Co tedy přirozenějšího ve všeobecném nepořádku, který je
následkem Pádu, není-li, jak praví Bloy, nic na svém místě, než
že jedni žijí z v l a s t n i c t v í druhých, ježto oni mohou mít potěšení „v svém hříšném těle", připravujíce tyto o jejich díl oprávněného klidu? Bude pak nazírati tajemství ve formě zvláštnější
a předpokládati vztahy těla a duše, blízkého znaku a vzdálené podstaty. Na příklad: „Možná dost, že muka některého nešťastníka
prozrazovala duševní bídu některého milionáře, která odpovídala
duchovně jeho cárům v tajemném rozvrhu všeobecného Souručenství."
V jiné knize, v K r v i C h u d é h o 4 ) , konstatuje výměnu,
která prozatímně nechává převážit misky Spravedlnosti, zajišťujíc boháči nadbytek, který jest mu opatřován nedostatkem chudého. Takový je zákon rovnováhy a on jej sleduje až za hranice
viditelného světa. To vše je pojednáváno jako rovnice a těžko je
nepodlehnout důkazům tohoto matematika úzkosti, když rozvádí
před našima očima algebraické číslice nezměrného zákona kompensací. Je na jedné straně touha bohatcova, kterou musí být
„alespoň jeho potřeba útrap chudého" a touha chudákova, kterou
je v odvetu „jeho potřeba nadbytku útěch, jimiž je bohatý zahrnován". Zahrnován do té míry, třeba dodat, že jich už ani nedovede
ocenit a shledává je nepatrnými... Což činí celou věc — když
člověk zná cenu peněz toliko, aby jich postrádal — krutě ďábelskou.
Pak cituje Leon Bloy výrok Páně: „ V a e v o b i s d i v i t i b u s q u i a h a b e t i s c o n s o l a t i o n e m v e s t r a m ! " Odtud jej právě čerpá, ten strašlivý výraz „útěchy", která drží rovnováhu mezi nebem a peklem.
„Bohatí", poznamenává Bloy, „nikterak nechápou, že by chudí
měli jakých útěch nebo slastí. Myšlenka, že by si nuzák koupil
tabák nebo šálek kávy, je jim nesnesitelná..." Kolikrát jste přistihli letmý záblesk záští, který šlehl v oku pána či dámy dobře
živených, nebo naopak obětí lakoty, která se roztahuje i na úkor
jejich vlastní osoby, když vypráví nebo slyší vyprávět něco takového . . . Avšak, píše Bloy, „střeží si svou útěchu . . . "
„ C o n s o l a t i o n e n v e s t r a m . Jaké opačné hoře jest zahrnuto tímto slovem nesmazatelným a jaká žádost s druhé strany!
Žádost míti chleba, míti trochu toho dobrého vína, které obveseluje srdce, žádost květů a vzduchu polí, všeho, co Bůh stvořil pro
4

) Česky ve Staré ftíái.
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lidi, bez rozdílu; žádost nejpotřebnějšího odpočinku po práci, když
zvoní večerní Anděl Páně. — Moje dítky, moje žena právě umírají,
byvše odsouzeny tisíci z mých bratří, kteří je mohli zachrániti,
davše jim pouze porci některého svého psa. Já sám již nemohu
dále a jsem, jako bych neměl duši drahocennou, duši slavnou,
které by nebesa nenaplnila, již však lakomství Démonových prvorozenců oslepilo, ohlušilo, oněmilo. Přece však nemohli zabiti žádost, která mne drásá! .. ."5)
Žádostivost chudých jest absolutně posvátná. Je jedno místo
v těchto knihách, kde Leon Bloy prorocky prohlašuje, že na př.
kuře a dobré kusy s tabule jsou pro chudé. Boháči nemají právo
na toto kuře, které přijde po pečeni, když již nemají hladu a v němž
by chudí dovedli nalézti svou slast. Když má člověk nedostatek,
má jakoby tajemné právo na to, co jest a čeho on nemá, a posvátnost žádosti chudých má za základ to, že postrádají toho nejnutnějšího.
Ale což, namítne se, kdyby se jim dala nadívaná krůta a stará
vína ke všem jídlům, kdyby jim dali najíst a napít z příborů z tepaného zlata — měli by stále ještě právo na tyto výjimečné hody ?
Ovšem že nikoli, neboť jakmile je skutečně mají, přestává žádost,
kterou pc nich měli, býti žádostí posvátnou, žádostí chudého. Proto
právě neobstojí běžná námitka, domnívající se, že v den, kdy chudý
bude míti po ruce dobra bohatcova, nebude o nic zajímavější než
boháč. Jakž by také jinak, když už přece nebude chudým, nýbrž
sám bude boháčem? A bohatí, ztroskotají-li zde na zemi,, t. j. dostane-li se jim předčasně Milosrdenství, o němž se zmiňuje M a gn i f i c a t ( . . . e t divites dimisit inanes), stanou se tím, čím chudí,
jejich slzy nabudou hodnoty rosy nebeské a jejich krev, jež byla
„hnisem smradlavým, vyměšovaným vředy Kainovými", podle
rčení Leona Bloye, bude novou krví, kolující v jejich žilách, krví
chudého, tekutinou žhavou a oživující. Uvědomujeme si nyní, že
je to božská povaha jeho chudoby, mystická podstata jeho žádosti,
co činí chudého bližším křesťanství nežli bohatého? Právě tak,
jako ve světci je to Bůh, koho jest vzývati, právě tak bude patrně
v chudém jistý prázdný prostor, tudíž místo, skýtané volky nevolky Bohu, jež si tehdy zasluhuje uctívání. Zatím však platí pravý
opak v celém světě, kde kat nachází své potěšení v tom, že jej
zraňuje, bičuje nebo uráží ještě krutěji.
„Výsměch žádosti chudého jest neodpustitelná nespravedlnost, protože jest úkladným útokem proti poslední jiskře pochodně,
která kouří ještě a kterou jest tak doporučitelno nezhasínati.
B
) Krev
sefa Floriana.

Chudého.

Žádostivost chudých. Citováno podle překl. Jo-
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Jestit to znásilněním útočiště žalostného Lazara, jehož Abraham
skrývá ve svém lůně."6)
Ach, je třeba čisti stránky nadepsané S k l e n i c e v o d y ,
následující po kapitole Ž á d o s t i v o s t c h u d ý c h , abychom
obsáhli úplné pojednání ožehavé otázky, jež byla položena.
Bohatý — a ne jen zlý bohatec, jak se neústupně překládá,
zatím co Evangelium říká pouze h o m o d i v e s — se zpronevěřil
žádostivosti chudého. Ejhle však, jak Lazar je nesen anděly do
lůna Abrahamova a kterak bude v něm jako Ježíš v lůně svého
Otce. Zbytečno říkat, že bohatý musí být povolán na místo jiné.
„Skoro by se myslelo, že tento bohatec a tento chudák nemohou býti již odděleni. Avšak pro oba přichází smrt, která je
odděluje zcela jinak, j a k o t ě l o o d d u š e , a velký „Chaos"
vkládá se, tajemná to a nepřestupná propast, které žádný člověk
nemůže pochopiti — sama Smrt, navždy nepochopitelná. A tu bohatec ze středu krutých muk, obráceně předobrazených slastmi
jeho stolu . . . "
(a tu třeba soustřediti veškerou pozornost, neboť tu je jádro
tajemství)
„ . . . prosí úpěnlivě slavného žebráka, neodvažuje se ani žádati
všecku vodu studenou, obsaženou v „kalichu" Evangelia, avšak
pouze kapku této vody, na čečulce prstu, k ovlažení svého jazyka,
a právě na přímluvu Abrahamovu spoléhá, že jí dosáhne. Nemůže
hůře dopadnouti. Abraham namítá propast. — Tvoje odmítnutí
jest touto propastí. Lazar nežádá toho na tobě více, když jsi se
radoval z jeho muk. Tvoje neúprosné p o t ě š e n í přešlo na něho
a není již, co by se dalo dělati."
Toť ty sám, mohl by pokračovat Bloy, kdo odmítl sám sobě
předmět své žádosti příliš pozdní. Všechno je stráveno a abys
obdržel, co chceš, bylo by třeba, abys v čase uplynulém, který z d e
nese ovoce věčně — neboť t e h d y jsme viděli v záhadách a n y n í
vidíme tváří v tvář — byl pravděpodobně ukojoval svou budoucí
žádost. Zde už je odpočinek, zasloužená Neděle, „kdy už se nepracuje" — či nebylo i to opověděno? — a tudíž nezbývá než se radovat po věky věkův z ovoce, které jsme měli č a s pěstovati na
zemi. Povoliti nyní tvé žízni, to by znamenalo jednati proti tvé
svobodné vůli mravní, což si Bůh nepřeje, aby se dělalo. Dřívější svět nebyl žádnou zábavou, nýbrž počínáním, při němž jde
o život i smrt, jímž každý vytvářel v hlubokých úkrytech svého
srdce tuto věčnost, která je odleskem věcí, jež jsi střežil v tajnosti
a jež viděl toliko Bůh.
6

) Krev

Chudého.

Tamtéž.
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Taková je dialektika stínu a světla kolem „sklenice vody",
Evangelia, této sklenice vody, jež přijímá všechny podoby, které
Láska, jejíž přirozeností je být nekonečnou, je schopna vytvořit.
„— Potřebuji mohutné pomoci a vy mi dáváte velmi slabou,
avšak vím, že jest to vše, co můžete, a to málo nabízíte mi v démantovém kalichu, jímž jest vaše srdce. „Vezmete odplatu svou",
pravil Pán, a já vám pravím, že budu opojen touto vodou po celý
život věčný. Sklenice vody jest takové ceny, že i v tom případě,
dána-li jest někým, kdo by mohl lépe učiniti, má ještě hodnotu
neocenitelnou.
Chcete mne učiniti knížetem příští týden, i přiznávám se, že
jsem tím okouzlen. Koruna mne jistě uchvátí; nemohl byste mi
však prozatím dáti minci padesáticentimovou, která by naplnila
v tomto okamžiku vrchovatě všechna moje přání? Jest tamhle za
tímto krámským pultem sklenice vína, od něhož jsem odloučen
rozsáhlou propastí z Podobenství. Pořídil byste ji za méně než
sklenici vody, než kapku vody s prstu Lazara, který trpěl po celý
svůj život, aby měl právo odepříti ji. Avšak vy mi jí nedáváte,
této kapky, a tak žádostí po ní jitří se moje staré trýzně, nedáváte
mi jí, protože jste nacpán, protože jste nepoznal ani hladu, ani
žízně, a tak jsme se, hle, octli, milý pane, na opačných stranách
Chaosu!"
Toto by byla jen zcela umírněná řeč Leona Bloye, řeč, kterou
je možno pronésti s katedry. Vyjadřuje křesťanské hledisko.
Jest ještě i jiná, která je mnohem méně vznešená, ale jež je
drsně lidská a jež je též řečí imanentní spravedlnosti. Leon Bloy
jí užívá dosti často, ale jen když nemluví svým jménem a když má
v úmyslu hřmít a vrhat blesky.
„Včera večer jeden blbý milionář, který nikdy nikomu nepomohl, prohrál v klubu tisíc louisů právě ve chvíli, kdy čtyřicet
chudých dívek, jež by tyto peníze byly zachránily, upadlo z hladu
do nenávratného chřtánu nevěstince; a rozkošná vikomtesa, kterou
celá Paříž tak dobře zná, vystavovala své co nejpravější prsy
v šatech barvy čtvrtého měsíce Jupiterova, jejichž cena by byla
na celý měsíc uživila osmdesát starců a stodvacet dětí!
Pokud budou tyto věci vídány pod kopulí necitelných souhvězdí a rozcitlivěle vyprávěny novinářskou holotou, bude to —
přes všechno přemítané žvanění a všechna svinská povzbuzování,
— absolutní políček do tváře Spravedlnosti a — v duších, postrádajících naděje v život příští — stále rostoucí potřeba rozdrcení
lidského pokolení."7)
7) Z o u f a l e c .
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Toť jedna z rozmanitých kombinací jeho genia a jakési osvěžení pro jeho duši umělce: hraje komedii nicoty, näslouchá lekcím
atheismu a aby poděsil zbohatlíka, vymýšlí Saturnalie plebejské
revoluce, pitky pomsty.
„Křesťanství uskutečnilo největší zázrak, pomáhajíc lidem
snášeti chudobu příslibem budoucích odměn", jest řečeno v Zouf a l c i 8 ) . Jestliže se chudý „obejde bez desatera a bez eucharistie",
jestliže tato trpělivost nemá žádného účelu, jak mu to dnes bez
oddechu namlouvají, pak ano, „ať všechno padne, ať všechno zahyne, ať všechno zajde v hromech Božích, je-li třeba snášeti do nekonečna tuto hnusnou frašku utrpení p r o n i c ! "
A chudí, jak předvídá, by mohli jednoho krásného dne změnit
své chování. Žádné modlení při cestách, kudy chodí boháči, žádné
žebrání, žádné vyzývání k almužně. Nýbrž pro začátek mlčení
a nato obrovský ples, vystrojený vědoucnou anarchií... To byl
především ten „Stabat zoufalců" . . .
„Stáli u paty Kříže od krvavé Mše Velikého pátku, — uprostřed temnot, pachů, ostatků, trní, hřebů, slz a agónií. Po celá pokolení šeptali zmatené modlitby do ucha božské Hostie a — najednou — jim odhalí jediným paprskem elektrické vědy tu zaprášenou šibenici, kde zub šelem roztrhal jejich Vykupitele... Hrome!
ti pak budou plesat!"
Bloy sní několikráte v krutých předobrazech o vypršení lhůty
M a g n i f i c a t . Je z těch, kteří nejvíce žasli nad trpělivostí chudých, kteráž je rovněž tajemstvím čistě božským. Po každé, když
se udála nějaká katastrofa, nebo když byla vržena nějaká bomba,
spáchán atentát nějakým vzpurníkem, budilo to v něm vzpomínku,
možná že zpola humornou, na to, co v svých knihách podal nejstrašnějšího.
Stručný souhrn myšlenek Leona Bloye v tomto ohledu nalezneme v ž e b r á k u n e v d ě č n í k u 9 ) , kde je prohlášeno se značnou pravděpodobností, že „je nekonečně blízka minuta, kdy i děti
z lidu budou psát na bořících se zdech Sodomy tato prostá slova :
KATOLICTVÍ NEBOLI BZDINA!"
Přeložil V. RENC

8
9

10

) Česky rovněž ve Staré ftíši.
) 5. listopadu 1892.
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JAN H E R T L

PROLEGOMENA K STALINOVU
PRINCIPÁTU
ÚVODEM
Překonání a prožití ruské revoluce z roku 1917 nebylo ani tak
problémem jejím odpůrcům a úzkostlivým divákům, jako těm,
kdož ji zvedli nebo jí byli strženi, kdož se jí dávali unášet nebo ji
vyzdvihly jako nejvyšší smysl svého života. V prostředí, v němž
tato revoluce vyrůstala, se záhy střetávaly dvě mohutnosti, v aktivním okamžiku zdánlivě se podporující, čím dále tím více však
navzájem se vylučující: revoluční pud sektářstvím rozložených
duší a revoluční plán zvráceného řádu. Proto se stala ruská revoluce záhy nesnesitelnou těm, kteří naslouchali jen jejímu podzemnímu hukotu: romantickým rouhačům a pozůstatkům ruského bohostrojitelství, jímž „v temnotách dnil se ráj". Nesnesli ji Blok,
Jesenin, Sobolov, Ropšin. „Zahynula Rasejička, zahubili ubohou.
Novou si najdem Rus! Světovou!", zapěl Majakovskij, avšak na
příchod Nové Rusi raději nečekal.
Nesnesitelná tíha drtila věštecké básníky, tak těžko se „rodila
budoucnost", tak těžko se rodil nový svět z ruské revoluce. Zanikající svět byl nechutný, nesnesitelný, uchvácení moci bolševiky
bylo divoké, heroické, strhující — a budoucnost, kde ta bude uchopena ? Je věčný revoluční řád, či jen nasycení hladových a nové vyhladovění? Čeká svět na další pochod spásonosné revoluce, či má
býti stále a stále jen napájena neklidná touha revolucí posedlých ?
Jinak zažíval revoluci Trockij, jinak Stalin. Jinak Zinovjev,
jinak Radek. Jinak ji zažívá čekáním vzrušený francouzský dělník,
jinak Tuchačevskij a Stachanov.
Ruská revoluce však již působí jen dějinně, a její výsledný
řád není již vlastně zcela jejím řádem. Její řád je již dějinným
řádem, který ukazuje, jak byl dějinně nutný, jak z něho roste nový
kmen dějinného vyrůstání času. Na konci vlastního revolučního období nabývá své velikosti nová osobnost, Stalin, jehož vlastní individualita se uplatňuje v prostředí, vylučujícím svou absolutní kolektivitou vlastně jakoukoliv individualitu. A přece tu vyrůstá naprostý kultovní typ individualit, náležitý vždy konkrétnímu období
revoluční doby. Tak jako Lenin byl messiánským typem, strhujícím na svou stranu irracionální touhy mas, jež se dostaly do pohybu, tak jeho dědictví si vytváří dva další typy, které se utkají
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v individualistickém zápase o prvenství : romantický typ nikdy
neukojitelných revolučních tužeb, ne nepodobný sebevražedným
maniakům básnických vidin, Lev Trockij — podlehne realistickému typu dobře vypočítaného plánu — pádnému uchvatiteli revolučního řádu Josefu Stalinovi1). Pro pochopení úlohy těchto dvou
typů je třeba si nejdříve ujasniti některé předpoklady, které jim
právě jejich poslání umožnily.
DĚDICTVÍ

KAPITALISMU

Důsledky ruské revoluce uzavírají období lidských dějin, začínající se revolucí francouzskou. Je to doba zralého kapitalismu,
naprosté morální převahy nahromaděných zájmů hmotných. Rozmach přírodních věd a techniky oprávněnost tohoto zvráceného
morálního řádu utvrzují. Zájem hmotného blahobytu totiž je totožný se zájmem morálním, je prostředkem i cílem společnosti
zcela nově utvářené, protože zásadně odlišné od kterékoli společnosti, jíž hmotný blahobyt se nemohl státi morálním řádem. Společnost zralého kapitalismu si vytváří strukturu proto zcela odlišnou od kteréhokoli dřívějšího uspořádání, protože vytvořila dosud
největší rozpětí mezi nerovnoměrností touhy a přirozených možností, jež jsou lidstvu dány. Marxismus vystihl správně primát
hmotného zájmu kapitalistické společnosti, rozeznal rozdíl tohoto
hmotného zájmu od ideálů společnosti předkapitalistické, avšak
stal se toliko odpůrcem aplikace těchto možností, leč legitimním
pokračovatelem a uchovatelem vnitřního obsahu2). V jeho teoretickém předpokladu je přenesena moc s jednoho nositele na druhého, obsah této moci však je uznán za správný a v svém meritu
za žádoucí. Marxův a Engelsův Komunistický manifest kritisuje
nedůslednost měšťácké společnosti, jejíž protiklad k společnosti
feudální je sice v jádře správný, avšak ne ještě zcela zralý. Marx
a Engels se vysmívají ideálům měšťácké společnosti, které si v své
nestatečnosti podržela, a desauvují všechno ospravedlňování měšťácké vlády, kterého nebude potřebovat vláda proletářská. Měšťáctvo zničilo všechny feudální, patriarchální a idylické poměry.
Mezi člověkem a člověkem ponechalo jen „nahý zájem" — zaplatit
hotovými. „Utopilo v ledové vodě sobecké vypočítavosti svatou
hrůzu náboženského snění", proměnilo osobní důstojnost ve směnnou hodnotu, zbavilo všechna doposud důstojná a náboženskou
úctou obestřená povolání jejich svatozáře. „Proměnilo lékaře,
J

) Osobnosti Stalinově bude věnován článek příště.
) Nepřihlížíme-li ke konečnému cíli marxismu — odumření s t á t u v b e z třídní společnosti, který je stejně utopický jako byl utopický socialismus na
rozdíl od vědeckého.
2
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právníka, pátera, básníka, vědce ve své placené námezdní dělníky"3). Z manželství udělali poměr jen a jen peněžní. Ze státu
organisaci násilí pro potlačení určité třídy.
Měšťáctvo nebylo tak otevřené, aby přiznalo rozdíl „starého"
a „nového", feudálního a měšťáckého. Jeho morálka se ztotožnila
s absolutností blahobytu, .jehož neobecnost, nemožnost, aby byl
obecný, byla skrývána vzdušnými a vylhanými frázemi. Naproti
tomu nová ideologie marxistická záležela právě v otevřenosti
these, že tento blahobyt bude omezen jen na vrstvu ideologicky
předurčenou převzíti moc od měšťácké třídy4). Obsah zůstal
stejný, vše se změní v přenesení moci. Důsledky, které pro existenci člověka jako takového, obecně konkrétního člověka, z obsahu vyplývají, zůstávají samozřejmě stejné. Bez měšťáckých
skrupulí ničené bude ničeno dál, zbavené zbavováno dál, měšťácké
v celé své šíři a výši, množství a jakosti bude měšťácké ještě
víc. Osobní důstojnost bude ponížena ještě víc. Manželství nebude
odhmotněno. Ze státu učiní se otvřené a záměrné násilí, v němž
nejprve proletariát potlačí buržoasii a pak „povede" obrovské
masy obyvatelstva, rolníků, maloměšťáků, poloproletářů při „pořádání socialistického hospodářství" (Lenin).
Na převzetí obsahu buržoasní společnosti a zvrácení její formy
je založen smysl největší revoluce nové doby — revoluce ruské. Jí
bylo dovršeno období, počínající revolucí francouzskou, i když
zdánlivě nesmiřitelně na jednom konci stojí buržoasie, na druhém
proletariát. Sovětský stát uzavírá toto období, přebírá a dovršuje
daleko domyšlené plány osvícených parukářů a Velké revoluce
francouzské, které měšťácká společnost neměla odvahu důsledně
uskutečnit a otevřeně se k nim přiznat. Sovětský stát se stává
ostatnímu světu příkladem této důslednosti, získává pro hospodářsky zaostalou zemi zisky „technického dohánění". Toto technické dohánění jako bezprostřední cíl zítřejšího, nejbližšího období
(zakrývaného ovšem jakýmsi konečným, definitivním ideálem blahobytu), jest ideologicky odůvodňováno a přizpůsobováno v obou
společnostech ve shodných zásadách, i když proletářská revoluce
se zdá být nejostřejším náporem na měšťáckou společnost. „Nové
v starém" jen omezuje, vybírá, zkonkretňuje nositele ideálu na
rozdíl od starého, které sice bylo též třídně vyhraněno, ale nezakládalo stav legitimní, jaký má vyrůstati ve společnosti proletářů.
Nemělo konkrétní formu řádu, jaký si vytváří společnost s cíli
3
) Všimněme si, že v tomto vystižení měšťácké společnosti nemá marxismus prvenství. Nalezneme je dokonce výstižněji a příkřeji u německých
romantiků nebo u konservativního W. H. Riehla.
4
) To má také stále nejúčinnější agitační přitažlivost v potlačovaných
massách.
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otevřenými, nezakrývanými. Proletářská společnost, převzavší
moc, se cítí dědicem ideálů a nároků společnosti, kterou právě rozdrtila, od níž převzala štafetu a jejíž obsah vzala pro sebe beze
změny na vědomí. Jinak nemůže ani být, protože jejich morálka
primátu hmotného je shodná a vytvořila vlastně naprostou přehradu mezi společností předburžoasní a společností buržoasně-proletářskou.
Zralá společnost proletářská bude mít pak dokonce i stejné
výrazové formy jako měla společnost měšťácká. Změna bude opět
jen v následcích z posunutí mocenského těžiska. Rub sociálních výhod, které přineslo revoluční přesunutí těžiska s využitím technického pokroku a ponecháním buržoasní morálky, bude se projevovat i tam, kde revoluce měšťácká byla vystřídána revolucí proletárskou, čili: třídní napětí, které „odhalil" marxismus, bylo na čas
zakryto jen vnějším náporem proletářské revoluce, aby po upevnění moci proletářského státu se znovu projevilo.
Lenin vyjádřil kontinuitu měšťácké společnosti tímto společným cílem:
„Bezprostřední a nejbližší cíl ruské revoluce byl buržoasně-demokratický úkol — svrhnouti zbytky středověku, úplně očistiti
Rusko od toho barbarství, od té hanby, od největší brzdy veškeré
kultury a všeho pokroku v naší zemi. A my jsme právem hrdi na
to, že jsme vykonali toto očištění mnohem rozhodněji, mnohem
rychleji, směleji, úspěšněji, šíře a hlouběji, co se týče vlivu na národní masy, než Velká francouzská revoluce před více než 125 lety.
Dovedli jsme buržoasně-demokratickou revoluci do k o n c e jako
nikdo. Zcela vědomě, tvrdě a neúchylně se hýbeme vpřed, k revoluci socialistické, vědouce, že není oddělena čínskou zdí od revoluce
buržoasně-demokratické, že pouze b o j rozhodne, do jaké míry
se nám podaří postoupiti vpřed, jakou část nevýslovně vysokého
úkolu vyplníme, jakou část svých vítězství si zajistíme. To ukáže
budoucnost. Ale již nyní vidíme ,že bylo vykonáno obrovsky mnoho
— v rozvrácené, zaostalé zemi pro socialistické přetvoření společnosti. Které to byly hlavní zjevy, přežitky, zbytky nevolnictví
v Rusku roku 1917? Monarchie, stavovství, statkářská držba půdy,
postavení ženy, náboženství, národnostní útlak. Vezměte kterýkoli
z těchto „Augiášových chlévů", zanechaných mimochodem řečeno,
značnou měrou všemi předními státy v nedočištěném stavu při jejich buržoasně demokratických revolucích, vezměte kterýkoli
z těchto „Augiášových chlévů" a uvidíte, že jsme je vyčistili nadobro . . . My jsme vyvrhli ven všechnu monarchistickou nečistotu
jako nikdo, jako nikdy. Nenechali jsme kámen na kameni, cihlu
na cihle na stoleté budově stavovství (nejpřednější země, jako An117

glie, Francie, Německo, se dosud nezbavily zbytků stavovství).
Nejhlubší kořeny stavovství, zejména zbytky feudalismu a nevolnictví v zemědělství vyrvali jsme z kořene... abychom zajistili
ruským národům vymoženosti buržoasně demokratické revoluce,
musili jsme postoupiti dále ..
MĚŠŤÁCKÝ ATAVISMUS PROLETÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI
První pokus o uskutečnění proletářského státu, o dovršení
společnosti buržoasní nebyl proveden v zemích zralého kapitalismu a vyvinuté buržoasní morálky. Revoluce ze všech nejpodrobněji připravované, vědecky analysované, s plány vypočítanými do
podrobností, se ujala země, prostoupená konflikty nejostřeji vyhrocenými, v základní struktuře nesmiřitelnými, v zemi, která žila
v neustálém revolučním chvění a terorismu ať zdola v lidu ať shora
v panujícím rodu. Vznikla v zemi, která byla Evropě „temným
problémem". Do jisté míry byla však již velmi dlouho dychtivě
čekána. Francouzský advokát L a c o m b e vydal roku 1760 knihu
„Histoire des révolutions de ľempire de Russie". V té době se začaly psát takové knihy, a to ještě neměli ani Velikou revoluci francouzskou. A Lacombe svou ruskou revolucionologii začíná významně: „Není skoro států, které by neměly revolucí. Avšak žádný
z nich nepředstavuje tak zvláštní, tak prudké a tak komplikované
revoluce jako Rusko." A to ještě nebyla ani Kateřina Veliká, ani
Pavel I., ani Alexandrové, ani Mikuláš II. Ruský problém však
cítili již tenkrát. Caři, pronásledovaní vidinami, vraždění dvorskými kamarylami, chiliastickými atentátníky a konečně odstranění z moci a nařízení revoluce, zosobňovali rozsáhlou zemi, kupící
kontrasty přírodní i lidské, masu nekonečně zahloubanou v problémy své existence, z které vyvozovala jakési zvláštní poslání.
Toto messiánství na sebe bere ruská revoluce. I ona na sobě nese
znaky té ruské problematiky, kterou byla zatížena „svatá Rus",
i v ní ještě stále je temné bohostrojitelství. Z tohoto bohostrojitelství procitá národ vždy v svém zosobněném představiteli a jedním
mocným pohybem strhává na sebe západnickou strukturu Evropy,
která k ní ovšem došla záměrným a uvědomělým postupem. To
jsou ony revoluce, kterým Lacombe věnoval svůj spis. Rusko v nich
domýšlí a do důsledků provádí to, co Evropa v své měšťácké rafinovanosti a nestatečnosti jen nadhodila. Bere na sebe důsledky
a oběti. Geografická šíře ruské říše a tlak východu, kterému jest
v dějinách vystavena, kupí však na ni ještě jinou vrstvu: vrstvu
orientální temnosti/Tuto temnost pozorujeme v despotických sklonech ruských vladařů, jichž monomachické postavení neustále dodává národu tresť svého protipřirozeného diktátu. Počítá s davem,
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nikoli s lidmi přirozeně svobodného postavení. Tu se každý opájí
šířkou a dálkou ruské říše. Dav je droben jen sektářsky nestrávenými dedukcemi z lidské existence.
Toto sektářství jest v průběhu revoluce jednou její tvůrčí
složkou. Revoluce však, aby zanechala po sobě dějinný řád, musí
se s těmito prvky vyrovnávat, postupně je potlačuje, překonává
a odstraňuje. Osobnost Leninova, která tomuto období revolučního
pudu i plánu byla typická, neboť v ní se slučovalo obojí a obojí
v ní nalézalo potřebné spojení, odchází se scény a o její dědictví
se hlásí dva typy již rozdělené: T r o c k i j jako představitel věčného revolučního, revoluční posedlosti, a S t a l i n jako dovršitel
řádu, ke kterému směřovala společnost buržoasní a jenž se stal
dějinně nutný, jakmile se ruská revoluce dala do pohybu.
Stalin vyhladil sektářství a zbavil revoluční řád všeho, co zatemňovalo uvážený a promyšlený plán. Konečným jeho vítězstvím
nad trockisty vstupuje proletářský stát do svého klidného období,
plného rozvoje. Podle marxisticko-leninských předpokladů měly
by být už aspoň zdaleka patrny příznaky odumírání státu (státu
vůbec), po likvidaci tříd a po zavedení „úplného komunismu". Zatím se začínají objevovat v této fázi prvky, které se po leninskú
vysvětlují jako zbytky „starého v novém" a jako „politicky a hospodářsky nevyhnutelné ve společnosti, vyšedší z lůna kapitalismu",
podle našeho postavení problém jako „buržoasní atavismus proletářské společnosti".
V jakém postavení se tedy octl proletářský stát po vítězství
Stalinově, po vyloučení temného z revolučního řádu, již řádu dějinného ? Především zbavil Stalin provádění plánů extensivního messiánství, zřetel cílů nebyl rozložen tak ze široka jako tomu bylo
u Lenina. Úsilí revoluční (ovšem již spíše revolučního řádu) nebylo
předstíráno jako vykupitelské dílo pro světový proletariát, nýbrž
bylo reklamováno úplně pro proletariát sovětské vlasti. Dělnická
třída v sovětském Rusku si buduje dílo sama pro sebe, buduje je
jako revoluční řád, světový proletariát pak má být již jen hrdý na
„sovětský příklad", má mu přinášeti dary a podíly, ať solidaritou,
ať faktickou pomocí, ať tlakem na politiku vlastního národa k tomu
zaměřenou. Zahraniční politika proto není již vedena Leninovou
jistotou despektu, že imperialistické mocnosti se nemohou dohodnout. V tom byla pro první fázi sovětského státu sebevědomá síla
převahy. Nyní se proletářský stát v mezinárodní politice přizpůsobuje zájmům státu, které mají právě nejvýraznější příznaky kapitalistické.
Na druhé straně pak nastává strukturální přizpůsobení států
buržoasních proletářskému. Stát vítězného proletariátu působí na
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stát buržoasní nejen tlakem zcela sobě oddané třídy proletariátu
v buržoasním státě, nýbrž i těmi použitelnými opatřeními, jež mohl
proletářský stát zavěsti, nemaje měšťáckých skrupulí a ohledů.
Snadnost této přizpůsobivosti zvláště v morálce pochopíme, uvědomíme-li si základní příbuznost obou útvarů. Lenin nazýval poslední období kapitalismu obdobím imperialismu, t. j. „epochou
bankovního kapitálu, epochou gigantských kapitalistických monopolů, epochou vzrůstu monopolistického kapitalismu ve státně monopolistický kapitalism". Toto období přivádí „neslýchaný vzrůst
úřednického a vojenského aparátu ve spojení se zesílenými represivními opatřeními proti proletariátu jak v monarchistických, tak
i v nejsvobodnějších republikánských zemích". Je zajímavo ve
smyslu tohoto jistě správného postřehu Leninova srovnat růst
monopolistického kapitalismu ve státně monopolistický kapitalism
ve státě buržoasním a ve státě proletářském. Není rozhodující rozdíl gigantského kapitalistického monopolu a gigantského státně
kapitalistického monopolu, protože obojí v konjunkturním případě,
jak kapitalistická these předpokládá a jak proletářská prakse
uskutečňuje, vytváří obecnou hodnotu stejnou. Obojí je budováno
stejnými metodami, na obojím je lidský činitel stejně účasten,
stejně spotřebováván, i ideologie může býti stejně působivým prostředkem výkonnosti. Lenin ovšem rozlišoval a zavrhoval kapitalistické začlenění jednotlivce do gigantské struktury kapitalistického podniku, zavrhoval racionalisaci, akordní práci, poháněčský
systém, způsoby, pod nimiž dělník v kapitalistickém systému nejvíc trpí, dnešní tendence v proletářském státě už nemusí dbát těchto
námitek — revoluční řád je již skutečně stabilisován v řád domyšleného, důsledného řádu měšťáckého. Buržoasní atavismus se tu
projevuje jako přirozený důsledek. Vzrůst úřednického a vojenského aparátu se zesílenými represivními opatřeními proti proletariátu v státech kapitalistických je pak mravní hodnotou roven
vzrůstu úřednického a vojenského aparátu ve státě státně kapitalistickém s represivními opatřeními proti vrstvám, jež nemají po
„likvidaci" tříd ještě jmenné formy sociální.
Vedle toho je ještě pozoruhodný tlak sovětského příkladu
v organisaci hospodářské ve státech kapitalistických. Kapitalistické státy berou poučení z úspěšné organisace státně monopolistické organisace proletářského státu. Státně monopolistický kapitalismus, hromadění kapitálu a obrovské podniky ve státech kapitalistických rostou pod tlakem monopolů a státního kapitalismu
v proletářském státě. Obojí pak rostou paralelně a vystihuje je poznámka Leninova.
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Toto srovnání má důležitost pro poznání společného základu
obou hospodářských struktur. Kapitalistické státy mají nyní větší
odvahu poučit se, kam měly již v důsledcích svých předpokladů
dávno dojít.
Stabilisování revolučního řádu po vymýcení mystických prvků
revolučních nelze připodobňovat k taktickým ústupkům v době
NEPu. Není to opatření taktické, nýbrž nutný společenský vývoj,
korigovaný kausálním důsledkem svého východiska. Třídní a prestižní zájmy dělnictva jako jmenovitě vládnoucí třídy nejsou již
s takovou citlivostí respektovány, jako tomu bylo dříve. Rozhoduje
již více hlas ředitele továrny nebo vedoucího odborníka. Důraz na
obecné blaho je stejně fikcí jako v kapitalistické morálce. Prosperita továrny, výroby, je prosperita řádu stejně tak jako v kapitalistickém systému. Za NEPu činila vláda ústupky elementům kapitalistickým. Uvolnila tvrdou ruku skutečnému třídnímu konkurentovi, který se na čas vzpamatoval, aby bezradné vládě v úzkostech pomohl. Ústupky dnešní vlády však j s o u č i n ě n y j i ž
v r s t v á m , k t e r é v y r o s t l y z e s a m é p o d s t a t y rev o l u č n í s p o l e č n o s t i . Do zvláštního společenského postavení se dostávají zdatní kvalifikovaní dělníci, vedoucí mistři, ředitelé továren, inženýři, důstojníci, schopní žurnalisté, atrakční literární pomocníci vlády. Zatím co průměrná dělnická mzda činí 145
až 200 rublů, kvalifikovaného dělníka pak 300—400 rublů, představitelé umění, techniky atp. mají až 2000 rublů měsíčně. Tyto
vysoké důchody přirozeně umožňují ukládání kapitálu, které jest
v proletářském státě velmi výhodné5). Zúročuje se 8 procenty. To
znamená, že ze zúročeného kapitálu lze míti důchod, umožňující
slušnou životní existenci, avšak porušující sám hospodářský princip proletářského státu.
Důležité je si všimnout, jak stabilisovaný revoluční řád zasahuje do společenské oblasti těsněji spjaté s danou přirozeností.
Neustálé potíže mají v proletářském státě se sedláky. Nemyslíme
sedlákem vrstvu, která je v bolševické terminologii posměšně degradovaná na kulaka. Sedlákem je všeobecně každý, kdo sám zpracovává vlastní půdu vlastními prostředky. Z taktických důvodů
stačila svého času i bolševikům tato prostá definice — bylo to
v prvé fázi revoluce a s menšími obměnami též v období NEPu.
Později však musilo býti učiněno zadost doktríně i v tomto úseku,
kde konflikt s přirozeností byl nejprudší.
Rolník neměl míti v socialistickém státě vedoucí úlohu, i když
šlo o stát převážně rolnický, měl býti politicky veden. Ztratil mes•) A stejně tak je tomu nejen s platem, nýbrž i s ostatními atributy
moci v materielních a mocenských výhodách.
10
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siánský smysl, který mu dali v XIX. století revoluční národníci.
Proletářská společnost stejně jako společnost měšťácká hodnotí
význam rolníka a zemědělství ekonomicky. Pro obě společnosti je
tento význam podřadný. Poměr sovětské moci k rolnictvu se střídal podle politických potřeb. Jiný byl v době válečného komunismu, jiný v době NEPu a jiný byl po Stalinově rozhodném náporu
proti permanentníkům. V tomto náporu je rolnická otázka vedlejší
sama o sobě, důležitá vzhledem k svým politickým důsledkům.
Ožívá tu ještě jednou starý narodnický důraz na rolnickou otázku.
Zinověv pokládá otázku úlohy rolnictva za základní otázku leninismu. Stalin toto postavení problému potírá, protože vyzdvihuje
jako správnou Leninovu thesi, že „diktatura proletariátu je základním obsahem revoluce. Otázka rolnická je toliko pomocnou
otázkou".
Je nesporno, že Stalinovy výklady leninismu jsou leninštější
než výklady permanentníků. Odpovídají také výrazu toho, co se
v ruské otázce dál rozvíjí. Zjednodušeně se uskutečňuje obsah západní ideologie, uskutečňovaný ruskou, orientálně ruskou technikou mocenského postavení. Opakem by byly these permanentníků.
Stalin odůvodňoval svůj výklad druhořadosti rolnické otázky tím,
že leninismus je „mezinárodním učením proletářů všech zemí,
vhodným a platným pro všechny země bez výjimky, včetně země
kapitalisticky vyjmuté". Když pak Stalin zvítězil, bylo teprve jasně
vidět smysl jím hájených thesí. Hospodářské plány začaly přetvářet sovětský stát v industrialisovanou zemi, dodatečně vytvářely podmínky, vhodné k dovršení měšťácké revoluce, t. j. k její
druhé fázi — revoluci proletářské. Po tom se začalo také se změnou „pomocné otázky" — problému rolnického. Tu byl dokonale
vyvrácen narodnický messianismus rolnický a byl technicky doplněn Marxův předpokládaný vývoj rolnické otázky v kapitalistické společnosti: kapitalistická akumulace pozemkového vlastnictví. Rolnická otázka se tu octla rázem v jiném postavení problému. Dodatečně byl vysvětlen výklad Stalinův, kolektivisace pak
„ospravedlnila" Marxův výklad o vytvořila základ pro jiný vývoj
této otázky. I když kolektivisace nebyla vlastně nikdy dokončena,
zvláště na Sibiři a Dálném východě zásahem gen. Bliichera, rolnická otázka přece skýtá výklad pro celý sovětský režim velmi pozoruhodný. Ideální bylo úplné „popření" vlastnictví půdy, jak bylo
uskutečňováno v sovchozech. Bylo nutno však kolektivisaci prováděti i s jinými výjimkami a taktickými kompromisy. V mírnějších formách měli sedláci možnost míti pro vlastní potřebu i ž i v ý
i n v e n t á ř . Tento kompromis pak byl v roce 1935 doplněn rozhodnutím, že i malá část půdy může býti v individuelním vlastnic122

tví kolchozníků, aby si ji obdělávali ve vlastní režii. Jak vyhlíží
tedy nyní obraz tohoto rolnického problému? Rolník pracuje na
kolektivním, avšak dostává do vlastnictví již část vlastního pozemku. Zůstane-li při tom, bude zájem rolníkův na vlastním přirozeně vzrůstat a bude nutno vymezit pracovní dny na kolektivním
a pracovní dny na vlastním. Abychom tento poznatek zařadili do
všeobecného výkladu, který jsme s počátku podali, mohli bychom
říci, že ruská revoluce vytvořila předpoklad k dohnání kapitalistické Evropy i v zemědělství, které postavila na dnešní západoevropský základ technický, a nahradivši poměštickou nadvládu
nadvládou státní, bude musit kapitulovat před přirozenými předpoklady společenského zřízení.

VARIA
DIALEKTICKÝ MATERIALISMUS V KRISI
»Idealism se stává pravdou materialismu.«
HEGEL.

Sovětská filosofie se pokládá za oprávněného dědice „dialektického materialismu" („diamatu"), této teoretické základny marxismu. Jak známo, dialektický materialism se staví proti materialismu mechanistickému (ä la Biichner), nazývanému od dialektiků
pohrdavě též materialismem vulgárním.
Avšak jen s velmi o p a t r n ý m i výhradami lze vážně mluviti o sovětské filosofii ve smyslu pokračování nebo dokonce zachování nauky Marx-Engelsovy. Především z toho důvodu, že sovětským filosofům je do krajní míry odepřena svoboda myšlení,
dokonce i v mezích diamatu, který je, jak praví usnesení Všesvazového sjezdu, oficielní filosofií Sovětského svazu. Dokladem této
nesvobody je fakt, že prohlášení toho aneb onoho filosofa za kacíře
je běžným zjevem ve filosofickém životě SSSR. Za druhé v Sovětském Rusku je zřejmý nedostatek vědeckých sil v oboru filosofie,
což je tam veřejně uznáváno.
Vedle toho v samé podstatě dialektického materialismu
v opravě Leninově je něco antifilosofického; filosofie je chápána
jako součást politické propagandy. Již Engels hlásal, že „naše
teorie není dogmatem, nýbrž návodem k akci". Lenin zostřil tuto
thesi do formule: „filosofie jest arénou nemilosrdného třídního
zápasu na ideologické frontě". Odtud vyplývá nejen polemický, ba
dokonce válečný tón sovětské filosofie. V úvodním článku v hlavním orgánu sovětské filosofie „Pod znamenem marxisma", od r.
12*
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1921, Lenin psal: „náš orgán jest orgánem válčícího materialismu . . . a a t e i s m u . . A jako ve válce hlavní ctností je poslušnost, tak v sovětské filosofii nauka Marx-Engels-Leninova jest
brána jako nepochybná instance absolutní pravdy (Ze stati Bammela v „P. Z. M.": „absolutní pravda existuje a je dána v dialektickém materialismu"). V tom je skutečně autokratický prvek
sovětské filosofie. Proto není divu, že za prvních let socialistické
přestavby filosofii bylo odpíráno právo na existenci. Jistý Enčmen
protestoval proti „ohlupování nevinných hlav revolučních dělníků
diamatem". Ale obhajoby filosofie ujal se sám Lenin, který výslovně pravil: „Bez zásadního filosofického zdůvodnění žádné positivní vědy, žádná materialistická tvrzení nepomohou... proti
kázáním diplomovaných lokajů popovštiny" — t. j. buržoasních
filosofů. Ale filosofické zdůvodnění diamatu vypadalo zejména
v prvních letech velmi bídně, zvlášť když šlo o kritiku buržoasní
vědy. Tak Einsteinova teorie relativity byla odmítána Timirjazevem, protože neuznává realitu hmoty, kterou však uznával nositel
absolutní pravdy, Lenin. Úspěch psychoanalysy Freudovy se vysvětluje tím, že „proletariát zastrašil buržoasii, zahnal ji do slepé
uličky, a jí nezbylo nic jiného, než se oddati moci zvířecích instinktů". Jistý Vainstein v rozsáhlém článku dokazoval, že popírání vrozených ideí Lockem bylo vlastně popíráním dědičných práv
aristokracie buržoasii („P. Z. M.", 1926). Příkladů takového „divokého marxismu" (podle analogie výrazu „divoká psychoanalysa", dávaného Freudem jeho některým neukázněným žákům) je
více než dost. Ale budeme referovati o sovětské filosofii podle jejích lepších stránek.
Je zvláště zajímavo, že při vší přímo nařízené jednomyslnosti
borců na ideologické frontě, objevila se v „diamatu" krise, která
se projevila v řadě diskusí, vynikajících celkem nad obecnou úroveň sovětské filosofie, v níž se vyskytly takové odklony od generální linie, že do ní musil zasáhnouti sám Stalin (známé rozptýlení
Deborinské školy). Příčinou všech odklonů od generální linie je
značná neujasněnost zásad dialektického materialismu, který se
soustřeďoval přirozeně spíše na zápas proti ostatním směrům, než
na sebeuvědomení. (Ostatně na polemickou podstatu marxismu
a jeho vrozenou krisi poukázal již T. G. Masaryk v „Otázce sociální".)
Prvním důvodem k vzplanutí vnitřních nesouladů stalo se uveřejnění Engelsovy „Dialektiky přírody" v roce 1925, obsahující
značné prohloubení zásad diamatu, vyjádřených dříve v „AntiDuhring"-ovi. (V té době přestaly vyhovovati starší práce Plechanovovy, na kterých se učila starší, zvláště předválečná generace
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marxistů.) V debatách vzniknuvších kolem tohoto díla sovětská
filosofie se rozdělila na dva tábory, t. zv. „mechanistů", protestujících proti přenášení dialektické metody na přírodovědu (Axelrod, Štěpánov, Bucharin, Sarabjanov) a deborinskou školu, která
v dialektice viděla duši marxismu (Deborin, Karev, Lappol, Perellmann a j.).
„Mechanisté" původně hlásali autonomii přírodních věd, jejich nezávislost na marxistické interpretaci, ale pomalu se uhýbali
k positivismu (záměna dialektického vývoje evolucí). Podle mechanistů „vědomí", tento „vyšší květ vývoje organisované hmoty,
jest zásadně redukovatelný na procesy fysicko-chemické". Vědomí
jest jen nadstavbou hmoty a je vlastně jen její součástí. Otázka
o zpětném vlivu nadstavby na basi, t. j. ideologie na ekonomiku je
řešena monisticky, neboť není sporné, že hmota může působiti na
hmotu. Právě tento problém je důležitý pro leninskou opravu marxismu. Jak známo, Lenin stanovil these o primátu politiky nad
hospodářstvím v přechodní etapě socialistické přestavby.
„Spory" v přírodě i v kulturním vývoji lidstva jsou výsledkem
protikladu vnějších sil. Tyto spory (jak známo, existence sporu
je podle Hegela i podle Marxe duší vývoje. Der Widerspruch ist
dasFortleítende) přestávají, když dané těleso — fysické či kulturní
dosáhne stavu rovnováhy, vyrovná se s okolím. Ne j vlivnějším
představitelem mechanické školy na poli sociologie byl Bucharin,
jehož „Teorie istmatu" (Teorie istoričeskago materialisma) měla
svého času velkou popularitu v SSSR. Bucharin se snažil pochopiti
třídní boj jako nepřetržité vzájemné přizpůsobení resp. splynutí
nebo absorbce tříd („teorie rovnováhy"). Stát je podle Bucharina
jen doplňovací podmínka rovnováhy, obruč, upevňující třídy
(kdežto pro Lenina stát je doslovně „nástrojem třídního násilí").
Deborin, opíraje se o Engelse a Lenina, chápe na rozdíl od
mechanistů „vědomí", jako „vnitřní stav hmoty", přesněji řečeno
jako „schopnost odrážení" hmotných procesů. Vědomí, třebaže je
determinováno hmotou, přece není hmotné. „My nepochybně „redukujeme" někdy myšlení na molekulární a chemické pohyby mozkové, ale vyčerpává se tím podstata myšlení?" (Engels F., „Dialektika přírody"). Již Lenin, opakuje myšlenku Diderotovu, psal:
„ve fundamentu budovy hmoty je nutno uznati schopnost analogickou smyslnosti... jinak působení hmoty na vědomí je záhadou" (Lenin V., „Materialism a empiriokriticism"). Při tom otázka
působení vědomí, ideologie na hmotu se stává spornou a může býti
řešena jen uznáním nehmotného rázu hmoty.
Další zásadou Deborinovou je dialektické chápání hmoty:
hmota není jen souhrnem stejnorodých, inertních atomů, uvádě125

ných do pohybu silou vnější; hmota je substancí, schopnou působení (asi ve smyslu aktivní hmoty — pneumatu — Stoiků). Pohyb
hmoty není jen přemístěním v prostoru; do „pohybu" dialektikové
.zahrnují i veškeru kvalitativní změnu (Engels F., „D. P.", Luppol, „Na dvě fronty").
Zákonitost pohybu — Deborin rád říká: sebepohybu hmoty —
není kausální, nýbrž „dialektická". „V hmotě vznikají nové kvalitativně formace, které vstupují do konfliktu se starými, negují je,
ale konečně tvoří spolu harmonický celek; při přechodu do nové
kvality, v procesu vzniknutí nového, stará kvalita neničí se beze
stopy, nýbrž vchází do nové kvality, jako subordinovaný moment"
(Deborin A., „Dialektika i jestestvoznanije"). Nové kvality nedají
se redukovati na souhrn starých. V tomto „útvarovém" pojetí
hmoty a vývoje je nápadná shoda s teorií emergentního vývoje
Lloyd-Morgana a S. Alexandera. Tento dialektický vývoj děje se
silami samé hmoty. „Hmota dostává své kvality nikoli z ducha,
nýbrž sama má schopnost tvořiti je i spolu s duchem" (Egoršin,
„Jestestvoznanije, filosofija i marxism"). Hmota je tedy chápána
jako tvořivá substance, kteréhož slova užívá Deborin. V tomto
smyslu Deborin mluví o „spontánním pohybu" a o „vnitřních impulsech hmoty".
Mechanisté namítali proti Deborinovi, že jeho prohloubení
diamatu sice zdůrazňuje dialektiku, ale ignoruje její materialistickou basi. Deborin prý upadá do chyby hylozoizmu (psycha —
vnitřní stav hmoty) a jeho filosofie je idealistickým odklonem,
nebo, prakticky řečeno, vede k pasivnímu, t. j. antirevolučnímu
duchu. „V tradičních marxistických názorech na duši, v protiklad
aktivnímu duchu marxismu, jasně se projevil kontemplatívni duch
a pasivita idealistické filosofie" (P. Z. M., 1928, No. 5, Stať Okuně,
„Mechanističeskije kommentarii k dialektičeskoj kritike").
Deborin se bránil proti mechanistům ostrým protiútokem na
jejich posice. Mechanisté prý provádějí „revisionism pod rouškou
ortodoxie". „Teorie rovnováhy" je teorií reakční a je de facto návratem k vulgárnímu materialismu, dávno překonanému Marxem
a Engelsem. Chápání vývoje jako stálého vyrovnávání mezi tělesem a prostředím zaměňuje dialektický vývoj vulgární evolucí.
I reflexologie Pavlovova byla v té souvislosti obviňována v nesouhlasu s duchem diamatu. „Filosofickou basí nauky o reflexech je
vulgární materialism". Žáci Deborinovi přenesli spor i na politickou půdu: vzájemné přizpůsobování tříd (viz Bucharin) znamená
de facto evoluci, kdežto marxism je teorií revoluční. „Není náhodou, že metodologickou basí „pravých oportunistů", kteří vystu126

pováli proti zesílenému tempu industrialisace a kolektivisace naší
země, byla právě mechanistická koncepce". (P. Z. M., 1930, No. 4.
„O nových zadačach na ideologičeskom frontě".)
Jak vidíme, stala se sovětská filosofie na čas týmž „parlamentem názorů", jakým byla marxisty nazývána buržoasní evropská
filosofie.
Výše uvedený spor se skončil porážkou mechanistů. V Usnesení II. Všesvazové konference byla filosofie mechanistů odsouzena jako „odchod od marxisticko-leninských posic". „Mechanisté" zaměňují ve skutečnosti revolučně-marxistickou dialektiku
vulgárním evolucionismem, materialism — positivismem... filosofie mechanistů je filosofií zapomenutí na veliké úkoly, stojící
před proletariátem a jeho stranou..." (P. Z. M., 1929, No. 5.)
Dialektikové s Deborinem v čele tedy zvítězili, ale ne na dlouho.
Již na počátku roku 1930 filosofická posice Deborina byla otřesena
veřejným vystoupením nových zástupců sovětské filosofie proti
němu, hlavně Judina a Mitina. V časopisu „Za leninskije kádry"
Judin obviňoval Deborina z rozplynutí materialismu a marxismu
v dialektice. Místo „hmoty" Deborin prý mohl klidně užívati slova
„duch", aniž se změnil vážně smysl jeho filosofie. Začalo se mluviti o nutnosti zápasu „na dvě fronty" — proti „pravému oportunismu" a „idealistickému odklonu". Deborin namítal, že jeho filosofie je přímým důsledkem zásad diamatu. Nicméně jeho osud byl
zpečetěn. Debat se zúčastnil sám Stalin, který v rozhovoru v Institutu Rudé profesury 9. prosince 1930 odsoudil deborinský směr
jako „menševisující idealism"*).
Důsledkem tohoto skrytého idealismu jest onen rozpor mezi
teorií a praksí, který byl hlavním bodem obvinění Deborina. „Filosofie dialektiků byla vzdálena úkolů sociální přestavby." Jestli
mechanisté podřizovali politiku hospodářství (kdežto primát politiky nad hospodářstvím byl jedním ze zásad leninismu), tak deborinci prý podřizují politiku „ideologii". Deborinská škola byla
uznána za „idealistické zvrácení marxismu". „Absolutisujíce specifičnost vyšších forem pohybu hmoty, deborinci vlastně dospívají
k agnosticismu." (P. Z. M., 1931, No. 3, „K itogam vsesojuznogo
soveščanija".)
Pád Deborinův však znamenal pád jediného skutečně význačného směru sovětské filosofie. Její úroveň, která se značně zvýšila
za vedení Deborinova, od roku 1931 zase klesla velmi nízko.
*) Je nutno poznamenati, že byl-li Lenin nadanou, třeba nekultivovanou filosofickou hlavou, Stalin rozhodně není filosofem, je taktikem a žádná
filosofická díla od něho nejsou známa. »Voprosy Leninisma« je čistě politickým spisem.
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Výše uvedený spor a jeho výsledky jsou velmi zajímavé pro
celkové posouzení dialektického materialismu a generální linie sovětské filosofie. Třebaže tyto spory byly rozhodnuty zakročením
oficielního vedení komunistické strany, t. j. vlastně násilím, přece
ono vedení, jak se nám zdá, dobře tušilo hrozící ideologická nebezpečí.
„Pravý oportunism" mechanistů je další nemělou ozvěnou oné
revise marxismu, která se táhne již od Bernsteina přes Kautského.
Mechanistický materialism, nechce-li se státi materialismem vulgárním, m u s í se přetvořiti do umírněného marxismu, do teorie
„vzrůstání kapitalismu v socialism", t. j. do positivismu s jeho centrálními ideami nepoznatelnosti jsoucna o sobě a evolucionismem.
Ale agnosticism „otvírá široce dvéře mysticismu a popovštině".
Evolucionism prakticky znamená zřeknutí se výzvy k revoluci a je
symptomem odporu k onomu gigantickému tempu industrialisace,
jež je prováděna v SSSR.
Ale snad ještě větší nebezpečí vězí v transformaci diamatu
deborinskou školou. Deborin pomalu připisoval hmotě přímo d uc h o v n í predikáty, jako: potencionelní oduševnělost, schopnost
dialektického sebevývoje, ano dokonce mluvil o neprostorovosti
hmoty. „Hmota" Deborinova (který přece trvá na tom, že bytí
podle své podstaty je kategorií „materielní") skutečně velmi upomíná na ducha. Má pravdu N. Berďajev, jenž podotýká, že h m o t a
d i a l e k t i c k ý c h m a t e r i a l i s t ů má b o ž s k é v l a s t n o s t i . Zde skutečně se potvrzují slova Hegelova: „Idealism se
stává pravdou materialismu". Dialektický materialism směru Deborinova s jeho zbožněním hmoty je tedy skrytou formou pantheismu, a to pantheismu promítaného do dialektiky dějin. To
úplně souvisí s faktem, že marxism není jen sociologickou školou,
není jen filosofickým názorem na svět; marxism je především náboženstvím, a to náboženstvím „ r a d i k á l n í p o z e m s k o s t i".
Zásadním metafysickým hříchem pantheismu je však ospravedlnění zla ve jménu světové harmonie, ovšem v daném případě
přenášené do budoucna. Rozvinutí této myšlenky však vedlo by nás
příliš daleko a překročovalo by meze daného článku. O vývoji sovětské filosofie v posledních letech, od roku 1931 až do dnes, promluvíme jindy.
SERGÉJ LEVICKIJ
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Motto: »To je zlé znamení
mour, který jako všichni volní
pověrou. »Myslete si, že jste již
Robert Louis Stevenson:

pro vás,« řekl Northmyšlenkáři trpěl silně
mrtev.«
Pavilon na dunách.

O Velikonocích byla naše veřejnost rozrušena velkou společenskou událostí, k níž známý tisk zaujal nespravedlivé stanovisko
a vzhledem k některým vnějším okolnostem ji podceňoval. Bohužel nepodařilo se nám získati autentické zprávy o tomto světovém
podniku, avšak nelitujeme obětí, abychom čtenářům opatřili objektivní referát aspoň o nepatrné části rozsáhlé diskuse, která —
pokud je známo — se týkala otázky „Jak překonati křesťanství
s použitím nejnovějších poznatků německých, ruských, španělských, mexických a československých". Díky různým učitelským
časopisům, dále velmi poučnému časopisu „Tvorbě", díky učitelům,
kteří dosud nepozbyli významu ve veřejném životě, jistým universitním profesorům, kteří co do ateismu se pokládají za typy nejvyšší, uznávajíce při tom za určitých podmínek existenční oprávněnost náboženských typů, které se povznesly nad primitivní animismus a fetišismus, můžeme tu sestavit referát, který je tak objektivní, jako by byl psán, řekněme, v Národním osvobození:
„Pokud se dovídáme a pokud píšeme tyto řádky, konají se
stále ještě pilné porady volných myslitelů čili volňasů, kteří se
odedávna (srv. mitraismus, Julian Apostata, Galileo Galilei, španělská inkvisice, třistaletá poroba tu i v cizozemsku, Herbert Spencer, Arnošt Mach atd. atd.) snažili o volné soustředění všech, kdož
stejně volně smýšlejí. Prostými nelíčenými slovy to definovala naší
informátorce choť jednoho delegáta — řídícího učitele v klerikalismem zamořené vísce na otázku, proč pan manžel opustil v tak
nejistý čas svou rodinu: „Vědí, paní, můj strašně rád volně myslí."
Inu, nezapřel se. Avšak sjezd byl vedle této volnosti ještě tím významný, že Volná myšlenka, bojující proti všemu násilí ať duchovnímu nebo politickému a chtějící bojovat vždycky jen zbraněmi
kulturními, má se prý sloučit s masovou organisací rudých bezbožníků na celé šestině světa, kde se protiklerikalism, jak praví
náš Iljič, „neobmezuje jen na abstraktně ideologické kázání: jest
třeba spojiti tento boj s konkrétní praKsí třídního hnutí, směřujícího k odstranění sociálních Kořenů náboženství." Díky tomu se
stalo náboženství v sovětském svazu přežitkem kapitalismu ve vě10
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domí lidí a popové všech odstínů proletářskými vyděděnci na Solovkách.
Jak se dále dovídáme, sjezd za účasti 42 delegátů z celého
světa, z čehož bylo více než 41 z tuzemska, odhlasoval šestimilionovou většinou rudých bezbožníků za nepopsatelných referátů,
najmě pedagogických, sloučení obou internacionál, t. j. Volné i Těsnější, čímž se poměry v Evropě a na celém kontinentě podstatně
zjednodušily. Z význačných delegátů sjezdu jmenujeme: pp. CurduLipovského, Faltyse-Lahůlka, Hovínga z Haagu a za velkopěstitele
macešek, vyučovacích to pomůcek náboženských pro děti volných
myslitelů, p. J. V. K. z Prahy.
Zatím co tyto řádky píšeme, stůjtež zde dva referáty, které
si reklamovaly posluchače k frenetickému potlesku. První byl «—
a hrdostí se nám dmou prsa — od českého delegáta na téma: Já
a bůh. Český delegát v podstatě pravil, že je srdcem český bratr —
rozumem atheista. On sice ví, že máme několik popletených mladých intelektuálů, kteří věří v obrodnou sílu katolicismu, ale to
jsou lidé, kteří propadli módě a z nich ho hlava bolet nebude, neboť
už Havlíček řekl: „Nic jim nevěřte . . . " Sociologové totiž praví, že
pokrok nastává, když se podaří vzbudit touhu po nových potřebách1). Jsme tudíž pokrokoví, protože denně cítíme potřebu. Přidáme-li k tomu devisu francouzského filosofa Bergsona, že život
jest elán, pudící k tvoření2), co se nám může stát? Burcovat, burcovat a opět burcovat! Špatně bývá vykládáno a prováděno heslo:
„K lidu níž a s lidem výš!" Jako učitel se řečník hlásí k lidu, neboť
jsme z něho vyrostli, ale s výhradou, že nejlépe to dopadne, uznají-li lidé, že učitelé jsou výš, a že proto mají právo jiné vést 3 ). Apeluje na kolegyně, aby se přiblížily venkovským ženám, zvláště za
nedělních odpůldnů v zimě, kdy stejně není co na práci. Oč budou
pak kostely prázdnější!
Nabádá přítomné, aby se na chvíli zamyslili nad tím národem
Husovým. (Přítomný p. senátor Soukup, zjevem i gesty připomínající nezapomenutelného Mistra, slzí.) Připomíná rakouskou školu,
která svým povinným náboženstvím z nás vychovávala pokrytce
a lháře, ba nemyslící stádo, které hnali uniformovaní vychovatelé
každou neděli do kostela a proto přimlouvá se za zrušení náboženství na školách s povinnou výukou laické morálky a pokroku v souhlase s názory takového Ostwalda, Haeckla a j. (naše učitelstvo
již dávno rozhodlo, že tyto názory nikdy nebudou překonány, neboť
*) Srov. B. Lidmila, Jak pracovat pro kulturní a sociální pokrok. Věstník jednot učitelských v zemi mor.-slezské, 18. dubna 1935.
2
) Viz téhož Lidmilu.
3
) Týž Lidmila tamtéž.
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jsou jejich potřebou ve smyslu pokroku) a třikrát týdně povinnou
docházku do biografů podle mexického vzoru. Důrazným prohlášením na adresu známých kruhů u nás, že jest od mládí atheistou,
zakončuje řečník svůj referát.
K slovu se pak přihlásil delegát za rudé bezbožníky. Hned
v úvodě si klade otázku: je bůh ? a slovy Leninovými odpovídá, že
není. Protože účastníkům je these o opiu lidstva běžná, přechází
hned dále. Lenin napsal: „Když je společnost uspořádána tak, že
nepatrná menšina požívá bohatství a moci, a masa stále strádá
„ústrky" a „protivenstvím", pak jest úplně pochopitelné, že vykořisťovatelé podporují náboženství, které učí, že lidé mají snášeti
„trpělivě" pozemské peklo ve jménu nebeského ráje". Tím jest
ovšem také vysvětleno, proč masy sovětského svazu se musí
uskrovňovat a trpělivě snášeti pozemské blaho budování socialismu
na celé šestině světa, aby paralysovaly báchorky o posmrtném
pekle.
Dalšími šestadvaceti citáty z Lenina o kněžourství v důmyslné
litmontáži řečník skončil a ještě si jen povzdechl, že, když je na
kolchoze sucho nebo moc prší, sedláci si posilují náboženské nálady4) ve smyslu gnoseologického kněžourství, jež vzniklo v šerém
dávnověku. Zatím však víra v uhranutí, prorocký význam snů,
víra v amulety a fetiše mizí až na některé nepatrné výjimky jako
na př. surrealismus (podporovaný ještě vedle přežitků idealismu
i vášnivým požitkářstvím druhého pohlaví), ale i tento poslední
bude v některém z příštích pětiletek a hlavně stachanovštinou vítězně likvidován.
I tento projev byl živě aklamován a šťastným rudým bezbožníkům byl poslán povzbudivý telegram, aby vytrvali. Končíme
tento referát a při plném vědomí můžeme konstatovati, že jmenovaní řečníci promluvili procítěně lidu do duše, poněvadž této dobře
rozumějí, jsouce z onoho.
VZDOROSLAVICEK

POZNÁMKY
COVENTRY PATMORE, z jehož knihy »Principle in Art« přinášíme
v tomto čísle ukázku, náleží s Francisem Thompsonem, Lionelem Johnsonem a A. Meynellovou ke skupině básníků, kteří uskutečnili koncem minulého století obrodu katolického ducha v anglické poesiii, jako ji provedli
Newman a Manning v anglické teologii. Jeho poesie nedosahuje výšek poesie
Thompsonovy; velmi důležité jsou však jeho články, v nichž najdeme mnoho dobrých příspěvků k ustavení umělecké kritiky na stupni, který by odpovídal pravým nárokům umění. Patmore vychází ze správného vědomí jed4

13*

) Viz Tvorbu z 10. a 17. dubna 1936.
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noty mezi životem a uměním — jednoty, dané nikoli služebností umění,
nýbrž jeho svobodným cílem, jímž je radost z podstaty věcí jako vrchol přirozeného řádu. Odtud jeho zdůrazňování pravého řádu života jako předpokladu dobrého umění. Stejně pozoruhodné je Patmorovo zdůraznění vztahu
umění k Věčnosti, jeho symbolické povahy — ačkoli zde Patmore nesporně
zachází příliš daleko v svých básnicko-teologických konkordancích, jež by
ve svých důsledcích vedly k povýšení umění na jakési mystické poznávání,
což je tése zcela pochybená. Přes to si tento duch zaslouží pozornosti jako
jeden z obnovitelů katolického ducha v umění. Lze se na něm poučiti o mnohém, co je naléhavé právě dnes i v české literatuře a české literární kritice.
tv
METAFYSIKA CHUDOBY, článek Stanislase Fumeta, jest jednou kapitolou z jeho monografického díla »Poslání Leona Bloye« (Mission de Léon
Bloy, Desclée de Brouwer, Paris 1935). Podobným způsobem jako v této kapitole jsou projednány všechny podstatné rysy Bloyova duchovního portrétu.
Tento zaujatý vášnivec stává se v této knize tak obzvláště srozumitelným,
že neváháme knihu Fumetovu označit za jednu z nejpotřebnějších knih studia,
v němž dílo Bloyovo je z hlavních sloupů. Nesetkáváme se tu s obvyklým portrétem ani s kritickým výkladem, nýbrž s něčím, k čemu si vypůjčujeme název
z jedné kapitoly: se »sochou v pohybu«. Fumet, jenž dík svému maritainovskému školení a dík své jedinečné jasnosti, klidné uvážlivosti a spravedlivosti se
odvažuje na nejzáludnější hlubiny (má ještě monografii o Hellovi, o Baudelairovi, o sv. Johance z Areu a skvělé dílo o »Postupu umění«, z něhož jsme
svého času otiskli v Rádu rovněž závažnou kapitolu o symbolismu umění),
nezůstává při povrchu a při tradovaných soudech o Bloyovi, nýbrž líčí zkrátka ve dvojím, vnitřním i vnějším pásmu ž i v o t Bloyův, jehož velikost se
nám zjevuje tak samozřejmě jako barva nebo vůně květu. Zdá se, že nyní již
můžeme se značnou měrou jistoty stanovití nejosobnější znaky Bloyovy a ty,
jež v duchovním rozvoji jest připsati působení milosti a dále těm, které Bloy
miloval a kteří milovali jeho, nechávajíce na tomto trnitém keři nesmazatelné stopy krve svého srdce. Tušíme s životnou pravděpodobností zápas Bloyův
v hloubce bytosti, zápas tak příliš lidský, i s tím matením stop, na něž se
Fumet odvažuje upozornit. »Vyjímajíc Boha vše je mi jedno«, píše Bloy
Blanc de Saint-Bonnetovi a tuto větu, která není devisou, nýbrž nejryzejší
pravdou, dokazuje celým svým dílem, kteréžto dílo se neomezuje jen na tu
řadu knih. Byl tu, aby splnil své poslání, »prozřetelnostní poslání svědka
a genia«. A tím se zároveň vysvětluje mnohá nerovnováha v Bloyovi, jak
ji alespoň vysuzujeme z jeho deníku, mnohé »přehánění«, jak se o tomto
předmětě s oblibou říká, neboť bylo nezbytno, aby i umění splatil Bloy
svou vydatnou daň. Praví se tu ostatně: »Je-li ona (láska) sluncem, není
snad zuřivost jeho, Bloyova, jejím kosým paprskem?« A chtěl-li by kdo
Bloyovi, kmotru tak mnohých obrácení, vytýkat jeho »ukrutnost« (tomu lvu
se srdcem holubice, jenž plakal tolikrát nad utrpením člověka, jehož ani neznal, jen z toho prostého a nade vše dobrého důvodu, že v tomto člověku
trpěl Kristus sám), kdo ho chce urážet jako rádoby mučedníka a zlostníka,
ať prostě zavře jeho knihy a mlčí; Bloy patrně pro něho není, jako není »jeho
typem« (což se tíže odváží říci) tak mnohý ze světců; sv. Dominik, sv. Filip
Neri, sv. Ignác z Loyoly, sv. Benedikt Labre; a jako není »jeho typem« zje-
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vení Lasalettské. — Kniha Fumetova, příkladná metodou a přeužitečná obsahem, měla by uzavírati nemalou řadu českých překladů z Bloye, a snad
se jí jednou dočkáme.
rč.
K POZNÁNI BIBLICKÉHO SVÉTA. Theologický Ustav CSSR v Obořišti vydal tohoto roku v Praze novou knihu pod názvem »Biblická archeologie« z pera profesora téhož ústavu Thdra Josefa Miklíka. Kniha o 438 stranách velkého formátu, v ceně 60 Kč, vázaná v ceně 70 Kč i s portem. Událost
tak všední jako tisíc jiných událostí knihkupeckého trhu tohoto roku. Ovšem
všední jen pro knihkupce, kteří nečtou knihy, nýbrž je jen prodávají, a všední
pro milovníky sportu a nepřátele knih, kteří posuzují knihu jako knihu, aniž
se zajímají o to, co je v ní. Není totiž obsah každé knihy stejného významu.
To, co činí na př. dílo Miklíkovo nevšedním a hodným obecného pozoru, je
konstatování, že poznání biblického světa je věc zásadní a základní důležitosti, dnes mnohem více než jindy, a že Miklík této potřebě vyhověl způsobem
neočekávaným a překvapujícím.
Biblická archeologie byla v české bohoslovné literatuře popelkou. »Nejnovější knihy z tohoto oboru pocházely z r. 1888 a 1895. Konec posledního
století vynesl však na povrch netušené objevy v Egyptě, Asýrii a Babylonii,
které potvrdily nevěřící vědě naprostou pravdivost Písem. Posměch racionalistů umlkl, katolická věda se nemusí jen bránit, protože má spojence, jichž
nelze podplatiti. Dr. Miklíkovi přísluší zásluha, že vtiskl do rukou českých
katolíků moderně zpracovanou archeologii a shromáždil v ní všecko, čím
nové objevy přispěly k objasnění posvátných knih. Je cítit, že materiál
k tomuto spisu musil být sbírán několik let a že se to neobešlo bez lopot
a finančních nákladů. Naše universitní knihovna má v té příčině, jak vím,
tak veliké mezery, že se nemohlo jináč než jezdit do ciziny, aby všechny citáty — na př. z Talmudu — mohly být osobně srovnány a ověřeny. U každého odstavce je poznamenána příslušná literatura, domácí i zahraniční, aby
tak bylo usnadněno podrobnější studium i kontrola autorových vývodů. Kniha
je ozdobena 151 archeologickými obrazy, čerpanými větším dílem z Egypta
a Babylona. Bohatý rejstřík umožňuje rychlou orientaci.
Miklíková »Biblická archeologie« stane se nepostradatelnou příručkou
pro každého, kdo chce vniknouti do tajemného přítmí svatého písma, a proto
jí přejeme co největší rozšíření. Není psána jen pro bohoslovce; vykoná nejplatnější služby i v rukou laikových. Divím se jen, že její cena je na české
poměry tak nízká; vědecké příručky, na př. právnické nebo lékařské fakulty, bývají dvakrát i víckrát dražší.
VÁCLAV RÁMEK
SYMPATIE A SPRAVEDLNOST. Nedávno se objevil pod směšným
názvem »bully proti papeži Piovi XI.« v »Kostnických jiskrách« apel, v němž
se Náměstku Kristovu vytýkalo, že schvaluje italskou válku s Habeší. Je to
pěkný doklad trestuhodné neinformovanosti, nad níž bychom jen pokrčili
rameny, kdyby se na neštěstí i mezi našimi katolíky neobjevovala podobná
nepromyšlenost v názorech na tuto věc. Takto je tedy třeba především těmto
katolíkům a pak i ostatním připomenout jisté výroky, jež Pius XI. pronesl
o těchto věcech a jež mají dosud svou platnost:
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» A v š a k . . . je-li již tato nutnost osídlení, je-li také nutnost zajistiti
obrannou bezpečnost hranic, pak si můžeme jen přáti, aby došlo k rozluštění všech obtíží jiným prostředkem nežli v á l k o u . . . Pokud je skutečně nutno s expansí počítati, právo obrany má své meze i své zmírnění, čehož třeba
dbáti, aby se obrana nestala prohřešením.«
»Modleme se o mír. Jestliže by však někdo dal přednost válce před mírem, musili bychom se modliti se žalmistou: „Bože, rozpraš národy, kteří
chtějí válku!"«
V těchto dvou výrocích je dán jasně princip, určující spravedlivé hledisko na italsko-habešský konflikt. Je zde vedena jasná hranice mezi sympatiemi i morální spravedlností, která je často matena na obou stranách. Je
zde zřetelně naznačeno, že nároky, ať sebe spravedlivější, nedávají naprosto
morální sankci jejich nespravedlivému uplatňování dobyvatelskou válkou
místo mírovými politickými prostředky. Dokazovati opak znamená popírati,
že morální princip stojí nad principem politickým. Takového zmatení hodnot bychom se však měli vystříhati už proto, že z moderní historie víme až
příliš dobře, že právě toto zmatení je základem všech politických nesnází
přítomnosti a že každý čin, z něho vycházející, má špatné následky nejen
pro toho, proti komu je namířen, nýbrž i pro toho, kdo jej vyvolal. Máme-li
tedy oprávněné sympatie s Itálií, je to jen tím silnější důvod, abychom to
zdůrazňovali, neboť půjde-li italská politika stejnou cestou jako expansivní
politika ostatních velmocí, bude ohrožena také stejnými následky. A toho
bychom si zajisté pro Itálii přáli nejméně.
Budiž nám dovoleno citovati na konec několik vět z francouzské »La
vie intellectuelle«, z nichž je vidět, že francouzští katolíci — jimž jistě nelze
podkládat nevraživost k Itálii — vidí věc stejně:
»Je-li pravda, že čin za obvyklého stavu nespravedlivý může býti za
jistých podmínek uveden v soulad se spravedlností (jako usmrcení člověka,
který se provinil a nad nímž máme pravomc; nebo jako gesto hladovějícího
chudáka, který vezme jídlo tomu, kdo má všechno, čeho potřebuje), zůstává
čin .špatným a hodným odsouzení potud, pokud je nespravedlivý; a je nespravedlivý, jakmile působí druhému proti jeho vůli nezaslouženou křivdu.
Jakmile tomu tak jest, nemůže nic zmírniti přísnost morálního hodnocení —
ani to, že se původce stal nejprve sám obětí křivdy, za niž se teď odškodňuje na někom třetím: utrpěná nespravedlnost nedává právo dopouštět se
nespravedlnosti. Také na tom nic nemění, tvrdí-li se, že použitím nespravedlnosti se zamezí vážné následky pro původce i pro o s t a t n í . . . Připustíme
snad, že to zmenšuje původcovu vinu; zůstává však faktem, že jednal špatně, a my nemůžeme říci, že jednal dobře.« (Débat autour du conflit italoéthiopien, La vie intellectuelle, XXXIX., 2., str. 195.)
tv
LIDOVÁ FRONTA MlRU A SVOBODY je dnes na celém světě na postupu a jak jsme právě svědky španělských událostí, velmi názorně staví
krásné tužby »míru« a »svobody« na hlavu. Na jedné straně tedy ukazují
komunisté na př. na Gil Roblesa (pravděpodobně přeceněného vůdce politického) jako na vhodný objekt vraždy a počítají vypálené a zplundrované kostely na desítky, na druhé straně pak nasládlým hlasem lákají katolické chudáky v Německu i ve Francii (počkejme si na to i u nás), aby touha po míru
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a svobodě byla společnou cestou lidí uštvaných. Duševní krasavec Romain
Rolland založil na to zvláštní časopis »Vendredi« s heslem od Maritaina k Gideovi, aby ani na frontě literární nechyběla pochybná jednota pravého pojmu
o svobodě a míru a jalové fráze. (U nás nalezlo toto pochybné spojení velký
ohlas, ale pokroťme jej: Vendredi je časopis jednoty komunistů jen s komunisty.) Katolíci francouzští kolem Georga Hooga a italští kolem Dona Sturza, katolíci katalánští a nejmenovaní trpící katolíci v Německu jsou zvláště
středem pozornosti moskevských instrukcí. »Iniciátoři Lidové fronty musí se
snažiti odděliti ony antifašistické a pacifistické katolické masy od klerikálů,
kteří jsou přáteli fašismu a válečných štváčů,« praví návod na zřízení lidové
fronty. Nelze upřít obratnost tomuto pokusu rozdělit nepřítele, aby byl snáze
potřen. Jen naivní katolíci v tom mohou vidět něco jiného nebo se dokonce
domnívat, že pro »jednotnou frontu míru a svobody« opustí komunistická
taktika svůj hlavní cíl, jímž je zničení křesťanství.
J. M.
LIST KATOLICKÉ NEKULTURY. Čítám velmi pozorně Lidové Listy,
někdy pozpátku za několik dní. Zaujaly mne zvláště tyto kousky:
17. 4. 1936: »Obroda našich poměrů může nastati jen tím, že si mladí
najdou cestu k sobě samým bez zákroku starších.« Srov. přednášky etokr.
hnutí! — »Míti rád mládí, dávný, sladký portrét nás samých, sladký i s chybami, a někdy právě snad pro ně« — toť pedagogický recept jednoho středoškolského profesora v LL!
15. 4. 1936: »O vlivu trestání na trestaného se dosud pedagogové rozcházejí,« míní K. H. v LL. On sám, jakožto redaktor LL zajisté odborník
v pedagogice, je proti trestům, ovšem proti nespravedlivým trestům. Proč?
Protože prý »na anglických školách není mnoho spravedlivých trestů«.
A i Komenský prý cosi praví o jakýchsi tvrdých trestech. Proti všemu tomu
praví ovšem Písmo: »Bláznovství přivázáno jest k srdci pacholete, ale metla
kázně vyžene je« (Přísl. 22, 15).
»Jací jsme doma, jací jsme k dětem, jak spravedlivě a po rozvaze
trestáme, tak (!) žijí i státy mezi sebou. Z těchto mezinárodních (!) důvodů
bychom se měli snažit o odstranění nespravedlivých trestů a sadistických
ničitelů výchovy (!) k míru.« — Vpravdě najdeme všude jinde bolševictví,
ignoranci a obutost spíše než v LL!!!
1 2 . 4 . 1 9 3 6 : »Poslední novinky: P a ř í ž s k á v e č e r n í r o b a .
R o z c h o d . »Vedle „Švejka" není v české literatuře hodnotnější (!)
válečná kniha.« »Internationale Literatur. Moskva.«
D o n Q u i j o t e n a r o z c e s t í . »Stejně skvělý protějšek k autorově
Knize o Francii, poctěné státní cenou: tentokráte kulturní a politický profil
Španělska od G. Wintra. 45 Kč, vázané 57 Kč. Ihned dodá (!) Knihkupectví
u Zlatého (!) Klasu.
*

Upozorňujeme redakci LL, aby si přečetla v Kodeksu Kanonického
Práva příslušné paragrafy o zapověděných knihách, a o tom, za jakých podmínek lze tyto knihy prodávat. Pro katolické čtenáře jen poznámku: Nečtěte
knihy takových ušlechtilců, kteří se nejrafinovanějším způsobem posmívají
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katolickému náboženství a katolickým věřícím, kteří stavějí na odiv svou nenávist k Božímu Zjevení a kteří činí vše, aby zhanobili Církev. Nenoste těmto
lidem padesátikoruny, za to, že vás ráčí skvěle urážet! A ještě jednu otázku:
Čte pan šefredaktor Scheinost Lidové Listy? Možná, že se k této otázce
budeme musit vrátit!
V. RÁMEK
CO NÁS ZARÁŽÍ. Pod tímto titulkem čteme v Lidových Listech ze dne
26. dubna noticku, z níž se dovídáme, že nepodepsaného autora zaráží především to, že na české exposici světové výstavy katolického tisku »vysta-vují« z 31 tiskáren katolickýh periodik jen čtyři. »Proč?« ptá se pateticky
nejmenovaný autor. »Stydí se za katolický tisk nebo se bojí, aby si to nerozházely s ostatními zákazníky nekatolíky? S druhé strany je to pak pro všechny katolické korporace výmluvnou pobídkou, aby dávaly svůj tisk jen do
těch tiskáren, které se za svůj katolický charakter nejen nestydí, nýbrž se
k němu hrdě hlásí!« Dobrá. Hned za tímto vykřičníkem však pokračuje nejmenovaný horlitel takto: »Jak pravíme, výstava podává jen nepřesný a
zkreslený obraz o katolickém tiskovém podnikání v našem státě a proto
i statistická část její nemůže býti všude brána vážně.« Tedy: protože z 31
tiskáren vystavují jen čtyři, nelze statistickou část výstavy (která přece
mluví o v s e c h 31 tiskárnách) brát všude vážně. Ošemetnost této logiky
zaráží zase nás. Za prvé: čím by mohly ty tiskárny podstatně přispět k exposici, když přece časopisy už jsou tam stejně zastoupeny? A za druhé:
jakým právem lze z toho vyvozovat, že statistická část, část založená na objektivních číselných datech, je nespolehlivá? Takové nařčení je příliš vážné,
aby mohlo býti tak neodpovědně nadhozeno bez konkrétních dokladů. Existují-li takové doklady v redakci Lidových Listů, měly býti uvedeny; bez
nich nelze toto tvrzení brát jinak než jako rozpaky nad faktem, jejž diagramy české exposice ukazují velmi jasně — faktem, že český katolický tisk
politický a kulturní (tisk náboženský je chvályhodnou výjimkou) má co do
své expanse ještě mnoho co dohánět. Rozpaky pochopitelné, uvážíme-li, že
Lidové Listy jsou hlavním představitelem tisku politického.
Nejmenovaný autor končí takto: »Je to velká škoda, že se katolické
akci nepodařilo po této stránce podati obraz ucelený a přesný a náš katolický tisk, dnes ve střední Evropě nejvyspělejší, representovati tak, jak to
odpovídá jeho významu a rostoucí váze.« K tomu dodáme jen ještě malou
poznámku. Den před tím, t. j. v sobotu 23. dubna, čteme na první straně
o téže výstavě tato slova: »Výstava je dílo velkého rozmyslu a hlubokých
studií. Není lehkým úkolem z množství látek vybrat právě výstavní potřebnosti. Zpracování je jasné a přehledné. Velmi dobrá representace českého
katolictví.« Kdy tedy má vlastně ubohý čtenář věřit Lidovým Listům:
v sobotu nebo v neděli?
tv

V knihách Rádu vyšlo:
Lancknecht Bedřich Schwarzenberg: FRAGMENTY.
Rozebráno. Nové rozšířené vydání se chystá.

František Lazecký: KRIZE.
Verše. V úpravě a s vignetou Břetislava Štorma. Vydání
na dobrém papíře knihovém Kč 18*—, na luxusním papíře
Zandersově Kč 30*—.

Josef Kostohryz: PRAMENY OSTl.
Verše. Vydání ve velkém formátě kvartovém Kč 10'—.

Václav Renč: JITŘENI.
Verše. Tištěno na dobrém offsetovém papíře. Frontispice
Erica Gilla. Cena Kč 17'—, vydání na Zandersu Kč 35'—.

František Lazecký: PRO MOU ZEMI.
Essay. S frontispicem O. Stritzka Kč 9'—.

Bohuslav Reynek: SETBA SAMOT. Verše.
STAVOVSKÁ MYŠLENKA. Sborník statí.
Uspořádal Dr. Stanislav Berounský. Kč 18'—.

V podzimním a zimním období 1936/37 vyjde v knihách Rádu:

Karel Schulz: PENÍZ Z NOCLEHÁRNY.
Povídky.

Timotheus Vodička: CHESTERTON.
Uvedení do díla vynikajícího katolického myslitele.

Romano Guardini: O CÍRKVI.
Kniha o významu církve v přítomnosti.

LISTY Z ČESKOSLOVENSKA.
Pravdivé vypsání povahy a příběhů národa usedlého v srdci
Evropy. Český Antišvejk! Revidované, rozmnožené a ilustrované vydání listů známých z »Rádu«.

2. SBORNÍK O STAVOVSKÉ MYŠLENCE.
Obsah: Stavovství a přirozený řád. Stavovství a politické
stranictví. Stavovství a sociální nauka katolické církve.
Stavovství a právo. Stavovské prvky v našem právním
řádu. Stavovství a samospráva hospodářství. Autoři: Doc.
Dr. Havelka, Doc. Dr. Kliment, Dr. Berounský, Dr. Voříšek, Dr. Peřich, Dr. Kosatík a j.

Přihlášky přijímá

administrace

revue ŘÁD. Praha VIII, Na Rokosce č. 94

V těchto dnech vyšla první kniha v českém jazyce o moderním společenském a hospodářském řádě:

STAVOVSKÁ MYŠLENKA.
Soubor statí.
Uspořádal Dr. Stanislav Berounský.
Obsahuje:
Dr. Rudolf Voříšek: Filosofické a sociologické
predpoklady
moderního
stavovstvi.
Doc. Dr. Jiří Havelka: Stavovská myšlenka. — Moderní stavovské státy.
Dr. František Kosatík: Encyklika Quadragesimo anno a stavovské zřízení.
Dr. Stanislav Berounský: Z dějin stavovské
myšlenky.
Dr. Jiří Veselý: České stavovstvi ve středověku.
Dr. Stanislav Berounský: Aktuálnost
stavovské
myšlenky.
Bibliografie stavovské
myšlenky.
Dr. Leopold Peřich: Demokracie a stavovstvi.
Cena Kč 18'—.

Na podzim vyjde důležité dílo o otázce vzniku kapitalismu:

Amintore Fanfani: KATOLICISMUS, PROTESTANTISMUS A KAPITALISMUS.
Co o knize píše odborný tisk:
»Tato studie naprosto převyšuje vše, co bylo o tomto předmětu n a p s á n o . . . od nynějška bude vždy nutno vycházeti od
této knihy, bude-li se chtíti postoupí ti v této otázce.«
Annalles de la Société Scientifique.
»Toto dílo, které má velký význam pro italskou vědu,
protože se jím obohatila o skutečně cenné zpracování základního problému historie kapitalismu, bude také za hranicemi
čteno s velkým užitkem pro velikost svých myšlenek, své dějinné pravdy, své hloubky a své bystré postřehy.«
Jahrbücher für
Nationalökonomie.
Cena Kč
2T-.

Přihlášky přijímá

administrace

revue RÁD, Praha VIII\ Na Rokosce č. 94
Používání novinových známek povoleno výnosem Ředitelství pošt a telegrafů
v Praze, čj. 59.895/VII ze dne 3. dubna 1936
Podací úřad Praha 22

