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REVUE PRO KULTURU 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 VIII-94.
V komisi má nakladatelství Prometheus9 Praha VIII9 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. ročníku Řádu. P l a t í m e
za číslo Kč 5•—.
Administrace Řádu, Praha VIII9 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!

Práve vyšla nová kniha veršů básníka samoty a ticha

B O H U S LAV

REYNEK

SETBA SAMOT
Úprava Otto Stritzka

Cena Kč 18*—.

Přihlášky přijímá administrace

revue RÁD, Praha VIII, Na Rokosce 94

JAN

DOKULIL

TRINOKTURNY
i
Tma, nádrž ospalá,
dvě hvězdy z hloubky váží,
sen u dna schovala,
jej tlačí nahou paží.
Na vlhkém roubení
mech čítá roky svoje,
kol v pestrém odění
lišejník sklání chvoje
dní, půlnocí a těl,
v nichž spánek temně duje,
kam pták již ne vletěl,
kde červ má svoje sluje.
A žízeň tmy a tůň
dvě hvězdy z hloubky váží,
jež bidlem sraženy
jsou rybám věrnou stráží!

II
Vítr usrkuje tmy, jež šumí rubíny,
a zlehka obrací se na bok v modré trávě.
Sudí s vahou svou k nám sjíždí z hlubiny,
sup, orel, plameny sahají po potravě.
Tichý svět jak zvon, jenž visí na trámech,
jak šípky zarudlé na konci tenkých snítek.
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Anděly v nocích řasnatých však poshověti nech,
až šťávu usládlou vytlačí prsty dítek.
Ústa nemluvněte žhnou a prorostlá jsou tmou
a ruce mlh se zvedají a jinde věci stárnou.
Lesy marně čekají, že sny se zajiknou,
lec hvězdy chystají nám dál při kárnou.
Prázdno v lůnech sycí, zrá a bude protknuté
a rozrazí je trest jak rýc jíl plavých hrobů.
Tiše ze sklání miska hvězd a v pláty ukuté
se oblékají mlčelivci v záspí hrobů.

III
Supiny vosku setřev s víček rudých
doteky smrti v rozkoš změnit znám,
když kadlub rukou sepiatých již odpověděl tmám,
ve splavu zdviženém jsem viděl štěstí chudých.
Rybníky v polích zdvihly oblouk duhy
na onu stranu, kde je zátiší,
kde naděje si hrá ve spleti puškvorců a bolest vyslyší,
do vlasů vplétajíc si žhavé stuhy.
V noci sníh roztál, kroky naše také,
měkcí je perleť jarních osení
a lítost sama vyprovodí mě a sny mé pozmění.
Bolesti laskavá, jež vracíš se už s ptákem!
Schystány větve pro jitra a písně,
rozpuklo hrdlo vlažné samoty.
J d e usmíření po vodách, má rány vbodnuty.
Hosanna zaznívá z andělské trýzně.
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KAREL

SCHULZ

DEŠTNÍK
Tento hastroš, který prochází za žebrotou pražskými ulicemi,
to je živá žena, jistě mající své lidské jméno, byť by ji jen jmenovali nadávkami. Jmenuje se Voršila, ale nikdo mi to jméno neřekl,
já sám si je musil pro ni teprve vymyslit. Tedy: Voršila je stará
bláznivá žebrácká, věc pro posměch. Tato drobná a vyschlá stařena
má úzký, ptačí obličej, zakřivený nos, vrásčitou tvář a široký slaměný klobouk, rozmočený nesčíslnými lijáky, dávno spálený sluncem a vždy natržený pouličními rvačkami. Z pod něho visí sprahlé
chuchvalce šedých vlasů, zpečené nečistotou. Páchne plesnivinou
doupěte, v němž kdesi přespává a které se mi nepodařilo vypátrat.
Je to obvyklá, všední žebrácká, na které není nic důležitého ani
významného. Důležitým je však její starý, rozbitý deštník, který
vždy při chůzi svírá oběma rukama a nikdy neodkládá.
Po prvé jsem ji viděl v Maislově uličce. Prchala odkudsi divokým, zoufalým úprkem, pištivě křičíc o pomoc, a za ní se hnalo
několik výrostků, v trysku ji dohánějících. Bylo to, jako by celá
ulice běžela za bláznivou babou a jako by ze všech krámků jí házeli
pod nohy starou veteš, o kterou klopýtala. Potácela se mezi neviditelným harampátím, které se jí pletlo pod nohy a před krámky
stály chechtající se postavy, rozšklebené nad tímto divadlem. Několikrát se jí podařilo proklouznout svírajícím ji kruhem, ale pak
ji zatlačili ke zdi a pět, deset rukou se hnalo po ní, snažíc se jí
rozlomit deštník, který zoufale svírala a tiskla k sobě, kopajíc
kolem sebe a úporně o něj zápasíc. Náhle se prudce zakousla do
ruky nejnebezpečnější. Výrostek vykřikl a pustil kořist. Ve zlomku
vteřiny se baba propletla mezi nimi a vyběhla na Staroměstské
náměstí, kam se za ní neodvážili a kde vyčerpána a potlučena
se opřela o zeď, hrčivě oddechujíc. Ale její utrpení mělo pokračovat, jakmile zašla do ulic Ungeltu. Znali patrně její obvyklou cestu
a číhali tam, nejsouce již sami, neboť i opilec, který vyšel z blízké
nálevny, zajásal hlučně nad touto zábavou a přivolal druhy. Ona
v divoké hrůze a pištíc o smilování, rychle si soukala deštník pod
sukně, obnažujíc tak svoji ubohou, špinavou a žlutou nahotu, ale
bylo již pozdě. Jeden z mužů ho obratně uchopil za držadlo, ale
druhý mu zkazil hru, vypadnuv v nepravý čas a poraziv stařenu
na zem, při čemž ona padla tak šťastně, že mohla skrýt deštník
pod sebou. Netrvalo to ovšem dlouho a již ji převalili, rvouce jí
deštník z drobných, vyschlých rukou. Přece ho však ubránila a tu
i4*
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jí popřáli krátký oddech. Vrávoravě se zvedla a hledala, kudy
uprchnout. Leč to byl od nich jen úskok, neboť jakmile se vymrštila od zdi k útěku, rázem jeden z nich, uchopiv deštník opět
za držadlo, nejen že ji strhl tím nazpět, ale začal jí ho pomalu vykrucovat z rukou. Stařena nepustila a tu nastala zvláštní podívaná.
Byl to tanec, který prováděla stařena na druhém konci deštníku.
Zmítala se tam, otáčela se, prohýbala a vlála; hned rychle a hned
opět pomalu, podle toho, jak a kam zakroutila mužova dlaň; byl
to trhavý, pomalý a vláčný tanec, plný náhlých poskoků a zvláštních nečekaných obratů a půlobratů, přesmykavých krůčků a opět
skoků vlevo a vpravo za burácejícího chechtotu výrostků i pijáků,
zatím co klobouk už spadl na zem a šedé, splihlé vlasy jí padaly
přes oči. Ale nejen to, ona také zpívala — možno-li tak říci —
k svému tanci. Vyrážela při každém poskočení úzkostné, zoufalé
skřeky, vysoké, drobné výkřiky o pomoc a o záchranu, udýchané
zaúpění při zvlášť obtížném obratu, ječivé vzlykání, když se jí
zdálo, že prohrává. Muž se snažil rychlým trhnutím jí deštník
vyrvat, ale ona byla jako k němu přivázaný cár a vždy rychle zavlála, kamkoliv zatočil. Pak ve spirálách svého tance upadla, a to
již zůstala ležet na dlažbě vysílena a bez pohybu. Muž se naklonil,
aby vítězně deštník přelomil, ale v tom kdosi vykřikl, že jde
strážník. Pijáci zmizeli v modrých dveřích nálevny a také stařena
se při slově strážník zvedla a odplížila se s námahou podél domů,
tisknouc k sobě zachráněný deštník a natržený klobouk.
Pak jsem ji viděl tak štvanou ještě několikrát. Jednou za Rajskou zahradou na Žižkově jsem se domníval, že je deštník opravdu
již na kousky. A přece ho vždy zachránila.
Ale vídal jsem tuto bláznivou žebračku též na hlavních ulicích
a třídách, za dne i mezi večerními světly, vždy se ulekaně rozhlížející po lidech, vždy jsoucí v nejistotě. Nežebrala u každého.
Často dlouho stála bez povšimnutí a nepozorovatelná u domovních
stěn. Až pojednou se rozběhla cupitavými krůčky k některému
chodci a postavila se před ním s nastavenou dlaní. Muž se překvapeně zastavil a bezděčně hledal po kapsách. Skryla se s almužnou
na svém místě a dívala se do dlaně na darovaný peníz velmi dlouho
a velmi upřeně strnulým, zvláštním pohledem. Pak přešlo opět
mnoho jiných lidí, než se rozběhla k některému chodci, který náhle
zpozoroval uprostřed svých myšlenek stát před sebou žebrající stařenu s deštníkem. Marně jsem se snažil vypátrat, podle čeho si ona
vybírá své chodce. Mé všechny domněnky, výpočty a předpoklady
mne vždy zklamaly. Často jsem si, bedlivě ji pozoruje, sám určoval
člověka, k němuž bych byl přistoupil, kdybych byl žebrákem a
všelijak jsem se učil vybírat si z náhodných procházečů. Ale nikdy
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k nim nešla. Její rozhodnutí bývala vždy náhlá a okamžitá a patrně
se řídila podle znamení příliš tajemných, než abych já jim mohl
rozumět.
Snad také očekávala víc, než peníze, ale lidé se domnívají, že
žebráci se nikdy nedožadují ničeho jiného, než almužny a podle
toho také odměřovali své milosrdenství. Také snad byli vždy příliš
překvapeni jejím tak náhlým objevením a nenapadlo je dát něco
jiného; překvapeni proto, že na žebráky se nikdy nemyslí, až když
tito stojí před námi. Vím, že ona se bála jiných žebraček, strážníků a lidí, hlučně vystupujících z aut u chodníku. Ale často zde
nebylo nic z toho a přece se krčila u zdi, ponechávajíc zřejmým
boháčům, aby šli svou cestou. Pak se náhle k někomu rozběhla
a znovu se rychle vrátila na své místo. Zůstal jí po něm v dlani
peníz, to bylo vše, co uměl dát, aby chudoba na něho vzpomínala.
Přikrčena, číhala opět dál. Nikdy jsem tomu nerozuměl. Buď chudoba má ještě jedno zvláštní vnitřní vidění, jako mají slepci,
vnitřní zrak, kterým pozorují jinak, nebo přijímám vaše vysvětlení, že byla blázen.
Mohl bych ještě mnoho napsat o jejím žebrání, které jsem
často sledoval, ale dnes je již tolik žebráků, že by vás to nezajímalo, byť její hra s milosrdenstvím byla tak zvláštní a odlišná. Jen
se ještě krátce zmíním o její chůzi. Ona nikdy nešla k nikomu
klidně a pomalu, ale vždy se svého místa u zdi vybíhala drobnými,
poskakujícími krůčky a stejně tak se vracela; plaché poskoky a
neklidné přebíhání se asi naučila při svém stálém pronásledování
a štvaní z ulice do ulice, ale byla-li taková chůze nápadná a směšná
v zapadlých uličkách, kudy musila probíhat v úzkosti a v nejistotě,
byla tím grotesknější v těchto přepychových třídách. Leč běda,
když i zde někdo při udělování almužny či jen náhodou zavadil
neopatrným pohybem o její deštník! Tu rázem se ulicí rozlehl
pištivý výkřik, tak plný zděšení, že lidé se zastavovali, ohlíželi
a spěchali k ní jako k místu neštěstí. Ale než se neobratný chodec
vzpamatoval ze svého leknutí, stařena již zmizela v jiných ulicích,
probíhajíc dlažbou jako myš.
Ten deštník snad nebyl pouze jejím jediným majetkem, snad
měl i pro ni tisíc jiných významů, nám nesrozumitelných. V ulicích, kde ji znali, číhali již na oblíbenou zábavu útočit na deštník
žebrácky, a v ulicích, kde ji neznali, bylo vždy dost neobratných,
kteří o něj zavadili rychlým pohybem. Mohla se právem domnívat,
že celé město se umluvilo, vzít jí její deštník. Tak se proměnil ve
věc vznešenou a slavnou, kterou nutno hájit a ubránit přede všemi
a byl nejen posledním tajemstvím její dávné minulosti, z které si
jej ona přinesla jako jedinou věc, upomína jící na život dřívější, ale
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byl též její největším pokladem stejně tak, jako znamením jejího
utrpení a její bídy. Bylo divokou touhou všech uloupit tento deštník, pokrytý špínou a prachem a trúchlivostí i slávou jejích zápasů. Těšili se na své vítězství ve všech ulicích, číhali na to po celý
den i za soumraku. Nebylo jediného místa v celém městě, kde by
nebyla ponížena buď urážkou, nebo štvanicí. Pro něj klopýtala a padala na kamení dlažby, pro něj se skrývala v neustálé
úzkosti, pro něj se bála mezi lidi. Pro něj všecka neštěstí a všechny
ústrky, rány a nadávky, posměch a hanba, pro něj trvalé utrpení.
Myslím, že kdyby lidé, žijící v městech, měli ještě smysl pro
věci velké a hrdinské, že by se záhy byla roznesla slavná pověst
o deštníku žebrácky, která by se byla vyprávěla s hlubokým pohnutím a se zanícením jako starodávné báje. Nepochybuji o tom,
že kdyby jí byl někdy potkal některý básník, dojímající se věcmi
vznešenými, že by byl ozdobil ji a její deštník vroucími a krásnými
verši, které by byly zůstaly zde na světě mezi námi ještě dlouho
potom, kdy děstník a žebrácká se rozpadly v prach a popel. Ale my
jsme příliš moudří, abychom si vyprávěli pověsti o věcech žebráků
a nikdy ji nepotkal básník, ale pouze chodci, odbývající ji buď pohrdáním nebo lacinou almužnou a tak byla dál štvána pro posměch
a hanba zůstala jejím údělem.
Viděl jsem její bídu a viděl jsem její pronásledování. Krčíc se
v domovním výklenku Liliové uličky, přijímala rány do hlavy a
do prsou, tisknouc k sobě deštník tím úporněji a zoufaleji a nastavujíc raději sebe, jen aby on byl uchráněn. Viděl jsem opět v jiných
uličkách, jak ji týrali a trýznili v nejprudším vzteku nad tím, že
odolává jejich přesile. Řeknete, že lépe by pro ni bylo, kdyby byla
tedy raději deštník dobrovolně vydala, nebo v noci ho někde tajně
odložila. Vím, že vy byste tak jistě učinili, ale co by jí bylo pak
zůstalo? Ani pokora, ani bolest, ani majetek, ani chudoba. Vím,
že jsme tak učinili s mnoha svými věcmi, nemohouce již déle snášet
trýzeň nesmírných protivenství a buď jsme je posléze vydali, nebo
tajně odložili na místech půlnočních, toužíce po životě spokojenějším. Ale tato vítězná žebrácká nesla svůj deštník dál, neužívajíc
ho nikdy jako věc potřebnou, ale i v nejprudším lijáku a ve všech
časech a ve všech nepohodách nesla jej zavřený před sebou jako
znamení, jako přepych, jako odznak své bídy. Myslím, že si s ním
ta bláznivá Voršila také rozprávěla, že si spolu povídali za těch
hliněných večerů, jaké znají jen žebráci, těšící se v naprosté opuštěnosti. A oděna tmou na kamenech chudoby bála se toho, co zase na
ni přijde zítra.
Musil jsem pak náhle odjet z Prahy do ciziny na velmi dlouhou
dobu a zapomenuv na mnoho jiných, a to i významných věcí, není
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divu, že jsem zcela zapomenul na žebravou stařenu. Potloukal jsem
se po světě na různých místech, všelijak se uče žiti v naší době,
jejíž definice mi budiž odpuštěna. Žil jsem uprostřed různých příhod, které však nepokládám za tak důležité, abych o nich vyprávěl,
ač je jisto, že není nic bezvýznamného v našich životech a že vše
do sebe zapadá v těsné souvislosti; leč to je již velké tajemství,
zcela nesrozumitelné nám, kteří žijeme bez zpovědníka. Prošel
jsem různými krajinami a viděl lidské oči lichvářské, oči podkrvené nespavostí či horečkou neřestí, často také oči bez víček,
jako jsou oči rybí. A opět těkavé, nervosně se zachvívající oči bez
pohledu, jiné se záchvěvy škubavými, s kradmými pohledy, rychle
přeletujícími, oči zlodějské za všech situací. Jiné mdlé, lesknoucí
se suchým leskem bez světla, právě takovým, jaké prýští z očí
slepců. A někdy zase oči umučené jakoby bahenními zimnicemi,
neboť je zjištěno, že močály mají své choroby. Ostatně i peklo má
své mučedníky. Pak většinou oči tupé a neurčité. Člověk jako by
dnes ztrácel svůj lidský pohled.
A tak všude jsem něco poznal a něco ztratil, pracoval, nebo žil
všelijak a pak jsem se opět vrátil. Nic jiného nelze o tom říci.
Vrátil jsem se tedy opět do Prahy ze všech tří zemí, z nichž ale
dosud si věru vzpomínám na víc, než na barvu krajiny, na katedrály a na chuť polibků.
Vždy po návratu první, s čím se shledáme, jsou naše obvyklé
příběhy.
Šel jsem dlouhou ulicí, ostře vnímaje dech pražského jara,
které toho roku bylo ještě více zelené, než jiná léta. Přede mnou
byl otevřený kostel, do něhož stupovali lidé a já se rozpomenul, že
jsem už velmi dlouho nebyl v kostele, že jsem ani dosud nepoděkoval za svůj šťastný návrat. Proto jsem vstoupil s ostatními
a první, koho jsem spatřil v kostele u dveří, na žebrácké lavici,
byla bláznivá Voršila.
Poznal jsem ji hned, na první pohled, nezměnila se po celou tu
dobu, byla stále táž. Ale viděl jsem: neměla již svůj deštník. Byla
bez deštníku a sama.
Tedy se jim to přece jen podařilo!
Toto poznání mne takřka omráčilo, prudce rozbolelo a usilovně
jsem odmítal představu, za jaké tragické situace se to stalo. Vtíraly se mi nejchmurnější vidiny zápasu uštvané stařeny kdesi v zákoutí špinavé ulice a její zoufalství, když byla posléze přemožena,
deštník zlámán a odnesen jako nejvítěznější trofej, jakou kdy
lidé uloupili. Zůstal jsem klečet u dveří blízko ní, takřka zhroucen
představou takového utrpení. Ona, kterou teprve nyní nechali na
pokoji, neboť už jim nepřekážela a ničím je nezajímala, byla sem
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věru odhozena jako věc marná a zbytečná. Hodili ji sem do kostela
jako veteš, která už nebyla světu ani k potřebě, ani pro zábavu.
Nyní mohla věru začít žít životem spokojenějším.
Pak vyšel kněz na kazatelnu a kázal. A já musil při tom stále
myslit na její děštník. Jistě kázal o věcech závažných a výsostných, kázal pln vznešenosti a slávy, ale Bůh mi snad odpustí, že
místo, abych se mu klaněl a děkoval, nemohl jsem jinak, než vzpomínat na ztrátu žebrácky a na věci, jsoucí pro posměch. Pak trhavé
a jasné zvuky zvonečků padaly do ticha klečícího zástupu, bylo
Požehnání, Pán přišel mezi nás a já, hluboce se klaně jako ostatní,
nemohl a nemohl jsem jinak, než místo děkování za šťastný návrat,
myslit stále na ten deštník. A ona, blízko mne, zvedajíc prázdné
ruce k prsům, snad tím ukazovala, že už naprosto nic nemá, že už
nic zde na světě nemusí chránit, vše už odevzdala a že už je tedy
připravena.
Do svých 25 let jsem si vždy představoval život možný jen
s věcmi nepředstavitelnými. Jinak řečeno: dělal jsem nejobvyklejší věci a myslíval při tom na ráj.
To teprve později se vše změnilo.

FRANTIŠEK

SPRINGER

VRÁSKA
Zrak sítím zahleděn zas k břehu,
slyš, pramen z dávna k jitru zní,
vy kosti spící v tichém sněhu,
kdo z krve smyl vás v povodní ?
Reč vrásek známa přece času,
cti písmo hladem leptané,
sluch v dýmu slyšel prosby hlasu
třeslicím, větrům šeptané.
K r e v naslouchala věrně všemu,
cím život zkouší svoji síť,
t y vrásko v líci, patříš jemu,
smrt masku chce jen dokreslit.
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JDE V PROPAST
Zní k sluchu prázdno slov,
jež pýcha nese dnům,
však duše chce jen kov,
jenž znám už plamenům.
Zel, dni, t y střádáš lest
a nezříš v krvi plác.
Tak marna je hra gest,
jež spočítal si hráč.
A zpupnost zří ten hlas,
v němž duše tuší kov.
J d e v propast mimo nás
to pyšné prázdno slov.

VŽDY
Vždy spadávaly k váze ciny,
krev, slzy mísily se v díž,
jak soudit budeš tíhu viny,
znovu nám zítřku napovíš.
Vždy chlouba zbroje úskok znala,
dni v přílbě kradmo jdoucí k nám,
leč pýcha krutě poznávala,
že nevymkne se vteřinám.
Vždy ruka žháře vposled sáhla
v soud věcná znající tu tíž:
ty mračnům, s nimiž hrozba táhla,
v čas pravý pevně odpovíš.
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TIMOTHEUS

VODIČKA

POZNÁMKY K ČESKÉ LITERÁRNÍ KRITICE
i
Zabýváme-li se podrobněji novou českou literaturou, setkáváme se napořád s jedním podivným faktem, který je patrně
v svém oboru jedinečným zjevem v evropské literatuře. Je to nezdravý poměr mezi českou literární kritikou a českou literaturou
— či přesněji českým slovesným uměním, neboť nám zde jde jen
o kritiku uměleckou. Od pověstné Máchovy popravy v třicátých
letech minulého století až po noční můry Františka Gotze je to
stále táž propast nedorozumění, jež rozhodně nemá co dělat jen
s nedostatkem kritických talentů — o tom nás přesvědčuje případ
F. X. Šaldy, který byl co do talentu jistě duchem rovnocenným
vyššímu básnickému průměru své doby, ale jemuž se přesto nepodařilo ustaviti takový řád umění, který by byl práv stejně požadavkům umění jako kritického soudu. Je jisté, že nedostatek kritických talentů přispěl nemalou měrou k tomuto stavu, ale vlastni příčina má rozhodně mnohem hlubší kořeny, jak se konkrétně můžeme
přesvědčit při rozboru význačných rysů současné české kritiky.
Právě proto však bude potřebí, abychom se nejprve pokusili stanovití obecné zásady literární kritiky vůbec.
Tyto obecné předpoklady ovšem nedostaneme, řekneme-li jen,
že kritika znamená estetické hodnocení nebo tak nějak; toto formální určení ještě nic neříká. Tím méně je dostaneme, vyjdeme-li
z nějakého speciálního aspektu umění či poesie, z nějakého omezeného „směru", v němž metoda potlačuje myšlenku. Tu dostaneme
vždycky jen nějaká zvláštní pravidla vkusu, s nimiž můžeme vystačit jen pro určitý omezený okruh děl. Chceme-li však poznati
vlastní r a t i o kritiky, její „dostatečný důvod", musíme vyjiti
z evidentní skutečnosti, že umění — a zvláště poesie — je zařaděno
v jistém obecném řádu, že jest organickou součástí jisté reality,
a to reality ve smyslu duchovním — reality proniknuté pevnou
kázní a jednotou a oživované svobodnou inteligencí. Musíme při
tom také vycházeti ze skutečnosti relativně méně evidentní, ale
z řádu umění snadno dokazatelné, že umění je vrcholem, korunou
takto pojatého řádu reality a že jako každá koruna má svou platnost a svou důstojnost jen tehdy, když její nositel splnil všechny
podmínky legitimity, mezi něž náleží především výlučnost a svrchovanost. V umění vrcholí přirozený řád ducha; v něm nabývá teprve
plnosti své svobody, v něm přestává jen usilovati a užívati a po146

číná se radovali a požívati ovoce svého úsilí. To však znamená, že
jen řád proniknutý skutečnou jednotou, plností a obecností může
vyhověti umění. Znamená to, že v umění platí skutečnost jen
v svém bezprostředním a základním významu, v tom, co trvá ve
všech jejích pomíjivých a dočasných podobách; a takový základ
může býti jen jediný.
A chceme-li najít základní princip kritiky, jest jisto, že jej
můžeme hledati jen v této skutečnosti, v tomto vztahu umění
k obecnému řádu.
Konkrétně si to uvědomíme nejlépe na jednom faktu z dějin
kritiky, který je bezpečným ukazovatelem míry jejího významu.
Je to fakt, že všude tam, kde umění bylo bezpečně zakotveno v kulturním řádu, který byl nejen řádem vskutku duchovním, ale který
byl uplatněn plně i jakožto řád společenský — všude tam, kde není
rozporu mezi uměním, které je věrno řádu, a společností, jež jej
opustila, hraje kritika celkem velmi malou úlohu. Tak třeba lze
sotva mluvit o kritice ve středověku, v němž v jistých obdobích
byla uskutečněna naprostá jednota řádu duchovního, kulturního
a společenského. Tu rostlo umění z téže skutečnosti, kterou žila
duše lidí a jež utvářela všechno obcování, a umělci měli pevnou
oporu v kázni, jež dávala duchu všechna jeho práva, jež směřovala
skutečně vším svým úsilím k radosti ducha a jež tedy vyhovovala
dokonale i umění, třebaže její konkrétní podoby, její aktuální projevy se neustále měnily. Zde tedy byla naprostá vnitřní shoda
mezi člověkem i umělcem, kteří nepotřebovali žádného prostředníka. Jakmile však tato duchovní jednota řádu byla porušena
a jakmile toto porušení došlo tak daleko, že zasáhlo i ducha v jeho
kořenech, nabývá kritika zvláštního významu pro umění i společnost. Neboť tu se objevuje neorganická mezera, jež si žádá vyplnění s obou stran — trhlina mezi řádem společenským, který sleduje cíle služebné, povýšené na cíle nejvyšší, a mezi uměním, jež se
náhle stává jakýmsi psancem bez domova, nechce-li se podrobiti
tomuto změněnému stavu. Je to oboustranné ochuzení, neboť společnost, která přestala sloužit duchu a která ztratila úctu ke kráse,
jest odsouzena k slepotě a zoufalství, a umění, jež je zbavováno
bezprostředního styku se životem a jež je nuceno se uzavírat samo
do sebe, propadá příliš snadno duchovní pýše, která povyšuje umělecký tvar na nejvyšší hodnotu a která už neslouží radosti ani
kráse, nýbrž svému vlastnímu obrazu. A právě v této roztržce
a v tomto ochuzení vystupuje kritika jako úsilí o jejich vyrovnání.
Teprve zde se vyvíjí kritika jako něco samostatného, jako něco,
čemu se přiznává specifický úkol a smysl, a co nemá sloužiti vý15
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lučně ani společnosti ani umění, nýbrž jejich vzájemnému vyrovnání.
V tomto historickém faktu jsou obsaženy ve zkratce všechny
předpoklady kritiky. Především se objevuje kritika jako velmi důležitá známka zdraví nebo choroby každé doby. V tomto stavu roztržky mezi společností a uměním je to znamení, že společnost ještě
nepohrdla zcela uměním. Kdyby kritika pozbyla jakéhokoli významu, znamenalo by to, že společnost jest úplně ztracena, neboť
by to svědčila o tom, že zcela zavrhla umění, jež je posledním z jejich orientačních světel. Ale to budiž řečeno jen tak mimochodem.
Nám zde jde především o to, co ustavuje vlastní m o d u s o p e r a n d i kritiky, co je principem její vlastní činnosti. A pro ten
vyplývá z uvedeného příkladu především to, že kritika, směřujíc
k obnově původní jednoty společného řádu umění i společnosti,
musí především sama vycházet z této jednoty. To znamená, že vychází z universální duchovní zkušenosti, z živého vědomí o zákonech, jež řídí lidský svět — nikoli zákonech přírodních ani zákonech logických, nýbrž těch živých zákonech, jež dávají pevný tvar
a smysl lidské svobodě, jež podněcují duši a dávají cíl vůli — jež
zkrátka tvoří duchovní ř á d lidského světa. A podle toho, co bylo
řečeno o předpokladech umění, je zřejmo, že tento řád musí odpovídat stejně základním skutečnostem lidského světa jako nárokům
umění — že to může býti jen jediný, obecný, výlučný řád, jehož
korunou a oslavou jest umění. Tak jej musí vidět kritik, má-li míti
pevnou půdu pod nohama. Musí vidět jeho obecnost v celé plnosti,
ale přece zaměřenou k zvláštní realitě, zvané umění, jež je zároveň
něčím jedinečným i obecným.
Mimo to však musí míti kritik i zřetel ke zvláštním principům
umění jako takového — k tomu, co slouží uměleckému t v a r u
jako specifickému cíli umění. Neboť i když tento viditelný tvar
vzrůstá z neviditelných zákonů řádu, má přece mimo to i svá
vlastní pravidla, jimiž se řídí jeho specifický růst — musí ji mít
už proto, že je něčím částečným, co vyplývá z individuání vůle jeho
tvůrce, a že má co dělati i s hmotou a jejími zákony. A bez zřetele
k těmto zvláštním pravidlům by nebylo kritikovo vidění úplné
a jeho jednotě by chyběl právě ten nejkonkretnější prvek.
Kritikovo počínání je tedy principielně určeno jak zřetelem
k Řádu, tak zřetelem k Tvaru. Při čemž ovšem platí, že ty dva zřetely se doplňují, že mají svou podstatnou jednotu — neboť Tvar
jest výrazem ftádu — ale že mají přirozeně i své individuální odlišné rysy.
Rád jest především něčím daným, co člověk nalézá, co jest
nucen přijmouti tak, jak to je, ať už si své poznání formuluje jak148

koli — co tedy je především věcí z k u š e n o s t i ; kdežto Tvar,
třebaže jest určován jistými společnými pravidly, je v individuálním případě věcí svobodného umělcova výběru, věcí jeho v k u s u .
Na Rádu nelze nic podstatného měniti, kdežto Tvar možno zkoušeti
a přetvářeti podle svobody umělcova ducha. A naopak zase řečeno
s druhého konce, Rádu lze dávati nejrozmanitější konkrétní tvar,
podle umělcova vidění a umělcovy vůle, kdežto všem tvarům odpovídá jediný řád.
Nuže, tento vzájemný poměr jest nejdůležitější obecnou normou kritické prakse. Na jeho správném rozeznání a uplatnění závisí řádnost veškerého kritického počínání. Jinak se vydává kritik
v nebezpečí ,že se dopustí jednoho ze dvou základních omylů ještě
dříve, než může přistoupiti k svému konečnému úkolu, jímž je
soud: Buď že přiřkne vkusu atributy zkušenosti, že bude vkus pokládati za věc neměnnou a bude tedy umělci předpisovati pravidla
tvaru ve jménu nějakého systému; nebo že bude zkušenost pokládat za něco bezvýznamného, za pouhý materiální prvek vkusu, za
pouhou součást formy, a opomine zcela obecnou jednotu díla. Nebo
konečně — třetí a nejhorší možnost — ztratí pravý styk i se zkušeností i s vkusem a bude pak vykládat a hodnotit dílo podle nějaké ideové konstrukce, podle nějaké omezené ideologie, vytvořené
na upokojení a k obrazu osamoceného intelektu. Možnost tohoto
trojího omylu vyplývá přirozeně z metodického postupu kritikova.
Neboť metodicky jest u kritika na prvním místě zkušenost, stejně
jako u umělce jest metodicky na prvním místě vkus. Kritik, který
hodnotí h o t o v é dílo, začíná přirozeně od obecného základu; ptá
se především, jak dalece je řádně ustaven umělcův svět, neboť na
tom závisí i hodnota tvaru, v němž tento svět vystupuje. Umělec,
který tvoří, vychází naproti tomu — metodicky—především ze svobody výběru. Proto jest v každém kritikovi nutně kus pedantství,
stejně jako v umělci, který chce především tvořit, je kus neodpovědnosti. Ale tam, kde trvá aspoň ve vzpomínce, v tušení vědomí
jednoty a řádu, nemohou mít tyto omyly vliv na výsledek. Kritika,
která ví o jednotě i rozdílech řádu a tvaru a která vychází z živé
zkušenosti, nemůže mistrovat umělce žádným způsobem. Nemůže
ho mistrovat právě proto, že mezi pravým řádem a pravým uměním trvá úmluva nerozvazatelná. Řekli jsme již, že umění jakožto
koruna života přirozeného, může býti údělem jediného, obecného
řádu, prostupujícího všechnu skutečnost. A obraz tohoto řádu je
dán v základní struktuře umění, takže dokud potrvá umění, nemůže zmizet povědomí pravého řádu. Pravý řád se pozná podle
toho, uznává-li svrchovaná práva umění a je-li s to dáti umění živnou půdu. Umění však kvete plným květem jen tam, kde je řád
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řádem transcendentním, zaměřeným k duchovní dokonalosti věcí,
tedy řádem nadpřirozeným. A zase jen takový řád, který přesahuje meze pouhé přírody, může opravdu sjednotit společnost a
umění. Takto trvají Rád i Tvar v úmluvě, v níž nalézají svou plnost
a svrchovanost a jež dává i umění v jisté míře úlohu s t r á ž c e
Rádu, stejně jako Rád má v kritice v jisté míře úlohu strážce
umění — právě v té míře, jež jest určena daností řádu a výběrem
tvaru.
Zde tedy můžeme konečně podati definitivní formulaci kritiky.
Kritika je výklad a hodnocení konkrétního uměleckého díla podle
kriterií vzájemného poměru Tvaru a Řádu. Úkolem kritikovým je
především stanovití pravost umělcovy zkušenosti, to jest zjistiti,
zachovává-li individuální umělcovo vidění světa principy obecného
duchovního řádu života, pak vysledovati způsob, jakým je toto
vidění převedeno ve tvar, a konečně zhodnotiti objektivní umělecký účinek tohoto tvaru. Vychází při tom z jednoty Tvaru a
Řádu; metodicky však se opírá především o principy Rádu, neboť
ty jsou obecné a neměnné, a jen v jejich mezích může vykládat
strukturu tvaru, jež je jinak co do svého výběru věcí umělcova
vkusu, do něhož nemůže kritik zasahovat.
V tomto vymezení má kritika dvojí význam, z něhož vyplývá
její důležitost. Především plní důležitý úkol tím, že sbližuje s uměním společnost — což je možno právě tím, že vychází ze zkušenosti
obecného řádu. I v sebe úpadkovější společnosti vždycky ještě žije
aspoň něco z této zkušenosti, jíž se tedy může kritika dovolávati
a skrze niž může přivádět člověka umění odcizeného až k pochopení
vlastního uměleckého tvaru, i vzájemné jednoty tvaru a řádu
a k pravému spočinutí v radosti, jež jest ovocem umění. Ale i pro
hodnotu samotného umění — pro intensitu jeho účinku má kritika
svůj dobrý význam. Umění, jsouc svou povahou realitou duchovní,
dovolává se především naší inteligence, a pokud se dovolává smyslů, tedy jen smyslů, sloužících duchovnímu vidění. Prožívání umění
není věcí subjektivního citového opojení, nýbrž pozorného universálního soustředění inteligence se všemi jejími služebnostmi. Proto
pravá kritika, jež vychází z podobného soustředění universální
zkušenosti na konkrétní umělecké dílo, zvyšuje i účinek díla, neboť
pomáhá inteligenci, aby pronikla skrze tvar až k jeho kořenům,
a aby v jedinečném tvaru zachytila slávu celého obecného řádu —
aby prožívala umělecký tvar v jeho společenství s obecnou plností
tvarů.
II
Jak vidět, může míti kritika úkol velmi slavný, ale také velmi
odpovědný a nesnadný. Kritik v tomto výsostném smyslu musí
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míti hlubokou zkušenost ve věcech Rádu; musí míti živé vědomí
o zákonech života, o smyslu a určení ducha, o podstatě reality.
Také však musí míti vkus nejen vytříbený, nýbrž i všestranný,
aby dovedl hodnotit Tvar neovlivněn osobní zálibou. A musí mít
tolik kázně, aby to obojí nezaměňoval, aby nechtěl mistrovat
umělce tam, kde na to nemá právo, a naopak, aby nepovoloval
umělci tam, kde jest umělec ochoten dopustiti se stejné chyby.
A kromě toho všeho musí ještě plnit úkol tak nevděčný, jako je
prostředkování mezi umělcem a společností: nezkracovati v ničem
umělce a přece ho přibližovati různorodému „obecenstvu", jež jako
zanedbané dítě upadá neustále do zlozvyků neuměleckého hodnocení. To jsou všeobecné předpoklady umělecké kritiky; máme-li
pak na zřeteli zvláště kritiku umění slovesného, přistoupí další
nesnáz, jež vězí v tom, že slovesný kritik musí užívat stejného
výrazu jako umělec, s nímž má co dělat. Básník i kritik užívají oba
slov. A často stejných a přece různých slov. Kritik musí pronášeti
slova o slovech; a jeho slova musí býti taková, aby nebyla cizí řeči
básníka a přece aby byla srozumitelná prostému čtenáři. Kdo by
neviděl, jak hrozné nebezpečí zde čeká kritika — nebezpečí, že začne žvanit a že jeho slova budou vypadat vedle slov poesie jako
bezduché napodobeniny? A přece musí kritik čeliti i této nesnázi.
#

Obraťme se teď ke svému konkrétnímu úkolu a ptejme se, do
jaké míry vyhovuje těmto požadavkům současná česká kritika —
ta kritika, jíž byl obecným uznáním svěřen soud nad českým uměním slovesným. Abychom si svůj úkol metodicky vyhraniti, omezíme se na nejvýznamnější oficielní kritiky, zaujímající zpravidla
kulturní rubriky nejvýznačnějších českých žurnálů — s výjimkou
F. X. Šaldy, který se zařídil pro sebe. A abychom nemusili probírat
materiál per extensum, vybereme si případy, kdy se tito kritikové
setkávají s díly, jež kladou svrchované nároky na kritickou zkušenost a kázeň. Za taková díla nutno jistě pokládat Zahradníčkovo
Žíznivé léto, Čepovu Hranici stínu, Kafkův Zámek nebo Hostovského Žháře.
Proč klademe na první místo Jana Čepa a Jana Zahradníčka,
je na snadě. Jejich poslední díla jsou výsledkem hluboké zkušenosti a zabírají do svého tvárného pole celou rovnováhu duchovního řádu. A co více, tyto dvě knihy jsou dílem básníků vidoucích,
kteří nejsou na pochybách o pravém smyslu své umělecké hry. Pro
ně není věčnost pouhým metafysickým pojmem, nýbrž skutečností,
pravým domovem básníka, opěrným bodem všech jeho výbojů.
Tato zkušenost jest závěrečným slovem vší poesie, neboť ve věčnosti, v přítomnosti Boží tuší umění tu dokonalost, o kterou usiluje
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a o níž ví, že jí nikdy nemůže dosáhnout na této zemi. To jsou staré
pravdy, k nimž neměnně dochází umění každou cestou; a v těchto
dvou knihách jsou přetaveny v tvar tak bezpečný a tak přesvědčivě skutečný, že je třeba kritikovi vypětí všech duchovních sil,
má-li se ukázati na výši svého umění.
Nepřekvapí nás tedy příliš, shledáme-li třebas u F r a n t i š k a G ö t z e , typického představitele oficielní kritiky, že jeho
soud nemá tu zralost a intensitu jako díla, jež posuzuje. Překvapí
nás však, že tento soud promlouvá jazykem v umění neznámým
a uměním opovrhovaným a že to, co je tímto jazykem tlumočeno,
třebaže je to věc méněcenná, je předkládáno básníkovi jako vzácná
krmě k obohacení jeho tabule. František Götz se třeba domnívá, že
říká o Zahradníčkovi něco lichotivého, když napíše, že „lyrika je
Janu Zahradníčkovi orgánem postupného sebeuskutečňování" 1 ) —
naučná sentence, při níž si vzpomeneme na Heideggerovo hlubokomyslné „Werde was du bist" — nebo když pochválí Cepová hrdinu,
že je „lidskou existencí ve smyslu Kierkegaardově" 2 ). A což teprve
pravý smysl tohoto sebeuskutečňování! „Tento básník je si příliš
vědom, že tvořivý děj světa přesahuje lidskou bytost. A obětuje
i malé lidské štěstí a touhu, aby se uskutečnilo, co je nutné v zájmu
vývoje celku."3) Tohle jest obvinění, jež rozhodně nutno odmítnouti — neboť jaký půvab pro nás může mít vědomí, že Zahradníčkova nádherná lyrika má býti orgánem, fungujícím v zájmu
vývoje celku? Pramálo nám také prospěje, když se dovíme, že
„prostor je tu silovým polem kolem energetického středu a všechny
jeho jevy jsou aktivním dějem"*), a že v Zahradníčkově světě „pod
změnou je jsoucnost, existence", atd. Tu cítíte stále, na každém
řádku, i tam, kde se kritik snaží ze všech sil chválit, že mluví řečí,
jíž se s básníkem nikdy nedorozumí a jež čtenáři, který je touto
řečí sám až příliš zatížen, nikdy neotevře zdroje umění. Je to řeč
ideologická, řeč, složená z všelikých naukových a užitkových abstrakcí, řeč mechanických značek, mířících všemi směry, jen ne
tím, jímž je zaměřeno umění. Čímž nechceme říci, že by kritik měl
mluvit v básnických metaforách; naopak má mluvit řečí prostou
a přece živou, konkrétní a přece srozumitelnou obecně člověku
i básníku, a metafor smí užívati jen velmi střídmě, jako ilustrací
— ale to je právě to, co Götz nedovede. Buď mluví o ideologických
pojmech nebo mění tyto pojmy v hluché obrazy bez života ä la
„žhavá výheň národní aktivity", „horká krev dneška", „horký
obrazový chiliasmus" 5 ), „anatomie přítomného okamžiku", „lán
») Národní osvobození, 21. 4. 1935.
2
), 3 ), 4) Národní osvobození, 7. 4. 1935.
5
) Srov. Národní osvobození z 25. 12. 1934.
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světa barbarsky propletý", „syrová mužnost kreace bez poznání", „mysticky pohnuté hlubiny rosy" 6 ) — to je hrst letmo vybraných ukázek výrazů, v nichž se soustřeďuje zkušenost tohoto kritika. Nejsou to ani pouhé metafory, ani pouhé pojmy, nýbrž jakási
nečistá směs obojího, a to je to nejlepší, co nám tato kritika
může říci.
A co nám dovede říci o takovém Čepovi nebo Zahradníčkovi
jiný typický český kritik, A. M. Pisa? Ten je na tom sice trochu
lépe než Götz; dovede aspoň přibližně, aspoň z vnějšku zachytit
podstatu díla a podat je metodou vnějšně popisnou, ale není to
stejně nic plátno pro dvě těžká nedopatření. Především je celý
výklad zapředen zase do samých naukových klišé, nebo falešných
metafor. Tak na příklad Zahradníček je „básnický neosymbolista ,, ,
který „duchovní závratí z věčna a mystickým vznětem nadsmyslná" navazuje na Březinu7) atd. Za druhé sám smysl tohoto
výkladu pozbývá ceny, neboť kritik je nad jeho předmětem zřejmě
bezradný, básníkova zkušenost je mu zřejmě při nejmenším podozřelá, někdy i „domnělá" a ve většině případů nesrozumitelná.
Hned na začátku kritiky „Hranice stínu" třebas zařazuje Cepa
těmito slovy: „Návratem ke kotvě vesnického domova, tvořícím
jeden z ústředních motivů Čepový vnitřní zkušenosti a tvůrčí inspirace, zdá se mít tento mladý prozaik na pohled blízko ke skupině tak zv. ruralistických spisovatelů u nás, která v souzvuku
s agraristickou ideologií hlásá přilnutí k půdě a ke kořenům; zdá
se jí blízek i svým konservativním ilusionismem, který, založen
psychologicky ve vzpomínkové perspektivě a ideově v autorově
katolicismu — pokládá venkov za svět mravně vyšší a domnívá se,
že tuto jeho tradici porušuje městská civilisace. Běží o pojetí, které
je dnes, tak říkajíc, ve vzduchu a zejména v německém sousedství
nabylo přímo oficiální aprobace z důvodů politických i sociálních,
jsoucích na snadě." 8 ) Tu je zřetelně vidět, že kritik přistupuje
k básníkovi s brýlemi ideologickými a že nerozumí vůbec tomu,
z čeho básník vychází. Jinak by nemohl mluvit o tom, že Čepová
zkušenost se zdá mít blízko k agrarismu, nebo že jeho pojetí venkova má nějakou příbuznost s hakenkrajclerstvím nebo s nějakým
konservativním ilusionismem. Ale nerozumí-li kritik básníkovi,
proč se tváří jako by mu rozuměl ?
Píšovo počínání nad Čepovým románem je docela protismyslné. Vykládá v celých odstavcích Čepovu koncepci, aby nakonec prohlásil, že tento „zorný úhel" jen „ruší dojem z románu",
Srov. Osudná česká otázka. V. Petr, Praha 1934.
) Právo lidu, 25. 5. 1935.
8
) Právo lidu, 23. 7. 1935.
T
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ale to ho nepřiměje k tomu, aby z toho vyvodil důsledky — jako by
hodnota díla nezávisela na jeho správném plánu. Ve skutečnosti
musí ovšem rušit jen zorný úhel A. M. Píši, který vidí třeba „úsilí
příkladně apoštolského faráře" tam, kde jde o realitu boje o lidskou duši. Musí rušit proto, že vkládá stále formulky tam, kde jde
0 živou zkušenost; že je to prostě intelektuál z Práva lidu, pro kterého duchovní smysl země je jen „konservativním ilusionismem".
*

Na omluvu Píšovu možno uvésti, že leckdy ani básník, má-li
pronésti slovo kritické, nedovede mluvit jinak než ideolog. Na
příklad Josef Hora, který kromě svého básnického povolání plní
také úkol redaktora a hlavního literárního kritika Českého slova.
Slyšte, co píše Josef Hora o Kafkově „Zámku": „Je to jediný, nepřetržitý sen — sen jakoby beze smyslu — ale dokonale logicky
navazující, spíše sen jurodivého než sen spáčův. Labyrint světa bez
ráje srdce — říká překladatel, ale labyrint, jímž bloudí ubohý
poutník ve věčném šeru, jež mu visí na očích, zatím co na světě
svítí slunce . . . Vzpomenete si při četbě tohoto přeludného Zámku
1 na moderní spisovatele psychoanalytické, rozkládající lidskou
duši na bahenní bubliny našeho podvědomí. Ale sen geometra K.
se u Franze Kafky dere vzhůru, k Bohu, jehož nenalézá. V špinavé
hospodě, plné slivků a slizkých lidí, bojuje Kafkův geometr nerovný boj o nalezení času a duše."9) Stačí, aby bylo vidět, že zde
básník nepochopil pravý základ Kafkova umění, v němž jde nikoli
o sen, nýbrž o procitání, ne o šero, nýbrž o oslepení jasem, ne
o marné hledání Boha, nýbrž o cestu k Bohu nalezenému. To by
však nebylo možno Josefu Horovi tuze vyčítat, neboť Kafkovi jest
opravdu těžko porozumět; ale hned po těchto citovaných větách
najdete tento závěr, který vás praští jako pěst do oka: „Jeden
z nejstrašnějších výkřiků starého individualismu, marně se snažícího vklínit do lidského společenství" (137). Nebo, jak to řekl
Josef Hora znovu v Českém slově, „jeden z nejbolestnějších pozdravů člověka staré epochy, propadávající se do prázdna" 10 ). Tu
jsme vrženi náhle střemhlav z básnické zkušenosti Kafkovy do socialistické ideologie Horovy zvratem, který je mnohem nepochopitelnější než celý Kafka. Zde nezůstává Hora v ničem pozadu za
A. M. Píšou. Ale Josefu Horovi se jistě budeme divit více než A. M.
Píšovi, neboť slouže takto neumělecké ideologii, zapírá v sobě Josef
Hora nejen kritika, nýbrž i básníka.
a

) Almanach Kmene, 1935/36, str. 135/36.
) České slovo, 4. 1. 1936.
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To se ovšem nemůže rozhodně říci o B e d ř i c h u V á c l a v k o v i, jehož nutno uvésti na tomto místě na doplnění trojice socialistických ideologů, ale u něhož je aspoň zřejmé, že se nikde
nesnaží zakrýt svou stroze ideologickou povahu a že se nikde
netajil tím, že posuzuje poesii podle toho, jak vyhovuje marxistickým tésím. Pro něho je kritika pravítkem, jímž odměřuje díla,
schopná sloužit revoluci a spoluvytvářet nový svět, od děl, jež
slouží staré společnosti. Tohle je aspoň jasné přiznání, že aktuálnost uměleckého díla je pro něho větší hodnotou než jeho reálnost
je-li to aktuálnost socialistická — že na příklad takový Noha nebo
Nechvátal mají pro Václavka větší cenu než takový Zahradníček,
Dokulil nebo Renč, neboť cesta, kterou jdou tito druzí básníci, je
„konec konců falešná, protože dává sice principy, které mají sjednocovat, ale to, co má býti sjednoceno, vyprchalo a tak v básních
zůstávají jen proudy abstrakt; protože dává svět hotový, v němž
básník není jeho spolutvůrcem, nýbrž jen jeho obdivovatelem,
oslavovatelem Boha nebo brusičem facet na tvarech světa, jím
stvořeného", kdežto takový Nechvátal se účastní na stavbě zítřka
— při čemž nevadí, že tato účast se omezuje na to, že „chrlí ze
sebe na zahníva jící svět prudké kletby". I nedivíme se, že pak
uklouzne kritikovi z péra taková nehoráznost, jako že „katolická
poesie roste bytostně z popření života a velebení smrti" 11 ). Ale
divíme se zajisté převelice, že marxistický kritik ještě trpí komplexem víry v básníka jako „spolutvůrce nového světa". Naprostá
falešnost takové romanticko-marxistické kritiky je dosti jasná, aby
nás ušetřila dalšího komentáře.
*

Překvapení nejsou v naší zemi vyloučena, ať se obrátíme
kamkoli. Vezměme si třeba Pavla Eisnera, překladatele Kafkova
a Rilkova, u něhož byste tudíž čekali, že bude věrným bojovníkem
za pravé umění. Nuže, tento kritik vás znenadání ohromí článkem,
v němž mezi jiným vytýká Marcelu Schwobovi, že je „pouhým"
umělcem. „Na příklad tenhle Marcel Schwob! Ale bohužel strašně
výlučné umění a dílem i nesporně mrtvé umění. Snad jen naší vinou. Což však nic nemění na skutečnosti, že je to — alespoň pro
nás, pro tato „léta třicátá" — umění ne k lidem obrácené, ne o lidi
usilující, že to není ani trochu vůdce, světlo, třaskavina. Je to
umění. Nic víc. A to je pro tuto dobu málo. Ona chce ještě přídavek
a přívažek . . . Toto čisté, značné a mnohdy svého druhu veliké
umění je věcí předem obětovanou .... Nosí se zase srdce, bude se
nosit pořád víc a zatlačí všechny křivule slov a černé kuchyně vět11

) B. Václavek: Ze současné české lyriky. Viz Index VII., 10, str. 113—115.,
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ných čarodějů. Škoda zajisté, neboť se v nich „kohobovalo" zlato.
Nám však jest i zlato samo příliš málo. Chceme mít přidánu krev,
ten „zcela zvláštní mok". Chceme jedno jediné: umění funkční." 12 )
Nezdá se vám, jak byste slyšeli stín starého Havlíčka promlouvat tato slova? Ten přece také tvrdil, že umění je lepší, má-li
kromě krásy i nějakou tu tendenci. Ale co se dá pochopit u duchovního odchovance obrozenství v letech padesátých, dá se těžko
pochopit u Pavla Eisnera „v těchto letech třicátých", jež proti té
době nepopiratelně zmoudřela a mohla by vědět, že jsou to lidé,
kteří se neobracejí k umění, a ne naopak. Pavla Eisnera vskutku
neomlouvá nic, neboť máme dostatek živé poesie, aby se mohl poučiti, že „čisté umění" je věcí neskonale živější než to „nahé lidské
srdce", které se prý teď zase nosí. Právě na Marcelu Schwobovi by
mohl poznat, nakolik je čisté umění „obráceno k lidem". Ale
i kdyby toho nebylo, co může dáti za jakýchkoli okolností kritikovi
právo, aby snižoval reálnost umění proti pouhé aktuálnosti?
*

Zbývají už jen dvě oficiální kritická jména, aby byla naše gelerie uzavřena: Arne Novák a F. X. Salda. Ta dvě jména je beze
sporu nutno nějak oddělit od předešlých, protože nad ně vynikají
talentem i erudicí. Oba osvědčili často zdravý kritický smysl tam,
kde ostatní kritika naprosto selhala; ale i oni podléhají stejným
chybám. Není ani u nich té jistoty, která by zaručovala něco více
než občasnou šťastnou náhodu. A velmi často se u nich setkáme
s takovým pohledem na umělecké dílo, který se neliší v ničem od
pohledu Gotzova nebo Píšova — a to i v případech velmi závažných.
Takovým typickým dokladem je na příklad Arne Novákův posudek o Žháři Egona Hostovského. Tato kniha je velmi poučným
zkušebním kamenem kritiky, neboť je dosti prostým výsledkem
velmi složitého uměleckého zápasu, zpola vybojovaného, ale jen
podmínečně vítězného; a jest v ní velmi rafinovaný přechod ze
světa uměleckých můr do světa uměleckých skutečností, takže postihnutí a zvážení jejích hodnot je věcí velmi nesnadnou. Nuže,
u Arne Nováka jsme nuceni konstatovat, že tuto knihu nepochopil.
Hned na počátku své kritiky praví, že Žháře inspiruje, jako všecky
ostatní knihy Hostovského „mučivá hrůza ze skutečnosti, útěk z ní
do snu, přeludu, ale i do zoufalství, těžko proniknutelná tma osamělé a vyvržené duše, můra prokletí a vykloubenosti" 13 ). Nuže,
ve skutečnosti je tomu ve Žháři docela naopak. Mnohem pravdivěji
12

) P. Eisner: Které knihy půjdou. Viz Literární noviny, VIII., 9.
) Lidové noviny, 3. 11. 1935.
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by se dalo napsat, že Žháře inspiruje „mučivá hrůza z přeludů
a útěk z nich do skutečnosti". Co Arne Nováka mate, je to, že ta
přeludnost tu skutečně je, ale že je pouhým pozadím, pouhým
bodem odrazu, něco, od čeho se celý vnitřní děj Žháře vzdaluje
a co schlazuje. To se jasně pozná z celkového plánu díla, a to tím
jasněji, že autor to sám na různých místech naznačuje. Jenže Arne
Novák pouští tento plán zcela se zřetele, ba na několika místech
jako by jej přímo korigoval — jako by bral v pochybnost básníkův
úmysl. Říká na příklad: „Naprosto však nepodařilo se mu zesymbolisovati zbečnovskou hrůzou z paliče mentální rozvrat naší doby,
která se stále třese a svíjí, nedovedouc se ubrániti, před děsivou
představou blízkého požáru světového. Pochyboval bych ostatně,
že na to Egon Hostovský pomýšlel."14) Nu, na symbolisaci v tomto
plochém alegorickém smyslu jistě Hostovský nepomýšlel. Zamýšlel
však něco hlubšího: zachytit ve žhářském příběhu pravou podobu
duše těchto časů — postavit jej jako „groteskní odraz událostí
naší doby", jak sám výslovně říká (Žhář, str. 14). A stejně odporuje zřejmě básníkovu plánu, když Arne Novák říká, že „postupné
odkuklování vlastních strůjců dějů, z nichž se napojila rychle se
šířící duševní epidemie zbečnovská, je vlastním tématem desilusietického románu Egona Hostovského", že celé dílo bylo napsáno,
aby autor mohl podat „skvělé partie dušezkumného nitrozření"
v Kamilovy komplexy méněcennosti a že závěrečný smír v domě
Šimonově neznamená harmonické přitakání k životu, nýbrž „resignované zřeknutí se krásného sebeklamu, rozkoše ze záhady, víry
v dobrodružství". Básník sám naznačuje, že celý žhářský příběh je
„zčásti ozvěnou dějů u Stříbrného Holuba", a kdo si přečte pozorně
těch několik vět na str. 168 a 169, v nichž je soustředěno všechno
kouzlo znovunalezeného domova, pozná na první pohled, že pro
tyto věty byla napsána celá kniha — že tedy tento směr neznamená zřeknutí se krásného sebeklamu, nýbrž nalezení kouzelné
skutečnosti. Celý „Žhář" je zkrátka pevně stavěn podle zákonů duchovní skutečnosti, kdežto kritika Arne Nováka vychází z předpokladů čistě psychologických. Tedy zase z jistého schématu, který
odporuje principům řádné umělecké kritiky — a který ukazuje, že
ani Arne Novák není prost chyb, jež jsme shledali u jeho předchůdců.
Je zajímavo, že i F. X. Šaldovi zapadá takový Žhář celkem do
schematů úplně shodných se schématy Arne Nováka. I podle něho,
jako podle Arne Nováka, je Hostovský „básníkem osobních i rodinných rozvratů, sebetrýznivých úniků kamsi mimo skutečnost,
u

) Lidové noviny, 3. 11. 1935.
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do snů, zoufalství, tmy, přeludnosti a obludnosti, básníkem životné
tmy, ohlodávající jako příboj kru životné reality" 15 ). Jako Arne
Novák i Šalda mluví o unanimismu, s tím rozdílem, že kdežto podle
Arne Nováka se Hosťovskému nepodařilo dosáhnout účinku unanimisma, podle Šaldy se mu to téměř podařilo. Jako Arne Novák
i Šalda zdůrazňuje komplex méněcennosti. Liší se však od Arne
Nováka tím, že má více pochopení pro pravou podobu „Žháře", pro
vztah žhářského příběhu ke skutečné tváři duchovního dramatu,
který se odehrává v jeho stínu. Nezabírá ovšem do pravé hloubky
díla; zůstává kdesi uprostřed mezi básnickou realitou a kritickými
schématy. To nás nepřekvapí, víme-li již odjinud, jak nesourodá je
Šaldova kritická osobnost. Vskutku je tak nesourodá, že její doložení by si vyžadovalo zvláštního místa. Ale v základě je to nesourodost, daná svárem mezi nespoutanou osobitostí, jež chce přetvářet účinek každého uměleckého díla k své podobě a k svému uspokojení, a mezi neosobním zřetelem k objektivnímu tvaru a řádu
díla. Odtud vzniká ono zvláštní Šaldovské gesto, vybíjející se v přebujelých metaforách, jež se pokoušejí proniknout skutečnost a nebýt jí uchopeny.
Vezměte si třeba těchto několik typických formulací o Halasovi a Zahradníčkovi: „Tkáň básně je jakoby přerývána a rozrývána těmi hrubými útoky abstraktními." „Halas je nejlepší tam,
kde se hutní ve vír ,kde se propadá do prázdna a v bod katastrofálného zoufalství." „Již pojmově je ve vírovitosti poesie Halasovy
jakýsi hypnotisovaný a uspávající akcent i pro autora. Halas se
n ě k d y prohlubuje, kdy se zdá, že se opakuje, ale jindy se
opravdu opakuje, to jest rafinuje do prázdna a pěny." „(Zahradníčkova) vnitřní plastičnost je posud menší než u Březiny." „Láska
jest u Zahradníčka v první řadě milostné zranění intelektu."
„V této knize nalezl však Zahradníček řád mravní perspektivy
a o něj, jako o sloup, opřel klenbu svého vyhvězděného vesmíru."16)
Čeho je v takových soudech více? F. X. Šaldy nebo Halase či Zahradníčka? Na tuto otázku by bylo těžko odpovědět, ale taková
otázka je nejnázornější ilustrací Šaldovy kritiky. Jsou tu dvě protikladné věci v neustálém sváru, v němž brzy převažuje jedna, brzy
druhá. A jediný trvalý rys jest onen rys horečného neklidu, neustálého těkání, který promlouvá z každého Šaldova slova. V tom jsou
si Arne Novák i F. X. Šalda podobni. Jenže Šalda je tvrdší, výbušnější, neklidnější, Arne Novák podajnější.
*
15

) Šaldův zápisník, VIII., 7—8., str. 249.
) Šaldův zápisník, VI., 1—2, str. 21—28.
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Nuže, u P. X. Šaldy aspoň najdeme zápas o pravý řád kritiky,
a u Arne Nováka občas smysl pro pravou realitu poesie; ale to je
nejlepší, co najdeme v české oficiální kritice. Co tedy teprve najdeme u těch ostatních ? Vychází nám z toho všeho výsledek velmi
ubohý, a marně jsme si postavili tak vysoký vzor kritika na počátek těchto poznámek. Česká kritika pokulhává žalostně za českým slovesným uměním; je stále ještě spoutána naukovými formulkami, umění cizími; trpí nedostatkem pravého uchopení básnické skutečnosti; staví aktuálnost nad tuto skutečnost; chce
funkčnost umění, atd. atd. Nesplňuje tedy kromě řídkých výjimek
ani jeden z požadavků pravé kritiky. V třicátých letech dvacátého
století, v tomto přítomném roce 1936 — roce, který je dvojnásob
památný jako vrchol dnešní básnické tvorby i jako výročí Máchovo — v tomto roce, který je stým rokem od kritické popravy
Máchovy, je průměr české kritiky nebezpečně blízko úrovni kritiků, kteří tehdy Máchu soudili.. .17)

EDUARD

WINTER

K ČESKONĚMECKÉMU DOROZUMĚNI
Dva velké úkoly má před sebou mládež v Československu,
česká i německá. Je třeba položit mosty mezi národem a církví,
mezi národem a státem a mezi národem a národem. Úkol jest
ovšem tak obrovský, propasti, jež bude nutno překlenouti, jsou
tak hluboké, že je potřebí opravdu veškeré křesťanské důvěry
v Boha, aby člověk nepozbyl odvahy. Na tomto místě budiž řečeno
jen několik slov k dorozumění mezi národem a státem a především
mezi národem a národem. Jest to otázka dosud nerozřešená a tato
nerozřešenost začíná být stále více pociťována jako nebezpečí.
Kdo si všímá pozorně denního života národů v jejich soužití a lite17

) Poněvadž tyto úvahy jsou pouhými poznámkami bez nároků na tématickou úplnost a jsou určeny předvším té kritice, jíž byla svěřena veřejná
moc a správa nad Poesií, nemluvíme o té nepoměrně menší části české kritiky, které tato moc svěřena nebyla. Míním kritickou školu, vytvořenou kdysi
kolem revue Tvar a zastupovanou A. Vyskočilem, B. Fučíkem, M. Dvořákem
a R. Černým. Této škole náleží právem titul »školy tvaru« se všemi přednostmi, jež přináší poctivé studium uměleckého tvaru, i se všemi nevýhodami, jež znamená pro kritiku postup od tvaru k řádu místo naopak — s tou
hlavní nevýhodou, že taková kritika příliš snadno přechází v pouhou estetiku.
Zde jsou však dány jistě mnohem lepší předpoklady pro vytvoření řádné kritiky, a toto téma si tedy už samo sebou vyžaduje pozornosti zvláštní.
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ratury o otázce národa a státu právě v Československu, nemůže
se ubrániti vzrůstajícím obavám.
Jde především o rozpor mezi Čechy a Němci, národy, kteří
obývají stát v tak zvaných historických zemích. Stále častěji se
sahá jak na české, tak na německé straně k násilným řešením, jež
prostě druhého účastníka vylučují ze zápolení. Na tom je nejlépe
vidět, jak málo se doufá v rozřešení poměru mezi Němci a Čechy
v Čechách. Jest jisto, že národnostní rozpory v sudetských krajích
nabývají forem, jež jsou stále nesnesitelnější. Národnostní egoismus a národnostní teror slaví na obou stranách orgie. Sociální
egoismus, jak známo, je mnohem nebezpečnější než osobní, protože
tu se zdá, že národu, celku, je dovoleno všechno a tak odpadá i ta
poslední překážka. Vždyť jde přece o službu vlastnímu národu,
zatím co se druhému národu ubírá půda nebo se proti tomuto ochuzování bojuje všemi způsoby. Používá se zjevné i skryté demagogie. Používá se beze studu lži, pomluvy a násilí. Jen když to druhému národu uškodí. Kolik nemravnosti, otravující český a sudetoněmecký lid, vychází z boje o dítě, o uplatnění řeči, o držení půdy!
Kdo se odváží nepokrytě ukázat tyto těžké stíny, jež vrhá národnostní boj ? Zajisté, Češi a sudetští Němci jsou hraničáři a vždycky
jimi budou; musí však být vytvořen nový typ hraničáře, který by
nevedl jen brutální boj o udržení na čistě biologické základně, ale
který by, proniknut svérázem svého národa, přiznával i druhému
právo na život. Češi předhazují rádi Němcům tuto biologickou rozpínavost, jak proráží na příklad v německé národně socialistické
ideologii, ale zapomínají, že ve skutečnosti vedou sami boj proti
sudetským Němcům prakticky na stejné základně. Osud soužití
s jinými národy musí býti přetaven v hodnotu a nesmí se rozpadnout v útok a obranu. Bylo by tak důležité na obou stranách nejen
viděti nutnost boje a podpory tohoto boje a stavěti se za ně, nýbrž
i uvědomovat si otravný a rozkladný vliv, jímž působí na vlastní
národ hraničářství, jak se dnes ještě namnoze pěstuje. Kdo by měl
o toto vnitřní očištění a mravní povýšení hraničářství větší zájem
než my křesťané, my katolíci čeští i němečtí ?
Není vedle otázky sociální i otázka národnostní zkušebním
kamenem naší ideové síly? A neztroskotávali jsme dosud v obou,
protože jsme se dali příliš ovlivniti metodami „dětí tohoto světa"?
Ušlechtilá láska k vlastnímu národu, požadovaná křesťanstvím,
musí se přece srovnávat se spravedlností a slušností vůči jiným
národům, kdyžtě zde Zakladatel našeho náboženství požaduje dokonce lásku k nepříteli, nikoli z pocitu slabosti, nýbrž ze svrchovaného vědomí společenství v Bohu, která dodává síly a způsobilosti
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ve všem, i vůči nepříteli v přirozeném řádu, jejž třeba přemáhati
láskou.
Češi a Němci však nejsou jen různými národy, nýbrž vybudovali i společně j e d n u zemi, první ze středu, druhý z obvodu,
každý svým zvláštním způsobem. Kde je společné místní cítění,,
jež uznává odlišné národnostní utváření a na něž tak rozhodně
poukázal docent Kalista v revui „Volk und Glaube"? Kolik společných kulturních děl spojuje Čechy a sudetské Němce! Je však
tohoto staletého společenství ve škole dostatečně využíváno? Kde
najdeme opravdu vlasteneckou výchovu, která zahrnuje plně i národní svéráznost? Co bývá dnes vnášeno jako československý patriotismus na příklad do německých škol, nepůsobí, protože se
při tom bere malý zřetel k německému svérázu, k německému podílu při výstavbě země. Právě z dějin lze velmi snadno podepříti
takovou lásku k vlasti. To je důležitá otázka pro budoucnost. V německých pedagogických kruzích bývá často vyslovována obava,
že nejhorší rozklad vzniká namnoze nepravou vlasteneckou výchovou ve škole. Vlastenecká výchova v své dnešní formě selhává,
protože upomíná příliš na starý rakouský způsob a protože jest
většinou také prováděna lidmi, kteří již vychovávali také k rakouskému vlasteneckému smýšlení. Avšak my Němci a Češi, kteří
jsme ještě prošli rakouskou školou, víme, jak málo vlastenectví
vzbudila tato rakouská vlastenecká výchova. Je to problém, jenž
by měl zaměstnávat všechny, kdož mají zájem o celek, a to nejen
Němce, nýbrž především Čechy, kteří vzhledem k svému postavení,
k své větší početnosti a k svému významu nesou ve státě hlavní
odpovědnost. Mezi Němci se stále více rozdrobuje ona střední skupina, která se rozhodně zastává kulturního svérázu a práv svého
národa, ale která také objímá plnou láskou domov a tím i vlast.
Je potěšitelné, že vedle výbuchů elementární nenávisti ke všemu
německému se ozývají v českém národě hlasy, jež prozrazují nepokoj nad rostoucími otravnými účinky národnostního boje a jež
chtějí býti po právu německé sebeúctě. Byla již zmínka o Kalistovi;
budiž však uveden i Smetáček, který z jiného ideologického stanoviska řekl v revui „Naše doba" mnoho pozoruhodného.
Pro národnostní rozpory v našem státě je důležité mít odvahu
k poznání skutečného stavu věcí, ale také k mužné a otevřené snaze
na základě tohoto poznání skutečný stav věcí zvládnouti. Skutečnost je jistě tvrdá a bude vždycky znamenat zápas. Proto se dějí
pokusy, učinit tuto skutečnost snesitelnou pomocí ideologií historického, sociologického a filosofického rázu. Jakkoli se bude pořádající lidský duch vždycky snažit rozložiti skutečnost, kterou
17
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stěží může obsáhnout! v celém obsahu, v kategorie, musí býti nemenší měrou uchopena i časová podmíněnost takových kategorií
a vždycky musí zůstat východiskem zkoumání samotná skutečnost. Tak na příklad říká osvícenský kněz-filosof Bolzano v starobyle zábavných pojmech mnoho nepomíjivého k otázce soužití
Čechů a Němců v Čechách i nám, kteří jsme se naučili v romantice,
jež sama Bolzana odmítla, pronikati hlouběji do národní podstaty.
Přeme se často o formulaci a skutečnost ustupuje do pozadí. To
je přece mnohem snadnější a působí to často jako hledaný omamný
prostředek.
Oč jde, toť ražení nového nacionalismu právě z ducha křesťanského, katolického. To, co nám dnes bývá předváděno jako duše
národa ve smyslu romantickém, jest namnoze jen věčný davový
instinkt, který se projevuje podle jistých vždy stejných zákonů
a který měl v lidstvu vždycky tak nebezpečný vliv. Jednotlivec pak
většinou podléhá tomuto davovému teroru, ačkoli by sám o sobě
byl naladěn zcela pokojně a křesťansky. To se ukazuje na jazykovém rozhraní a všude tam, kde se srážejí dva národy. Český Vašek
a německý Michl jsou nejlepší sousedé, ctí se navzájem jako lidé,
jsou pořádní a pracovití a přejí si v denním životě všechno nejlepší. Noviny, jež čtou, vyvolávají denně nové rozpory, politické
schůze, jichž se účastní, je rozněcují, a jednoho dne vytluče dobrý
Vašek dobrému Michlovi nebo naopak okna při nějaké demonstraci. Právě zde se musí uvědomělé křesťanské kruhy snažit vyvíjet ozdravující a uvolňující vliv a povznášet prostý davový instinkt ve prospěch pravé národní výstavby. Kde jsou křesťanské
noviny, jež by psaly denně v tento smysl, kde jsou křesťanští vychovatelé, kteří by ve škole vyučovali tomuto soužití národů při
vzájemné úctě k svérázu? V celku převažuje stále ještě starý národně liberální duch, který chce za pomoci státu nebo hospodářství
odnárodňovať, a nad ním vládne prastarý davový instinkt, jemuž
se člověk i jako rozumný křesťan oddává vášnivě a bez výhrad
v temných chvílích, v nichž „začíná vřít národní duše".
Teror veřejného mínění jest ještě všude stejně silný, jenže se
vybíjí jinak. Nikdo se mu neodvažuje postavit na odpor, byť i si
sám přál jako jednotlivec žiti v svém soukromém životě v pokoji.
Zde stojí před katolickou mládeží jak českou, tak německou ještě
nesmírná výchovná práce. Opravdové křesťanské smýšlení na obou
stranách ji také vykoná.
Z rukopisu přel. T. VODIČKA.
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ROMANO

GUARDINI

DUŠE A TĚLO
To, co v liturgickém jednání stojí, co se modlí, obětuje a jedná,
není „duše", není „niternosť , , nýbrž „člověk". Celý člověk nese
liturgické jednání. Ovšem že duše, ale pokud oduševňuje tělo.
Ovšem že niternost, ale pokud se zjevuje v těle. „Anima forma
corporis"; tato věta koncilu viennského má zde svůj plný význam:
naše duše je duchovní substance, v svém bytí na těle nezávislá, ale
podstatně určená, aby byla utvářejícím, oživujícím a k jednání
uschopňujícím principem těla.
Tuto pravdu musíme vidět zcela jasně.
Pro dualismus nenáleží tělo k tomu, co je hotnotné a podstatné
v člověku; je vedlejší, nízké, ba dokonce zlé. Duše je v těle uvězněna a má za úkol, vysvobodit se z něho. Tak myslí novoplatonství,
tak gnosis a manichejství, tak některé proudy dnešního duchovního světa. Jinak utvářený, v podstatě však stejně zaměřený je
způsob myšlení puritána. Chce „čistého ducha", „duchovní" zbožnost a pociťuje tělesnost jako snižující přimíšeninu. Pietismus
staví na místo suché duchovnosti vnitřní duševní plnost. Ale jeho
náboženství niternosti je v základě stejně tak dualistické. Také on
nepřibírá tělo k subjektu, jímž je náboženský vztah nesen.
Tato pojetí trhají nebo ruší podstatnou souvislost mezi tělem
a duší. Jim chybí to podstatně lidské.
Proti tomu ostře stojí monista, jemuž obojí splývá v jedno.
Tělo a duše jsou dvě stránky stejné živoucí jednoty. Tělo „zhuštěná" duše; duše „vnitřní stránka" těla, „něco na těle", jak kterýsi z nich řekl. Tak je náboženství zcela přirozené: včlenění se
do světových souvislostí; rozšíření osobnosti do všeživota; spoluchvění s kosmickými rytmy. Duchovní kruh kolem Fiduse, mnohé
v antroposofii a v rytmické kultuře a mnoho jiného jde touto
cestou. První způsob myšlení roztrhl jednotu; tento nechává podstatně rozlišené splynout v jedno. Tam rozrušilo tělu nepřátelské
základní pojetí všechnu možnost vzájemného působení; zde je
splynutím odstraněno vnitřní, život utvářející napětí. Tam nebylo
pochopeno, že duše je „forma" těla; zde, že je o sobě stojící duchovní substance.
Katolické pojetí musí být naprosto spravedlivé a celkové.
Všude, také zde. Jemu je duše duchovní substancí, povýšenou ve
svém bytí nad látku, v svém působení nad sřetězení přírodních
příčin, svobodnou v sobě. Mezi ní a látkou těla, mezi ní a rostlinou,
17*
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stejně jako zvířetem, je podstatný, žádnými přechody smazatelný
rozdíl. Stojí nad přírodou, je v své podstatě na světě nezávislá;
tím schopná, vládnout nad věcmi. Jest osobní, vzniklá ze zvláštního tvůrčího aktu Boha; tak stojí mimo vázanosti rodem a kmenem, společenstvím a dějinami. Jest bezprostřední k Bohu, jako
v sobě zdůvodněně já je postaveno proti božskému Ty, v tom posledním jen jemu zodpovědná.
Tatáž duše je však zároveň podstatnou formou těla; silou
která formuje látku v živoucí strukturální a činnou jednotu. Její
bytí a život je netělesným podstatným obrazem těla. Projevuje se
v každé linii, v každém pohybu, v každém poměru, v každém
orgánu. Duše je živoucí entelechií těla 1 ). Ale nikoliv jako podstatný obraz rostliny, který zůstává zcela svázán se svým hmotným útvarem a odezíráme-li od konkrétní podoby, tkví jen v tvůrčím duchu Božím, nýbrž je sama skutečnou, v sobě spočívající,
autonomní substancí.
Tak se na „formování těla" nesmíme dívat jen jako na pouhý
děj přírodní, stejný s dějem u útvaru rostlinného. Zajisté je něčím
přírodním, zároveň však událostí osobnostně mravní. Obsahuje
zároveň přírodní zákonitost a mravně osobnostní ovládání; bezprostřední tkvění formujícího principu v utvářené látce a svobodný
postoj nad tím; živoucí jednotu a vnitřní protiklad, ba i boj se
všemi možnostmi překonání a porážky; tak se stává formování
těla duší úkolem. Vývoj rostlinného útvaru zůstává pouhým přírodním pochodem a děje se vnitřní nutností. Boj může zde znamenat jen to, že jsou překonávány vnější překážky růstu. Utváření těla duší obsahuje naproti tomu i toto přírodní dění, pokud
se jedná o organický růst a bezděčné pohyby — ale už i zde může
duše utvářet vědomě. Jak se člověk chová mravně, jak se cvičí
a bydlí, jak se živí a šatí, to vše má hluboký vliv na tyto procesy.
Již zde tedy je „výchova" nejen nutný proces, ale i úkol. Pak ale
znamená „formatio corporis", výchova těla, něco nad pouhý organický růst: vlastní oduševnění těla, habitus a výraz. Toto utváření
nesmí se dít všeobecně, nýbrž pravým způsobem. Správně smýšlející, správně ustavená duše má prostě a opravdově pronikat tělo.
Ona sama musí být čistá, silná a něžná a má učinit celé tělo živoucím výrazem tohoto bytí. Mysleme na všechno to, co v sobě uzaví*) »Entelechií« rozuměl Aristoteles a rozumí nejnovější filosofie organického onen podstatný faktor, který působí v živoucím a dává mu zvláštní
podobu jeho stavby a vlastní způsob působení, na př. podstatnou podobu
buku, sokola. Čti k tomu: Hans Driesch Die Philosophie des Organischen,
2. Aufl., Leipzig 1921, S. 391 a násl.; dále Hans André, Die Kirche als Keimzelle der Weltvergöttlichung, München 1921.
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raji slova habitus, sebeovládání, čistota a opravdovost, láska, ohled
a upřímnost a uvidíme brzy: to neznamená jen dějící se růst, nýbrž
neustálé usilování, jehož linie vede od přírodní, svébytné bezelstnosti dítěte přes otřesy zralého věku k vždy hlubšímu uchopení
a produševnění všeho tělesného bytí. Až je dosaženo toho, co u dokonalého člověka ctíme jako „produševnění", v němž jest opravdu
celá tělesnost produševněna. Naplňuje se v pro jasnění vzkříšeného
těla, které se stalo zcela „duchovní", výraz a orgán duše, zcela
„světlo", jak zní hluboké symbolické slovo středověku. Toto
všechno znamená, že se duše stále ve vyšší míře svého bytí, stále
hlouběji zabírajícím a jasnějším způsobem stává „forma corporis";
že stále více duchovního života duše vchází ve formující vztah,
stále hlubší vrstvy těla jsou zasahovány a vždy „světleji" prozařuje duše z každého vlákna tělesnosti.
Tímto názorem budeme právi tomu, co jest pravdivého v oněch
jednostranných pojetích. Při tom neskládáme na sebe kousky
myšlenek odevšad, nýbrž chápeme původní jednotu onoho vztahu. Šíře, napětí a mravně osobnostní cena dualistické myšlenky
je v katolickém pojetí v původní jednotě s hlubokou jednotou
myšlení monistického 2 ).
Křesťan chce nad pouhé tělo. Chce překonat všechno poddanství tělu, chce být mocný své základní svobody, nadsvětnosti a bezprostřednosti k Bohu a chce být opravdu obyvatelem duchovního
světa. To však nikoliv proto, aby odstranil nebo škrtl tělo, nýbrž
aby je zcela uvedl do moci svobodné duše, aby je projasnil. Zná
tragiku uzavřenosti do „hříšného těla", nostalgii po dalekém a
čistém světě ducha. Ale posledním cílem není netělesné, „čistě
duševní" bytí, nýbrž zcela produševnělá tělesnost, „duchové",
správněji „duchovní tělo" sv. Pavla 3 ). I o jejich hluboké jednotě
2
) Záleží na zvláštních vlohách jednotlivce, kterou stránku tohoto
vztahu silněji zakouší. Formule »anima forma corporis« má velmi široké
rozpětí, jakmile pomyslíme, že »anima« znamená duchovní substanci, bezprostřední Bohu a »forma« dokonalé, až k poslednímu jdoucí proniknutí látky
v živoucí útvar a působení. Co kdo v tom zakouší silněji: vlastní usilování
ducha, nebo jeho začlenění v lidskou jednotu; vnitřní harmonii duše a těla
nebo tragický pocit vázanosti a platónské usilování k svobodě; puzení k nekonečnosti nebo klasickou vůli k jasně vymezené podobě — to je věc zvláštního nadání různých osobností, často také určitých vývojových stadií jednoho člověka.
3
) Apoštol staví »tělesné« proti »duchovnímu« a žádá, abychom tamto
překonali a za tímto usilovali. »Duchovní« není však metafysicko-komologický, nýbrž náboženský pojem. Neznamená substanci, nýbrž stav; nikoliv
ducha na rozdíl od těla, nýbrž zformování nadpřirozené, způsobené milostí
a křesťanským usilováním. »Přetvoření« celého, duchovně tělesného bytí, na
rozdíl od nevykoupeného stavu.
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katolický křesťan ví. Není jen obviněn, že je nepřítel těla, protože
zná hluboké napětí v lidské bytosti; jeho nepřátelé mu také předhazují, že zhmotňuje, zpředmětňuje duchovní skutečnosti proto, že
skutečně má živoucí jednotu. Neboť toto pojetí není plodem teoretického přesvědčení, nýbrž živoucí skutečností a každý je může —
přes všechna znetvoření — ve skutečném životě jednotlivce jako
Církve poznat. Tak ví katolík, že duše je životem těla, jeho formou, příčinou jeho jednání a rozvoje. Vidí tělo, až do poslední
buňky, až do poslední molekuly jeho látky proniknuté duší; ví, že
je to její krása, která se zjevuje v každém poměru jeho míry,
v každé linii a gestu. Ale také ví, že duše ztratí hned svoji vznešenost, jakmile ji učiníme jen „vnitřní stránkou", rytmem těla a vezmeme jí božskou bezprostřednost svébytné, duchovní existence.
A že pak je také ztracena poslední svatost a krása těla samého.
To všechno nevyčerpává, jaký je skutečný vzájemný poměr
duše a těla. Zde není jen normální, život vytvářející napětí. Hřích
rozrušil tento vztah. To bylo právě to hrozné u prvotního hříchu,
že jeho rozrušení proniklo tam, kde nemůže být vůbec uneseno,
do nejvnitřnějšího podstatného vztahu duše a těla — ba vlastně
by mělo znít: duše a hmoty, neboť co se nazývá „tělem", jest už
v jistém smyslu „duševní", vzniká to přece jako bezprostřední výsledek toho, když duše uchopí a formuje hmotu. Nyní „usiluje tělo
proti duchu" a chce si jej podřídit. Duch musí bojovat, musí krotit
tělo; při tom je ale vždy v nebezpečí, že je rozruší a tak si zničí
samu základnu svého působení. Ba, on stojí sám proti sobě. Prožíváme přece, jak je namířen pud proti pudu, vášeň proti rozumu,
tvůrčí síla proti tvůrčí síle. Ale v každém pudu, v každé síle působí
tatáž duše, i když různým způsobem a vztahem k celku. Jednotlivé
životní okruhy v celkovém lidství stojí proti sobě a tím ve skutečnosti a v úžasně trpkém smyslu duše sama proti sobě. Ona, která
je přece jednotou a má vytvořit životní celek v celé plnosti jednotný, která to ze své podstaty a nutně musí, ona sama vnáší,
porušena hříchem, do svého vlastního života boj.
Celý člověk nese katolickou zbožnost. Žádná „čistě duchovní"
zbožnost; jaká ta je, to nevíme. My nejsme žádní čistí duchové,
nemáme jimi být a — v tom nás nesmí klamat touha po svobodě,
plynoucí z boje proti nadvládě těla — my to také vůbec nechceme.
První opravdovostí jest, postavit se zcela na vlastní podstatu. Naše
podstata však znamená, být člověkem; ztělesněným duchem, produševnělým tělem. Všechno, co jsme, jest lidské a co děláme, také.
Tak nás chtěl Bůh. Vůle k dokonalosti neznamená, že někdo chce
jinam ze svého podstatného útvaru. Byla by to neposlušnost a zároveň bláznovství, neboť můžeme žít jen vlastní bytí. Dokonalí
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jsme spíš tehdy, když naplníme svoji podstatu, v níž jedině jsme
obrazem Božím. Naším cílem jedině může být, abychom se stali
celými lidmi. Co ovšem znamená „lidství", dává nám tušit vzkříšený Kristus a co „všechno musil vytrpět, aby vešel do své slávy".
Naše pozemská tělesnost, za našich dnů zvlášť nejméně ochráněná,
nemůže zajisté vyjádřit plnost duchovního života. Víme také, jak
hluboko v nás tkví ono tragické rozrušení a odmítáme proto každou povrchní víru ve vývoj, která myslí, že můžeme výchovnou
prací vytvořit na zemi dokonalý životní stav. Přes to máme ještě
nevyčerpané možnosti výchovy před sebou, výchovy jednotlivce
jako společnosti, pro osobní bytí jako pro všechny způsoby výrazového a činného života a věříme, že Bůh nám tyto úkoly staví.
Ze naše tělo musí vstát z mrtvých, je nám hluboce důvěrná, skoro
samozřejmá pravda. Teprve ve „věčném životě" budeme celými
lidmi. Teď není „ještě zjevné, čím budeme"; ale mnohé slovo Písma
svatého nám dává tušit, s jakou ryzostí kdysi „duchovní tělo"
v svém pro jasnění má zjevit s Bohem spojenou duši. Je přece
věčný život nazýván „písní" a chvalozpěvem . . . Nemáme také
náboženství pouhé niternosti. Jaké to jest, nevíme. Již nehlasné,
vnitřní „slovo", v němž se formuje první myšlenka, znamená projevení. A může-li proběhnout dráhu, kterou mu předpisuje jeho
podstata, pak se také stane slovem vnějším, gestem, jednáním,
tělesným bytím. Tedy niternosti zjevnou; a vnitřní hloubkou naplněnou, k vnitřnímu mlčení probíhající vnějškovostí.
Jsou ovšem náboženská jednání, u nichž důraz spočívá na „duchovním" a „vnitřním": tak mlčenlivá modlitba, v níž člověk usiluje tiše k Bohu, nebo před ním stojí nebo zůstává připraven
a čeká. Liturgie naproti tomu předpokládá od počátku až do konce
člověka jako nositele svého jednání. Je-li dokonalé, pak to nevede
k tomu, odtělesnit modlícího se člověka. Naopak, on se stává —
v onom nejhlubším smyslu — vždy lidštější. Chceme říci, že
v liturgickém aktu se jeho tělesnost stále hlouběji produševňuje,
zduchovňuje, projasňuje; že jeho duše se vždy plněji vyjadřuje,
zjevuje, ztělesňuje.
Tento děj má dvojí zaměření: zvnitřku navenek a zvnějška
do nitra. Znamená zjevování nitra navenek a čtení vnitřního
z vnějšího. Znamená podání nitra vnějškem a přijetí cizího nitra
z jeho vnějšku. Je to symbolický vztah v jeho dvojí tvářnosti: zjevující nebo poznávající; dávající nebo přijímající .
Symbol není alegorie. Tato připíná nějaký význam k něčemu
vnějšímu, co je dáno převzetím nebo zvykem, na př. spravedlnost
k vážení se zavřenýma očima. Takové sepjetí je však nahodilé;
celek by měl stejně dobrý smysl, kdyby oči vážící ženy byly ote167

vřeny. V symbolu naproti tomu je niterné spjato k vnějšímu tak,
že se to nemohlo stát jinak 4 ); že jedno vnitřní nutností náleží
k druhému. Naprostý symbolický vztah je pak mezi tělem a duší.
Lidské tělo je analogií5) duše ve viditelném tělesném řádu. Kdybychom tedy chtěli viditelně tělesně vyjádřit 6 ), co je duše v duchovní
oblasti, pak by právě nastoupilo lidské tělo. To míní hluboce formule „anima forma corporis". Tělem překládá se duše do hmotného, do svého živoucího „symbolu". Proto pozná bdělý pohled
z cizího těla bezprostředně cizí duši. Ne proto, že si vzpomněl na
vlastní výraz ve svých rysech a pohybech, nýbrž bezprostředně,
protože každá tělesná linie, pohyb a gesto přenášejí duševní do viditelně tělesného, to znamená, do jeho symbolu 7 ).
„Lidské" jednání je tedy „symbolické" jednání. Viděno od nositele jako aktivně symbolické, zjevující, sdělující. Od nazírajícího
jako receptivně symbolické, chápané a přijímané.
Člověk stojí v liturgii jako ten, kdo tvoří a nazírá symboly.
Modlí se a jedná duší a tělem v jednom. Oduševnělým tělem; tělem,
v němž se vyjadřuje duše. Již ve „slově" se to děje. V něm uskutečňuje se první ztělesnění duševního nitra: člověk mluví a jedná.
Děje se to v každém gestu a jednání: jednání je rozvinuté ztělesnění duševního nitra; člověk vyjadřuje a chápe.
Tím rýsuje se první úkol liturgické výchovné práce: člověk
musí být zase schopný symbolu.
Od středověku uvolnilo se podstatné spojení duše a těla. Toto
uvolnění nevzniklo z nějaké askese. Pravá askese, i ta nejostřejší,
nechce potlačit tělo nebo mu odcizit duši, nýbrž stále plněji postavit tělo pod formující sílu duše. O to usiluje z přesné znalosti
opravdových poměrů, zvláště jak je hřích porušil. Pravá askese
představuje pravou míru v člověku a tím neustále zduchovňuje
4
) Nebo ne tak snadno. Nemůžeme vést ostrou hranici mezi symbolem a
alegorií. Tak závisí na individuu, chce-li na př. předání městských klíčů počítat k prvému či druhému.
5
) Slovo »analogie« vzato ve starém, přesném smyslu. Podle toho jsou
řády jsoucna, na př. mrtvého, organického, duchovního, ve vzájemně si odpovídajícím vztahu. V něm jest jeden řád, přes všechny podstatné rozdíly,
spřízněn s jiným. Positivní obsah nadřaděného stupně odráží se v nižším
(symbol); obsah tohoto, naproti tomu, jest oním vzat do vyšší souvislosti..
6
) Pokud je to možné, neboť vyšší nevchází zcela v nižší. Celá duše
nevchází, mohu-li tak mluvit, do vztahu, »formatio.« Jak působí však tato
transcedence duše, tato nevyslovená, ve skrytém pozadí zůstávající duševní
oblast, o tom zde nemohu mluvit. Vedlo by to daleko.
7
) Symbol ve zvláštním kulturně filosofickém smyslu se pak objeví,
jakmile se takové ztělesnění duševního v gestu nebo v nějaké věci projeví
tak čistě a nutně, že je národem nebo lidstvem uznáno skoro jako konečné.
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tělo. Jaká podivuhodná jednota lidské bytosti ve velkých „duchovních mistrech", v takovém Chrysostomovi, Benediktovi, Františkovi. Co však započalo novověkem, znamená něco zcela jiného.
Usilovali o čistou duchovnost a nastala nejhroznější záměna, která
kdy pomstila odpad od podstatné skutečnosti: chtěli čistě duchovní
a upadli do abstraktního. Symbol a ztělesnění bylo odmítnuto a na
místo „duchovního" se nepozorovatelně podsunulo abstraktní, pojem. Nemohlo se to také stát jinak. Jsme lidé, nikoliv duchové.
Požadavek čisté duchovnosti je proti základní skutečnosti. Pojetí
středověké bylo přiměřené podstatě; do pojetí pozdějšího vešlo
cosi nelidského. Jednota těla a duše, znamenající pro nás jedině
život, jakožto pojetí — zašla. Na místo světa, v němž se duchovní
vyslovovalo bezprostředně v tělesném, v obraze, gestu a tvaru,
v jednáních, jež mají smysl a v mravech a v tisících formách výrazu, kde všechno zjevovalo a vše bylo prosyceno obsahem, nastoupil svět domněle „duchovní"; ale teď s hrůzou vidíme, jak byl zcela
a úplně neduchovní, jak hrozně mrtvý: totiž ten svět pojmů, formulí, aparátů, mechanismů a organisací. Právě to, oč se usilovalo,
duch, zmizel, zadusil se v mechanismu. A tělo, opuštěné svojí
„formou", ponechané samo sobě, zdivočelo. Jak podlidská musila
být, měřeno těmito měřítky, kultura po středověku, může se nám
objevit, když srovnáme středověké město, jeho způsob výstavby,
jeho mravy a řády, jeho, nejhlubším právem tak nazývané výchovné prostředky, s naším dnešním velkoměstem. Zde přirozeně
není pro „lidské" jednání, pro symbol, žádného místa. Na jedné
straně myšlení a chtění, které činí nárok, být duchovním, vpravdě
však je abstraktní, t. j. tak neduchovní, jak jen možno; na druhé
straně hmotná tělesnost, která už není lidská, protože neproduševnělá a v mnohém ohledu stojí pod zvířetem. Pod ním, protože jí
chybí spolehlivé instinkty zvířete; neboť hrůzné zpustošení života
opuštěného vnitřním řádem a jistou mírou jsou zvířeti cizí, pokud
je člověk nepokazil. Tajemné orgány, jimiž je duchovní přeloženo
do svého tělesného korelátu a každé gesto jest učiněno zjevením
ducha, aby byl duch zase obohacen; jimiž je tělo produševněno
a duch ztělesněn, ty ponenáhlu zakrňují. Schopnost, zjevovat a zírat, schopnost, vyjadřovat a vyjádřené chápat, stále víc mizí. Odnaučili jsme se „vytvářet", umíme už jen zánášet do rubrik; nedovedeme už zírat, poslouchat, jen se ještě učit. Mizí, co na takovém
umění spočívá: obraznost řeči; výrazné držení těla; zformované
oblékání a bydlení; způsoby styku; hra a tanec. Mizí umění jako
osvětlení bytí a projasnění života, jako škola zírání a moudrosti.
Mizí, řečeno jedním slovem, živoucí „vzdělání", utváření tělesnosti
18
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duchem a projevení ducha v těle 8 ). Mizí „vzdělané lidstvo", lidská
kultura. Mizí kultura vůbec a přichází civilisace, barbarství.
Tím však musila být pohřbena přirozená schopnost k liturgickému jednání. Jsou zde hluboké souvislosti: v té míře, jak byl
vystřídán středověký postoj „novým", zakrňuje živoucí liturgie.
Na její místo nastupuje zdánlivě „vnitřnější", „duchovnější" zbožnost a vedle toho liturgie, pociťovaná víc a více jako věc sváteční,
jako „ceremonie". Náboženský život stahuje se do domněle vnitrně
duchovního a stává se tak vpravdě abstraktní, formulkovitý, schematický. Ztrácí souvislost s podstatnou strukturou života, neuchvacuje, nevzdělává9). A na druhé straně jest ono tělesné, věcné
v náboženství, totiž ritus a symbol, stále méně chápáno; není bezprostředně zíráno, žito. Se znaky, zbavenými bezprostředního oduševnění, musí být často namáhavě spínán smysl a ten, kdo vykládá,
jako ten, kdo poslouchá, nemůže se zbavit pocitu, že by to vlastně
šlo snadněji bez toho všeho.
Nyní se však ohlašuje hluboká proměna. „Nová doba" je pryč
— doufáme, že ano! Projevuje se vůle, která je v protikladu k nejvnitřnějšímu zaměření posledních století. Především proniká
v hnutí mládeže: vůle, být zase „člověkem". Zajisté, obklopuje ji
mnoho zmätenosti, mnoho pokřiveného. A přece, jak jasná jest
v tom posledním. Jak jistě všude nasazuje. Jak se zmocňuje jedné
oblasti života po druhé. Pryč od prolhané „duchovnosti" století
devatenáctého. Ztělesněný duch jsme my lidé. Pryč od zvířeckého
materialismu téhož století, kterému to dělalo tak protipřirozenou
8

) Co přece dnes rozumíme »vzděláním«? »Vzdělaný« je nám ten, kdo
mimo své odborné vzdělání má názor na to ostatní, u něhož vědění proniklo
do zírání, cítění, soudění. Tedy jednání, majetek, jenž tkví ve vědění; racionalismus, dědictví osvícenství. Podstatné vzdělání znamená něco jiného.
Vzdělaný je strom, když v jeho svobodném a silném bytí jasně vystupuje
podstata. Vzdělaný je sokol — hle, jak létá, sleduj báječnou tvárnou sílu
jeho kruhů. U člověka vázneme: on není v jedné linii se stromem a s ptákem. Je svobodný, a je dáno do jeho rukou, aby uskutečňoval svůj podstatný obraz. Jednou částí své bytosti stojí mimo svět a má odtamtud tento
svět přemáhat. Je bojovník a hledač a všechno rozdvojení, všechno usilování a zklamání boje je v něm. To všechno je pravda. Přesto je i pro něho
vzdělání hluboce věcí živoucího bytí, nikoliv vědění nebo vůbec výkonu.
Vzdělaný v pravém smyslu je ten člověk, který je zformován z vnitřního
podstatného obrazu v bytí, myšlení i jednání; obepíná-li ho společenství, když
žije v takovém jednajícím okolí, v němž se onen obraz zjevuje — neboť nikdo
nemůže být vzdělán sám pro sebe; může jím být jen se společenstvím, když
vzduch a stavby a životní způsoby a člověk jsou vzděláni také. Není méně
potěšujícího nevzdělance než »vzdělanec« našich dnů z darů osvícenství. Od
renesance zaniklo utváření i vzdělání. Poslední zbytky uchovává selství, kde
žije ještě to pravé. Zajisté, i toto rozrušení mělo svůj smysl. Bylo tím splaceno mnohé, co nám zůstává nenaraditelně cenným, především jemný cit pro
hodnotu a zodpovědnost jednotlivé osobnosti. Také není vzdělání hodnotou
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radost, pocházet ze zvířete! V našem těle žije duchovní, Bohu bezprostřední duše. Nejasné hlavy mohou tuto vůli přepnout a zmást.
Konjunkturní lidé to vykořisťují, filistři zohyzďují a protivníci
křiví. A přece vzniká nový postoj, který nezadržitelně stvoří novou
kulturu — ovšem, najde-li a podrží Boha! Ve všem, v oblékání,
držení těla, umění, v řeči, písni, způsobu života, v náboženském
projevu totéž: chceme být lidmi! I hnutí tělesné kultury a rytmické výchovy chce totéž. Nepotřebuji plýtvat slovy, jak mnoho
je na ní falešné a nebezpečné. Ale v hloubce žije v ní jedno: touha
po skutečně oduševnělém těle; po tvárném výrazu ducha; touha
po opravdu lidském bytí a žití. A nebude-li toto celé hnutí svedeno
na scestí moderní machou a nebude-li sloužit penězům a smyslům,
tedy se v něm probudí zase ty orgány, které zjevují ducha v těle
a dávají zřít duchovní z tělesného.
Je významné: v té míře, jak vzniká tento nový postoj, probouzí se i porozumění pro katolictví. Teď jde o člověka a tím hned
o katolicismus. Katolicky nebo pohansky — zní dnes rozhodnutí.
Teprve teď je chápán Nietzsche a boj, který vypověděl křesťanství
zdvihá se teprve teď, neboť teprve teď žijí lidé, a není jich málo,
kteří se dovolávají jeho myšlenek, a pro které vyslovuje, čím oni
životně jsou. Již často bylo katolictví pociťováno jako „pohanské".
To říká mnoho. Je hluboce „lidské"; a lidské jest i pohanství, ale
jen lidské. Má-li se lidské pozvednout milostí, v Kristu, nebo má-li
se stupňovat samo k nadčlověku a k„Bohu"; máme-li, ztrácejíce
nejvyšší. Povinnost, čest, láska, každý rozkaz svědomí stojí nad ním. Nesmíme být krasoduchy a požitkáři, nýbrž musíme vydržet, kam nás vůle Boží
postavila. To všechno je pravda. Ale tyto otázky jsou naléhavé. Ta spoušť
se zvolna zažrala tak hluboce, že ohrožuje náš život. Nejde o záležitost
vkusu, ale bytí. A naše naděje se připíná k tomu, že vystupuje nový obraz.
V hnutí mládeže vidíme jeho nejživotnější předzvěst. Na nás je, abychom nic
předčasně nejmenovali a neutvrzovali, co tady vzchází z hlubin a co má být
pro staletí měrou a obsahem. Musíme v ohavnosti barbarství stát na pevném
místě, vyciťovat a zkoumat, připravovat cesty, aniž bychom viděli splnění.
Trpělivost — to musí být naší věrností; věrnost k obrazu a dílu, jehož sami
ještě neznáme. (Slovo »Bildung«, jehož zde autor užívá, nutno chápat v jeho
druhém významu, který znamená též utváření a který českým překladem
»vzdělání« není tak přesně vyjádřen. Pozn. překl.)
9
) Řekl jsem již: tím nemá být zneuznáno, co má hodnotného; má přece
každá doba svůj smysl a své poslání od Boha. Moderní zaostřené vědomí
osobnosti zjemnělý cit pro konkrétní a zvláštní, silnější vytvoření vůle k zodpovědnosti přineslo křesťanskému náboženství významné hodnoty, stejně tak
jako na druhé straně novodobý smysl pro matematickou přesnost a věrnost
k technice. Ale vytvoření zvláštních sil a jednání je vždy vykoupeno zakrněním jiných a to byly v tomto případě právě ty, o nichž zde byla řeč. Konečně
s otázkou, co platili lidé oněch dob před Bohem mravně a nábožensky, nemají přirozeně naše úvahy co dělat.
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se v Bohu, být z něho znovuzrozeni k novému člověku, nebo máme-li stát sami v sobě a sami „být jako Bůh", o to jde.
Pohanství a katolické křesťanství si navzájem hluboce odpovídají. Ono je všemu přirozenému otevřený přírodní stav, který
ovšem bere přírodu absolutně a neví o žádném nadsvětně nezávislém Bohu; toto je plné, stejně celému jsoucnu otevřené, ale
všechno přirozené nadpřirozeně projasňující křesťanství. Obojí má
příbuzný postoj: jsou otevřené pro všechno skutečné; oběma chybí
subjektivně svévolné vybírání ze skutečnosti. Oboje také vidí, že
jde o člověka a chtějí čelit otázkám, které on klade.
Ale toto je hluboká tragika pohanství: nemůžeme být právi
přírodě z pouhé přírody; teprve kdo stojí na Nadpřirozeném, může
uchopit a cele rozvinout přírodu. „Příroda" o sobě je něco hluboce
problematického. Zajisté, že usiluje o dokonalost, vlastní její podstatě; ta však může být dosažena jen tehdy, stojí-li příroda v milosti. Teprve pozdvižena nadpřirozeně v milosti, může příroda naplnit své vlastní možnosti. Zůstane-li v sobě, pak klesne pod svoji
přirozenou míru. Příroda má jen volbu, být nadpřirozená nebo podpřirozená. To je antinomie přírodního, která musí být ve středu
každé kulturní filosofie, která je práva podstatě. Proto „je celá
příroda v bolesti a vzdychá po vykoupení skrze dítky boží". Vnitřně
ke skutečnosti obrácený postoj pohanství je však velikým pokušením, smísit se s katolickým a zapomenout, že teprve nadpřirozeně nesená přirozenost jest opravdu „přirozená", pouhá příroda
však klesne ihned pod přírodu. Proto musím teď omezit, co jsem
předtím řekl o „lidskosti" pohanství. Ta jde přece jen až k určité
mezi. Neboť k člověku také náleží přirozené zaměření k Bohu a
k jeho milosti. I to je „skutečné"; ba v prvé řadě. Pouhý vztah
k této skutečnosti je protipodstatný; a proto nelidský. I když
křesťan obětuje pro Krista všechno „vzdělání", je nesporně „lidštější" než pohan, který se uzavírá do tohoto světa a „ztrácí svoji
duši". Co jsem mínil, jest však přece zcela jasné: společná je katolickému křesťanu a pohanu otevřenost pro všechno přirozené.
A nyní vyvstává nové pohanství. Křesťanská tradice ztratila
pro určité kruhy všechen význam. Zdá se, že mnohým zmizelo
z krve a z duše samo křesťanské dědictví a oni zde stojí zase jako
pohané — pokud je to po tolika staletích křesťanských dějin
možné. Toto pohanství však neznamená úpadek, lhostejnost či neřestnost, jak tomu bylo často v posledních staletích. Jest — právě
silné proudy v hnutí mládeže to ukazují — ztělesněno v šlechetných lidech, vysoko smýšlejících, čistých a veskrze toužících po
zbožnosti, připravených a schopných k hlubokému tvoření. Vyvstává pohanství jako positivní lidská a kulturní možnost, které
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má otevřené oči a vůli k přímé duši v přímém těle; které chce
jako celý člověk žít v cele viděném světě. Pohanství s často podivuhodnou jemností a přirozenou šlechetností. Zase září světlo krásy,
které se zdálo od dob řeckých na zemi zhaslé. A toto pohanství má
v sobě duši, která prošla dvoutisíciletou křesťanskou školou a v ní
se stala hlubokou, bohatou a jemnou. Veliké rozhodnutí stojí před
námi, Goethe a Nietzsche je připravovali: chceme-li „Řím a Athény", nebo Kříž, který je „židům skandálem a pohanům bláznovstvím".
Pohanství je veliký protivník katolického náboženství. Chce
— s omezením, které jsem právě udělal — celkovost, jako ono.
Oboje stojí tváří v tvář šíři a obepínají přirozené bytí. Ale katolický křesťan překonává a přetvořuje svět v Kristu. Svět, celkovost věcí, celkovost člověka jsou mu základy k postavení království božího, když byl Kříž všechno vykoupil. Naproti tomu pohan
činí určitým způsobem ze světa Boha; popírá osobního, nezávisle
v sobě spočívajícího tvůrce a popírá Kříž.
Toto rozhodnutí se odehrává i na onom zvláštním poli, které
nás zde zajímá, ba na něm především. Všechna ta hnutí, o nichž
jsme mluvili, životní formy, tělesná kultura a jak se jinak jmenují,
působí nové zlidštění člověka; tvoří orgány a síly, které byly dosud
zakrnělé. Otázka jest však tato: děje se tak, aby je daly do služeb
Bohu, aby byl zase možný opravdu katolický život a opravdová
katolická kultura? Aby v nejhlubším smyslu liturgické utváření
uchopilo a pro jasnilo celý život? Nebo se pokládají za proces,
v kterém má vzniknout jen lidský člověk, v němž se má člověk stupňovat v nadčlověka, ba v boha? Aby v tom cele srostl s přírodou
a s kosmem a stal se „zbožným pohanem"? Katolická liturgie nebo
pohanské náboženství těla a tohoto světa ?
Na naši otázku jest odpověď jasná: zde se probouzejí všechny
ty síly a orgány, které vývojem nové doby zakrněly. Teď bude zase
možné opravdové liturgické jednání.
A křesťan, který miluje své bratry, dodá: zde máme nové,
hluboké povinnosti k těm, kteří „stojí venku". Jejich šlechetnému,
po jasném utváření toužícímu srdci budeme moci dát vševykupující a všenaplňující sílu království božího, když budeme pomáhat,
aby člověka uchopilo zcela pravé a vážné liturgické vzdělání a nepotlačovalo ho, nýbrž povznášelo a projasňovalo.
Tím je také načrtnut první praktický úkol: neseni tímto vnitřním přetvořením naší doby, musíme se zase učit, být v náboženském vztahu lidmi. Musíme se učit, modlit se také svým tělem.
Držení těla, pohyb a jednání musejí nám být bezprostředně, v sobě,
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náboženské. Musíme se učit, vyjadřovat své nitro ve vnějšku a
z vnějšího vyčíst nitro. Musíme se zase stát schopni symbolu.
Roste-li mladý člověk pravým způsobem a v živoucí souvislosti s přírodou a utváří své tělo cestováním, hrou a tělocvikem;
koná-li vedle práce hlavou také práci rukou; učí-li ho požadavek
opravdovosti pociťovat zase váhu slova, cítit, co znamená mrav
a forma styku; učí-li se sám utvářet oblékání a předměty potřeby
a okolí; stane-li se účelně prováděnou rytmickou výchovou zase
pánem nad tělem a proniká-li do souvislostí duše a těla, formy
a pohybu, míry a bytí — pak si přináší přirozené předpoklady
k správnému liturgickému jednání. Zvláště když zkušenost několika generací našla v tom všem pravou míru a překonala první
zmatky; když toto cvičení začne již v ranném mládí a může tak
bytost uchopit již v prvním růstu; když konečně je to cvičeno
řadou pokolení a když je stvořeno jisté dědictví, vniklé do bytí
a instinktu.
Právě z hluboce chápaného katolického smyslu nebudeme odmítat tyto nové proudy. Zajisté, budeme k nim opatrní, budeme
je měřit duchem a zásadami naší Víry a naší Tradice; zároveň
však poznávat, co v nich žije příbuzného právě naší katolické vůli,
toto pěstovat a vestavovat do liturgické kultury.
K takové všeobecné výchově musí pak přistoupit zvláštní: bezprostřední výchova k pravému tělesně-duševnímu, symbolickému
jednání. Musí začít záhy, už u dítěte. Musí se učit — a jak snadno
se to podaří! — nechat vplynout všechny síly dívání a vytváření
do náboženského jednání. Jeho výchovatelé musí mu liturgické
akty a procesy převést v zážitek tak, že chápe přirozený smysl pohybu a jednání oněch gest, zároveň i náboženský smysl v celém
jeho podstatném určení a síle; že živě cítí, jak se přenáší do vnější
podoby.
Při tom vyjdeme od liturgicky elementárních pohybů, od prostých pohybů a jednání, které — nemohu zde tuto otázku dále
sledovat — jsou zčásti všeobecně lidské povahy, v liturgii však
nalézají své zvláštní naplnění.
Takovéto uvedení musí být provedeno v opravdu úrodném
okamžiku, je-li duše bdělá, tělo jemnocitné a schopné utváření,
jsou-li tvůrčí síly čilé. Když matka opravdu žije se svým dítkem;
je-li učitel opravdovým učitelem, pak již postihnou tento okamžik.
Nejvíce se tak stane živým příkladem; jím vrůstá dítě do organismu liturgických dějů samo.
Praktické rady k této a následující kapitole jsem se pokusil dát ve
spise »Von heiligen Zeichen«10). Co zde následuje, jsou pokusy, o nichž sám
cítím, jak jsou problematické. Pravděpodobně bude muset být všechno vřaděno organičtěji do celkového vývoje. Vždy však mohou povzbudit k lepšímu.
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Třeba takto: řekneme dítěti: »Milý Bůh je tak veliký a my lidé jsme
zcela malí a ubozí před ním. Kdybychom se tak široce před ním postavili,
bylo by to, jako kdybychom mu řekli: »Já jsem cosi velikého; stejně jako
Ty!« Tu musíme být skromní, musíme se »udělat maličkými« — hleď, takto
— a necháme dítěti kleknout. Byla-li chvilka příznivá a ten, kdo učí opravdu
přesvědčen, pak to dítě nezapomene nikdy. Velikost Boží, vlastní malost, pokorné smýšlení a pokleknutí splynou v živoucí jednotu.
Podobně můžeme přivést k uvědomení rozdíl mezi pozdravem sobě rovných a pozdravem pokleknutí v kostele před Bohem.
Nebo: »Když mluví člověk, pak mluví i jeho ruce. Dej pozor, mluví zároveň samy od sebe. Ruce říkají tak mnoho! I když mluvíš k Bohu, musí
ruce mluvit spolu. T a k . . . « a sepneme je. »Mohou mluvit zcela pevně
a vnitřně — cítíš to?« — a skřížíme prsty. »Nebo zcela vážně — položíme
ruce plošně na sebe. »Není to pěkné?« A teď mu ukážeme volně visící
a spěšně sepjaté ruce — »Vidíš, jak jsou ty ruce nevychované? Jak jsou líné
a zlé?«
Základní jev tělesně-duševního odpovídání je toto: Co znamená v duchovním »více« nebo »méně hodnotné«, přenáší se v tělesném do představy
»vyššího« a »hlubšího«. Stejně tak se vyjadřuje představa dokonalejšího,
Bohu blíže stojícího ve zvýšeném místě. Když tedy vezme matka v příhodnou chvíli dítě do kostela, jde s ním pomalu po schodech a říká: »Teď jdeme
n a h o r u . . . , nahoru do k o s t e l a . . . k milému Bohu« — pak se spíná vědomí
tělesného stoupání s duchovním přibližováním k Bohu.
Zážitkem nejhlubším může být znamení Kříže. Matka vykládá dítěti
o Spasiteli, co pro nás na kříži vytrpěl, protože nás miloval. »Ve znamení
kříže je Spasitel. Tady se k tobě sklání a bere tě do svého náručí, protože tě
má tak moc rád. Udělej t o . . . zcela p o m a l u . . . v e l i k ý . . . od čela k prsům,
od jednoho ramene k druhému — Spasitel ti žehná všechno, tvoji hlavu, tvé
srdce a tvé údy, tvé tělo a tvoji duši, činí tě zcela svým, chce tě učinit zcela
svatým.« Anima naturaliter Christiana!
Tak můžeme ještě mnohé přivést k liturgickému vědomí: chůzi v kostele
jako slavnostní pohyb před Bohem; přímý postoj před Bohem jako pohotovost; dotýkání se hrudi, jímž hříšník je při Bohu proti sobě samému, protože
jednal proti nejmilejšímu Bohu a ještě mnoho jiného.
Stoupajíce od jednoduchého, můžeme postupovat k složitějšímu jednání:
k tomu náležejí procesí jako projev nejvyšší, slavnostní radosti, nebo jako
doznání před světem či jako vedení Bohem skrze jeho vlastnictví; gesta přijímání při sv. přijímání; chování při zpovědi; u sv. mše a jinde.

Vždy to znamená totéž: jde o to, vyzdvihnout jasně v jeho
vlastní podstatě obsah určitého posvátného jednání a přivést jej
k vědomí; znamená to dále ovědomit určité gesto, držení těla nebo
jednání v jeho zcela zvláštní struktuře, jeho statice a dynamice
a specificky tělesné kvalitě, nechat je vykonávat krásně, jasně a
dokonale a obojí spojit.
Pak musíme ovšem dávat pozor na to, aby ono jednání bylo
také vždy vykonáváno pomalu, dokonale a uvědoměle. A to se
nesmí stát příliš často, jinak by to zevšednělo. Nesmí být konáno
v nepravém okamžiku, jinak se nehodí jasně uchopený podstatný
,0

) Dosud vyšly dva sešity (Rothenfels 1922 a 1923). Třetí následuje.
Český překlad F. Pastora vyšel u J. Floriana ve Staré Ríši.
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obsah jednání k okolí nebo k situaci. Neboť dítě má buď vědomí
zmatku a vzpírá se, nebo se podrobí, ale jasná vnitřní a vnější
forma jednání se v jeho vědomí a ve svém provádění setře. Pak je
porušeno právě to, oč šlo, totiž k podstatě náležející výraz. Toto
poslední však nezávisí jen, ba v prvé řadě nikoliv na vychovateli,
nýbrž na utváření společné služby Bohu. A zde jsou ovšem velmi
naléhavé úkoly, které vyžadují nejvyšší pozornosti.
Přeložil RUD. VOŘÍŠEK.

Ks. K O N S T A N T Y

MICHALSKÍ

EROS A LOGOS
V poňatí Sv. Tomáša Akvinského

a najmä Danteho

Bývajú chvíle, kedy kolektívnemu životu hrozia nebezpečenstvá, ktoré siahajú až k jeho prameňom. Tak bolo v Grécku za času
sofistov, tak bolo na sklonku stredoveku, tak je i teraz. V stredoveku význam dokonávajúcich premien porozumel Dante, zdôrazňujúc v svojom myslení tie činitele, ktoré spájaly sa s bolesťami
vtedajšieho žitia. Je známo, že z celej filozofie najviacej cenil etiku
a z Aristotelových spisov najčastejšie vracal sa k Etike Nikomachejskej; zo sv. Písma najhojnejšie citoval Knihu Múdrosti, a
v Božskej Komédii Šalamona zaradil medzi najhlbších mysliteľov
sveta, pretože si všímal problémov života a neobmedzil sa len na
osihotenú špekuláciu.
Dnes žijeme v znamení hlbokých dejinných premien, nie je
tedy divné, že upozorňuje sa na tých mysliteľov, ktorí boli svedkami analogickej prestavby stredovekých pomerov a že je spolu
a j úsilie ukázať cestu, ako vyriešiť ťažkosti. Papini chce nám dať
živého Danteho, národní socialisti apelujú na živého Majstra Eckharda, všetci katolíci hovoria o živom sv. Tomášovi Akvínskom.
Papini v úvode svojho diela vyhlasuje, že kto chce dať ľudom živého Danteho, musí byť sám taký ako Dante: umelec, florentínčan
a katolík. Nejde o to, že samotný Papini má tieto kvalifikácie; dôležitejšie je to, že slovo dodržal a že v Dantovi vynechal všetko to, čo
zmenilo sa na prach a popol a dal nám to, čo i nás bolí a teší tak, ako
pred stoletiami tešilo a bolelo talianskeho tuláka. Papini pri písaní
Ž i v é h o D a n t e h o myslel stále na terajšieho človeka (Dante
— náš brat), na terajšie Taliansko (Zlá zem), na terajší katolicizmus (Danteho aktuálnosť); zdôrazňuje, že v Danteho duši vždy
prebývala kresťanská caritas a grécky logos, ktorí ho oduševňo176

vali v tvrdých a rozhodných dňoch jeho vlastného života a v prielomných dejinných chvíľach vtedajšieho sveta.
Niektorí teoretici národného socializmu útočia proti kresťanskej Caritas a Majstra Eckharda, dominikána XIV. stoletia, volia
si za vodcu v tom presvedčení, že on žije v nich a oni v ňom, a to
skrze spoločné ideály. E. Krieck tvrdí, že Tretia ríša v činnosti
Majstra Eckharda má svoju predhistóriu; Eckhard tým, že transcendentálneho Boha zmenil na imanentného, čiže: spoza sveta preniesol Ho do hĺbin ľudskej duše, do Seelengrund, dokonal veliký
prievrat 1 ). Dovtedy — spolu s kresťanstvom — ľudské spasenie
videlo sa v rozlúčení duše a tela; odvtedy spasenie je čisto duchovným procesom; odvtedy duša vniká do svojej hĺbky preto, aby —
zosilniac tak svoju energiu — znovu mohla výjsť na svet k ďalšej
tvorivej práci. Odvtedy Boh nemal sa prejavovať v zákonoch prírody ako Logos, ale mal sa zdokonaliť v hĺbke ľudského ja, v Seelengrund. Medzi stredovekou mystikou a národnesocialistickým svetonázorom rozdiel má byť v tom, že mystika v sjednotení s Bohom
videla konečný cieľ človeka, a nové smýšľanie toto sjednotenie
považuje za prvé štádium toho procesu, ktorý zakončiť sa má
zduchovnením človeka na zemi. Krieck z Eckhardových kázní
o Božom narodení v ľudskej duši snuje Eckhardovi cudziu a protivnú mienku, ako keby Boh v duši sa iba rodil, stával a svojou
tvorivou prácou počínal.
Tou istou cestou rozumovania kráča a j Bergmann, ktorý hovorí o Eckhardovom revolučnom čine v poňatí Boha 2 ). Predtým
Boha chápali ako bytosť jestvujúcu mimo sveta, Eckhard Ho
chápe ako jestvujúceho v svete. A nielen to. Eckhard podľa Bergmanna ideu Boha mal presunúť z oblasti metafyzickej do oblasti
psychologickej a morálnej, mal ju uzavrieť úplne v podmetnej sfére.
Takto podal Bergmann genezu nemeckej filozofie s poznámkou: nemeckého mysliteľa poznať vždy podľa toho, že ho Rím
anatematizuje, kým každého iného naopak — kánonizuje. Pápež —
ako sa nazdá Bergmann — anatemizoval Eckharda ešte za jeho
života 3 ).
%
1

) E. K r i e c k , D i e D e u t s c h e
Staatsidee,
Jena 1917, str.
27—28.
2
) E. Bergmann, D i e d e u t s c h e N a t i o n a l k i r c h e , Breslau 1935,
str. 166—167.
3
) Meister Erckhart ist noch bei Lebzeiten (1327) vom Papst mit der
Bannbulle belegt und als Häresiarch gekennzeichnet worden. E. Bergmann,
D i e d e u t s c h e N a t i o n a l k i r c h e , str. 166. Autor zrejme prepína,
pretože nešlo o anatematizovanie samého Eckharda. O Eckhardovom procese
v Avignone viď: F. Pelster S. J., E i n G u t a c h t e n a u s d e m E c k h a r t P r o c e s s i n A v i g n o n , Aus der Geisteswelt des Mittelalters, Münster
i. W. 1935, str. 1099 nn.
19
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Rosenberg za prof. Krieckom a Bergmannom tvrdí, že Eckhardova myšlienka bola prvotným fermentom, z ktorého stoletiami
rodila sa a rástla nemecká filozofia spoločne s národnesocialistickou ideou. Veliký dominikánsky Majster je preň jednako ešte čosi
viacej, je tvorcom nového náboženstva, nemeckého náboženstva,
pretože priniesol dva hlavné mýty, mýt odvečnej, slobodnej a
ušľachtilej duše — a mýt ušľachtilej krve 4 ). Na oboch mýtoch zakladá sa nová etika, ktorá miesto kresťanskej lásky, Caritas,
má voviesť ideál cti, úcty a povinnosti. Oba mýty plynú z Eckhardovej myšlienky ako zo svojho žriedla, lebo on odkryl v človekovi hlbinu jeho duše, Seelengrund, on prvý povedal, že krv je
tým, čo je v človekovi najšľachetnejšie alebo najhoršie, on konečne
— uznajúc hĺbku duše, Seelengrund, za vrcholnú hodnotu človeka
— kresťanskú Caritas a milosť svrhol na čosi druho- a treťoradé.
Poznamenajme ihneď, že hoci Rosenberg zdôrazňuje vzájomný
súhlas a súvislosť oboch mýtov, jednako ohradzuje sa proti tomu,
akoby sme čo len niečo vedeli o príčinnej závislosti s jednej alebo
s druhej strany. Poznamenajme ešte jedno. Už Bergmann vyhlásil,
že Eckhard preniesol Boha z metafyzickej oblasti do psychologickej a subjektívnej oblasti. Podobný náhľad nachádzame v M ý t e
XX. s t o 1 e t i a, kde duša v procese koncentrácie ideu Boha tvori
si ako nový predmet, uznajúc napokon rovnakú cenu Boha a
seba 5 ).
Pri všetkých troch mysliteľoch národnesocialistického tábora
objavuje sa snaha na Eckhardovom základe vybudovať nový svetonázor a novú etiku. Z Boha transcendentálneho stať sa má imanentný, ktorý sa zdokonalí v hĺbke duše, Seelengrund, a osou etiky
miesto kresťanskej Caritas zostane idea cti, slobody a povinnosti.
Papini dnešnému človekovi chce dať živého Danteho na cestu
životom; niektorí teoretici národného socializmu chcú mu dať živého Eckharda. Dante obrodením lásky a v láske usiloval sa zachrániť stredovek, národní socialisti — odvolávajúc sa na Eckharda ako na svojho duchovného vodcu — snívajú o obrodení proti
láske, proti kresťanskej Caritas. Nemienim sa tu zaoberať špeciálne s Eckhardom ,ale myslím, že niektoré jeho názory vyjasnia
sa samy porovnaním s Dantovými názormi o láske. Myslím, že kto
ťažkosť Eckhardovho svetonáhľadu snaží sa presunúť z oblasti
metafyzickej do oblasti psychologickej a subjektívnej, v interpretácii tekstov stretne sa priamo s neprekonateľnými obtiažami,
lebo ihneď druhý sväzok súborného vydania latinských Eckhar4
) A. Rosenberg, D e r M ý t h u s
chen 1933, str. 23, 258.
5
) D e r M y t h u s , str. 222.
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dových spisov dokazuje, že jeho hlavné dielo O p u s t r i p a r t i t u m v svojich prologoch prechádza už na koľaje filozofie bytia,
ktorú na Aristotelovom základe máme u sv. Alberta Veľkého a
u sv. Tomáša Akvinského 6 ).
Keby bolo viacej umiernenosti a sebaovládania, nejedny novodobé problémy daly by sa prediskutovať s tomistami, pravdaže —
s patričnou interpretáciou tekstov. Oprobujem osvetliť Danteho
centrálnu ideu lásky konfrontujúc ju s myšlienkami sv. Tomáša
a Eckharda, a možno sa ukáže, že to, čo niektorí chcú uznať za
prameň slabosti (láska), v skutočnosti, keď spája sa s Logosom,
je nevyčerpateľnou studnicou omlaďujúcej sily.
I.
V poslednom čase srovnávajú sa tri typy lásky, ktoré grécky
znejú: 1. eros, 2. philia, 3. agape 7 ). Základný pochop erosu dáva
Platon v Hostine. Pochop philia analyzuje Aristoteles v Etike Nikomachovej (kniha VIII). A sv. Pavel v I. liste Korintským (hlava
XIII.) vyspevuje entuziastický hymnus na počesť agape.
E r o s dobro a krásno žiada náruživé pre seba, žiada náruživé, tedy upadá do ošiaľu či do zápaľu tak, že smerujúc ku krásnu,
sám rodí krásno a vlastnú nesmrteľnosť, alebo vo forme telesného
potomstva, alebo vo forme umeleckej a či filozofickej tvorby.
Prvok smyslovosti a či ošiaľu eros časom stráca väčšmi a väčšmi,
dvíha sa na výšavy ducha, obdivu a nadšenia. Grécka mytologia
rozprávala, ako včas hostiny eros počal sa z otca Boháča, Porosa
a z matky Biedy; od otca zdedil pud po krásne a po filozofickej
myšlienke, od matky pocit vnútorného nedostatku. Eros objavuje
sa najmä v Platonovom Sympoziu, a to s krídlami na ramenách.
6
) M a g i s t r i E c k h a r d i O p e r a l a t i n a , II. Opus tripartitum
prologi, Lipsiae, 1935. Jest sa čo nádejiť, že súborné vydanie latinských
Eckhardových diel pod vodcovstvom výtečného medievistu P. Théryho, dominikána, vyjasní mnoho sporných otázok v Eckhardovej filozofii, ktoré
vo vieľkej miere povstaly preto, že z prinútenia opieralo sa dosiaľ iba na
nemecké Eckhardove kázne. Eckhard tvoril teprv nemecký filozofický slovník, zápasiac s neslýchanými ťažkosťami. Treba dodať, že nevieme úplne, či
Eckhard všetky svoje kázne napísal sám v ich celistvosti, nevieme, či v niektorých prípadoch nemáme pred sebou t. zv. reportáty čiže poznámky, spísané niektorým poslucháčom.
7
) Stauffer, Agape, článok v T h e o l o g i s c h e s
WUrterbuch
z u m N e u e n T e s t a m e n t , Lieferung 1, Stuttgard 1932, str. 20—55. E.
Raitz v. Frentz S.J., D r e i T y p e n d e r L i e b e, Scholastik 1931, str.
1—41, Pozri tiež H. Scholz, E r o s u n d C a r i t a s , Halle 1929. V polskom jazyku výborné úvahy nájsť v dvoch dielach: X. St. Pawlicki, H i s t o r j a f i I o z o f j i g r e c k i e j, sv. II. Kraków 1903—1917, najmä partie
o Fedrose a Sympoziu; T. Sinko, L i t e r a t u r a g r é c k a , sv. I. č. 2, Kraków 1932, Charaktery stýka dialogów Platona.
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Veštica Diotima už dlho hovorila Sokratovi o erose; už mu
dokázala, že je nie ani pekný ani mrzký, ale pekné žiada a hľadá;
už mu dokázala, že z prirodzenosti nie je nesmrteľný, ale nesmrteľnosť tvoři pretvárajúc neustále to, čo je premenlivé na to, čo
je večné. Jednako, tajomstvo krásna a lásky zostávalo ešte a j
naďalej tajomstvom. Rozhovor kĺzal sa dlho po povrchu, až konečne zamieril na hlbinu, na narodenie erosa v ľudskej duši a na
jeho rozvoj. Človek už v prvom štádiu svojho rozkvetu pociťuje
v sebe clivosť po krásne a po pravde, ale jeho myseľ je ešte plytká
a tesná, a preto i jeho láska má také isté známky. Rodí sa pri pohľade hoci len na jedno pekné telo; je plytká a tesná, tedy šalie,
šalie dotiaľ, pokiaľ neuzre krásno vo všetkých telách. Nevyčerpávajúc svoju dynamiku v jednom smere, siaha čoskoro vyššie, siaha
k ľudskej duši, k jednej duši, a potom ide ešte raz do šírky, zahrňuje celosť ľudských duší, a napokon vznáša sa v svojom lete
až k oblasti ľudských duchovných výtvorov, k vede a k inštitúciám, a objíme ho ľúbezný pôvab. Div je v tom, že stretajú
sa dve nekonečnosti, nekonečnost túžby, cnenia a objemnosti —
s nekonečnosťou skutočnosti, s nekonečnosťou toho Krásna, ktoré
nikdy nepovstáva a nikdy nehasne, ale večne kraľuje v oblasti ideí.
Dodajme len, že poňatie platónskeho Erosu prestavil Aristoteles, keď ho sviazal s formou, ktorá tvori podstatu každej veci.
V človekovi vyjadruje sa ona v nenasýtnej túžbe po vede. Aristotelova metafyzika začína sa vetou: všetci ľudia svojou podstatou
túžia po vedomostiach, a končí sa (v XII knihe) priamo gigantickým obrazom kozmickej lásky, obrazom pohybu vo vesmíre,
pohybu k výške a k Bohu ako k prvému Motoru, ktorý ako Krásno
a Dobro všetko priťahuje k sebe, všetko — a j to, čo nežije, a j to,
čo žije telom alebo duchom.
Eros ťahal všetko zdola nahor, a g a p e schádza shora nadol
ako láska toho, čo je vyššie a Najvyššie — k tomu, čo je nižšie
a najnižšie. Sv. Pavel vyznáva, že z milosti, z božej agape je tým,
čím je (I. Kor. XV, 10), aby potom poznamenal, že nová láska
pochádza shora, od Boha a dáva dušu všetkému, s čím sa stretá.
Bez nej znie všetko ako cymbal a zvučí ako meď, udierajúc na vnútornú prázdnosť; s ňou dostáva človek nové oči a nové srdce (I.
Kor. XIII, 12, 13). Kresťanská filozofia musela tú novú lásku
prehĺbiť a porovnať s platónskym erosom a s Aristotelovou philiou.
O priateľstve, philia, ako o treťom type lásky Plato hovoril
už v dialogu L i z i s a akoby mimochodom vo Fedrose, ale na
stredovek účinkoval iba Aristoteles svojou prenikavou analýzou
toho typu citu v ôsmej knihe Etiky Nikomachovej, pri čom použil
určite materiálu, sobraného v Lizise. U Aristotela nieto fluida,
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ktoré pôsobí na nás v ohni boja, aký v Sokratovej prítomnosti
bojujú mladí priatelia, ale zato je uňho viacej jasnosti a systému.
Konečne i pri Stagiritovi objaví se náhle teplý tón vo výklade, keď
v prvých vetách tej knihy dokazuje, že bez priateľstva nebolo by
možné žiť a že v jeho atmosfére všetky iné dobré nadobúdajú nový
kolorit, pretože priateľstvo obsahuje obrovské morálne a estetické
hodnoty. Niekto môže v priateľstve hľadať akiste vlastný pôžitok
a uspokojenie, ale vtedy vchádza skorej do predsiene tej ctnosti
než do jej sanktuária, kde o všetkom rozhoduje morálny prvok.
Podstatnou vlastnosťou priateľstva je to, že osoby, ktoré objíma,
žičia si vzájomne dobro a sdieľajú si ho bez ohľadu na to, či sú
ich osobné hodnoty podobné a či rozdielne. Priateľstvo sdieľanim
duší, vzájomným oddávaním je u Aristotela výchovným pretvorujúcim elementom.
Tie všetky podoby lásky přešly i do kresťanskej filozofickej
literatúry. Tu v poňatí lásky mohli by sme rozlíšiť typ konkrétny,
v ktorom opis vlastných zážitkov má prvé miesto (sv. Augustin
a tvorcovia velikých řeholí) a typ metafyzický, ktorý — pri starostlivom odstraňovaní panteistických prvkov — v rámci neoplatonizmu staväl teóriu mystiky. V tom všetkom chýbälo jednako
dôkladné soskupenie a jednoliaty systém; chýbäl filozofický základ, ktorý by stačil udržať obrovskú stavbu teologie a ktorý by
tiež vládal skoncentrovať okolo seba nové materiále, nadobudnuté
pozorovaním. Na taký všestranne premyslený systém bolo treba
čakať až do chvíle, kedy sa zjavil sv. Tomáš so svojou nedostihnuteľnou architektonickou schopnosťou.
Kto chce poznať jeho názor na celý citový život, nahliadne
určite do druhej časti Summy teologickej, kde rozvádza morálne
problémy. Keď ide o lásku, každý musí — myslím — začať tam,
odkiaľ ako z reflektora orientačné svetlá vystrekujú na celú oblasť
citového života, takže potom nestratia sa základné linie, bez ktorých a j kresťanskí myslitelia stále upadávajú do chaosu a do nesrozumenia. Nazdávam sa, že tomista i netomista svoju informačnú cestu o láske v Summe teologickej má začať od malého
článku takmer v samom strede druhej časti (S. th. II., II, q. XXVI,
a. 3.). Sv. Tomáš ihneď prvými slovami rozoznáva dva svety a
s nimi spojené dve lásky. Jestvuje svet prírody a svet milosti. So
svetom prírody viaže sa láska prirodzená, a m o r n a t u r a l i s ,
so svetom milosti viaže sa láska nadprirodzená, čiže c a r i t a s.
Oba svety a obe lásky jednotia sa v Bohu ako v svojom Stvoriteľovi, jednotia sa a j v človekovi, ako v svojom podmete, pretože ten
istý človek môže milovať a j jednou a j druhou láskou. Tu chcel by
som čo najenergickejšie zdôrazniť jednu zásadu, a to najmä túto:
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ako milosť neničí prírodu, tak c a r i t a s, láska nadprirodzená,
neničí ani nebúra lásku prirodzenú, ale dvíha ju na vyšší stupeň
a presvieťuje ju vlastnou podstatou.
Jedna z terajších foriem psychologie do híhby opakuje stále,
že celé citové žitie otvorene alebo skryte plynie zo žriedla — 1 ib i d o s e x u a 1 i s. A j tomistická psychologia ide do hĺbky, a
na dne nachádza láskou striekajúci citový prameň. Láska tá ozýva
sa v nás silne sťa živel, i m p e t u s ; každé smyslami zočené dobro
ťahá ju k sebe, t r a h i t , ako gravitačné centrum — jednotlivých
jej aktov, ale potom, po dokonaní aktov živel lásky ukladá sa na
dne našej smyslovej psyché v neuvedomujúcu sa dišpozíciu. Jestvuje rad žiadostivých citov (nenávisť, clivosť, či túha, odpor, ošklivosť), rad bojovných (nádej a zúfalstvo, odvaha, bázeň a hnev),
ale všetky zostávajú s láskou ako so svojou najhlbšou studnicou
v živom sväzku.
Akiste, tieto všetky vedomosti nájsť ľahko v každom elementári tomistickej psychologie, ale často zabúda sa na to, že vyššie
podaný rozvrh citov črtá sv. Tomáš a že zároveň pripája k nemu
city odvodené, druhotné, ako stydlivost a závisť, takže udivuje
rozpätím tabely, a najmä vtedy, keď podá direktivy k jej doplneniu. Tomistické podelenie citov stojí za to porovnat s názormi
Freuda, Adlera a Watsona, a presvedčíme sa, koľko styčných bodov možno odkryť medzi živým sv. Tomášom a novodobými výskumami. Postačí upozorniť na most, aký od citov bojovných a
žiadostivých — negatívneho charakteru — možno previesť k individuálnej psychologii Adlera, aby sa príkladom ukázalo, ako načim
budovať na tradičnom základe a jednako vnikať priamo do srdca
súčasných výskumov.
Tomistická psychologia vždy bránila a bude brániť rozdielnosť
lásky smyslovej a duchovnej, žiadostivosti a vôle dôkazom, že na
jednej strane vládne živel a s hmotou sviazaná jednotlivosť, na
druhej strane sloboda a smysly prevyšujúca všeobecná, duchovná
hodnota. Na podklade dvoch sfér citových faktov, na podklade
dvoch lások, jednej smyslovej, druhej duchovnej, rozvíja sa život
milosti, ktorý prechádza už do sféry tretej, nadprírody, ale s prírodou spája sa čo najužšie.
Kto nerozlišuje tie tri sféry, nepochopí, ako v nich a cez ne —
akoby svisle — rozrastajú se tri typy lásky: eros, philia, caritas.
Sv. Tomáš do diskusie o náboženskej láske nerozpakuje sa za
Pseudo-Dionýziom uviesť pochop erosa, nazývajúc ho láskou žiadostivosti, amor consupiscentiae 8 ). Platónsky eros pociťoval v sebe
8

) Septuaginta náboženskú ako aj svetskú lásku prekladá a g a p e ; pod
e r o s o m zas alebo p h i l i a rozumie výlučne svetskú lásku (Stauffer, op.
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bližšie neurčený nedostatok čohosi a súčasne čnelo sa mu po
krásne a po dobre. Peripatetická filozofia bližšie vymedzila dôvod
vnútorného napätia a uchvátenia, poukazujúc na fakt, že nachádza
sa viacej, nekonečne viacej v svete analogie než súznačnosti.
Všetky bytia jestvujú, ale každá ich kategória jestvuje podľa
svojho spôsobu, inakšie substancie, ináč akcidens, inak Boh, inakšie stvorenia. Ako je v oblasti bytia, tak je i v oblasti pravdy,
dobra, krásna, kedže tie oblasti spájajú sa vnútorne — až do
identity. Všetko je dobro a krásno na svoj spôsob, a Boh je sama
Dobrota a sama Krása, a všetko ostatné stvorenie je krásne na iný
a iný spôsob, približujúc sa k Absolútnu. Dobro a krásno siaha
tedy tak ďaleko, ako ďaleko siaha bytie: ale všetko pojí sa do
hierarchie, ktorú ľudský génius stále a mozolnate objavuje.
Kde horí myšlienka, kde rodí sa cit, kde panuje duša, kde so
smyslami spája sa duch, kde tedy žije človek, tam pred duchovným
zrakom pri stretnutí s akýmkoľvek krásnom alebo dobrom otvára
sa perspektiva do hĺbky a do výšky spolu s túžebnosťou, preniknúť za hranice stvorenia, kde sv. Tomáš — podobne ako Proklus
a Pseudo-Dionýzius — ukazuje na zacloněné tajomstvo Naddobra
a Nadkrásna 9 ). Platónsky eros v tomistickej myšlienke nielenže
nezhasol, ale našiel pred sebou otvorenú a zriadenú cestu, ktorá cez
šteble analogie pekného tela a stvoreného ducha vedie až k Pradobru
a k Prakrásnu.
Ak pochop analogie entis erosu otvára a zriaďuje cestu dohora, tak pochop kozmickej lásky, a p p e t i t u s n a t u r a l i s ,
cit., str. 20—21). A preto, keď Pseudo-Dionýzius výraz eros upotrebil na
označenie náboženskej lásky, vytýkali mu neprípustnosť terminologie.
V diele O b o ž i c h m e n á c h bráni sa oproti útokom dokazujúc, že: 1. sv.
Ignác Mučeník výrazu eros užil takisto v tom význame (List Rimanom, VII,
2. sv. Polikarpovi, IV, 3). 2. Kniha Múdrosti dáva tomu výrazu ten istý
smysel (Sap. VIII, 2), 3. teologovia výraz agape a eros upotrebujú ako synonymá. Ak niektorí sú výlučne za agape, z toho nasleduje, že sú verbalistami,
ktorí neprenikajú podstatu veci. Pseudo-Dionýzova diskusia je významná
preto, že sv. Tomáš, ktorý napísal jeden z najlepších komentárov k traktátu
O b o ž i c h m e n á c h , prijíma všeobecne jeho názory. Sv. Tomáš nekomentoval grécky originál, ale preklad Jána Sarracena, ktorý výraz eros prekladal ako amor, a agape ako dilectio. Diskusia tá v komentári sv. Tomáša
končí sa uzáverom, že výraz amor treba užívať vo význame širšom a dilectio len ako lásku duchovnú (Comment. in libr. divinis nominibus, Thomae
Aqu. Opera omnia, Parisiis 1889, sv. XXIX, p. 455). Summa teologická
(I, II, qu. XXVI. a 3.) výraz amor užíva genericky na označenie lásky
smyslovej a duchovej, výraz dilectio specificky, ohraničujúc ho na duchovnú
lásku. Neviem, či bolo už niekde upozornené na ten filozofický moment a na
sväzok medzi sv. Tomášom a Pseudo-Dionýzom, tedy podávam tuná vlastný
postreh.
9
) Viď Comment in I. D e d i v i n i s n o m i n i b u s , state o peknom
a o láske.
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ukazuje, ako eros účinkuje všade, ale uvedomuje sa iba tam, kde
je poznanie; tiež ukazuje, ako z vnútornej potenciálnosti sťa z nejakého prameňa rodia sa všetky tesknoty erosu a jeho pocit nedostatku. Eros siaha tak ďaleko, ako ďaleko siaha bytie, nielen preto,
že kdekoľvek je skutočnosť, tam je i dobro a krásno, ale a j preto,
že v každom bytí možno zistiť prinajmenej primitívnu podobu
lásky, čiže cieľového smerovania. Podľa peripatetizmu všetky bytia na základe svojich podstatných alebo nepodstatných foriem
túžia udržať a rozviť vlastnú skutočnosť; a keďže je tak, túžia
a j po najvyššom Dobre, lebo každá stvorená skutočnosť; a dokonalosť je odbleskom nestvorenej Dobroty 10 ). Hoci všetko tým, že
túži po vlastnej dokonalosti, túži i po Bohu, jednako túžba túžbe
nie je rovnaká. Najmenej rozumieme túžbu v mŕtvej prírode;
hlbšie ju už rozumieme tam, kde začína tlieť vedomie zápasiace
o svoje jestvovanie a rozvíjanie; chápeme tedy, že foriem erosa
jest prinajmenej toľko, kolko foriem poznania.
Človek pozná a j seba a j Boha. Pozná seba, svojimi činnosťami
prenikajúc k poňatiu vlastných dišpozícií a schopností. Každá
schopnosť má svoj vnútorný eros, protože každá, pokiaľ neprejde
do stavu aktu, konania, a pokiaľ konanie nevytvorí habitus, návyk (obratnosť, vrstva) 11 ), je potenciou, ktorá pociťuje v sebe
vlastný 'nedostatok. To, keď hlas vnútorného eorsu zmohutnie primerane k rozvoju, primerane k novým habitusom, neznačí koniec,
najmä nie tam, kde rozum a vôľa v oblasti vedy a mravnosti stoja
pred obrovskými úlohami. Eros objíma celého človeka, stupňovité
ho zavedie až do výšky filozofickej, umeleckej, morálnej tvorivosti.
Sv. Tomáš eros, a m o r c o n c u p i s c e n t i a e , ohraničil najprv
na smyslovú žiadostivosť, ale neskôr keď dokázal, že objíma celú
oblasť ducha a siaha a j do sféry milosti 12 ), rozšíril jeho medze
10

) Bonum enim aliquid est, secundum quod est appetibile: unumquodque autem appetit suam perfectionem; perfectio autem et forma effectus est
quaedam similitudo a g e n t i s . . . Cum ergo Deus sit prima causa effectiva omnium, manifestům est quod sibi competit ratio b o n i . . . Ad secundum dicendum, quod omnia appetendo proprias perfectiones, appetunt ipsum Deum
S. th., I, q. VI, a. 1. Viďq. VI, a. 4.
11
) Ipsa enim anima in se considerata est ut in potentia existens; fit
enim de potentia sciente actu sciens, et de potentia virtuosa actu virtuosa.
Cum autem potentia sit propter complementum, impossibile e s t . . . S. th. I,
II, q. II, a. 7. Unumquodque autem in tantum perfectum est in quantum est
actu, nam potentia sine actu imperfecta e s t . . . Manifestům est autem, quod
operatio est ultimus actus. S. th. I, II, q. III, a. 2. Viď S. th., I., q. VI, a. 2.
12
) Dicendum, quod amor, concupiscentia et huiusmodi dupliciter accipiuntur. Quandoque quidem, secundum quod sund quaedam possessiones,
cum quadam scilicet concitatione animi provenientes... Alio modo significant simplicem affectum absque passione vel animi concitatione, et sic sunt
actus voluntatis... Ad secundum, dicendum, quod ipsa v o l u n t a s . . . potest
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nadol i nahor. Niet preca pochybnosti o tom, že by eros v tomizme
stratil svoje krídelcia alebo svoju tvorivú moc, nie, len získal nové
elementy a nový vánok zo sféry milosti.
Eros, i keď lieta vysoko, dlane má vždy obrátené k sebe a nie
od seba, krásno a dobro žiada vždy pre vlastný rozvoj, b e n e
e s s e. Hoci každá láska sjednocuje, činí to jednako rozličným spôsobom. Eros sjednocuje všeliké dobro s vlastnou osobou, usilujúc
sa ho premeniť na svoju vlastnosť bez ohľadu na to, či ide o hodnoty duchovné a či o veľmi konkrétne, či o vec a či o človeka. Eros
môže totiž vniknúť až do hlbin druhej duše, aby potom z jej duchovných žriediel učinil žriedlo vlastného rozvoja, úžitku a uspokojenia vo všetkých jeho podobách 13 ).
Ak eros obracia dlane vždy k sebe, tak priateľstvo obracia ich
od seba, obracia ich zásadne k zamilovanej osobe, a to bez ohľadu
na seba. Plato a Aristoteles povedali o priateľstve toľko hlbokých
myšlienok, že sv. Tomáš obmedzil sa v určitom stupni na ich sosystematizovanie. Tomistická myšlienka v ponímaní priazne, b en e v o l e n t i a , vychádza poukazom na fakt, že v nej a ňou tešíme
sa z dobra a z krásna bezzáujmovite, túžiac, aby zostalo tam, kde
sme ho objavili, ba tiež, aby sa zjavilo tam, kde ho ešte niet —
jednako stále bez spojitosti s vlastnou osobou a v rozpomienke na
iných 14 ). Mýlil by sa, kto by myslel, že priazeň je priateľstvom;
mýlil by sa a j ten, kto by priateľstvo považoval za vzájomnú priadici concupiscibilis propter desiderium boni. S. th. I, q. LXXXII, a. 5. — Hoc,
quod aliquis vult frui Deo, pertinet ad amorem, quo Deus amatur amore concupiscentiae. S. th. II, II, q. XXVI, a. 3 ad 3. Viď S. th. I, II, q. XXVI, a. 1.
— S. th. II, II, q. XXVIII, a. 1.
13
) Similitudo inter aliqua potest attendi dupliciter: uno modo ex hoc,
quod utrumque habet idem a c t u . . . alio modo ex hoc, quod unum habet in
potentia et in quadam inclinatione, quod aliud habet in a c t u . . . Secundus
modus similitudinis causat amorem concupiscentiae vel amicitiae utilis seu
delectabilis. S. th. I, II, q. XXVII, a. 3.
14
)Benevolentia est simplex actus voluntatis, quo volumus alicui bonum,
etiam non praesupposita practica unione affectus ad ipsum. Sic ergo in dilectione, secundum quod est actus caritatis, includitur quidem benevolentia;
sed dilectio, sive amor, addit unionem a f f e c t u s . . . Ad secundum dicendum,
quod dilectio est actus voluntatis in bonum tendens, sed cum quadam unione
ad amatum: quae quidem in benevolentia non importatur. S. th. II, II, q.
XXVII, a. 2. — Primus ergo similitudinis modus causat amorem amicitiae seu
bene volen tiae; ex hoc enim, quod aliqui duo sunt similes, quasi habentes
unam formám, sunt quodammodo unum in forma i l l a . . . et ideo affectus
unius tendit in alterum sicut in unum sibi et vult ei bonum sicut et sibi.
S. th. I, II, q. XXVII, a. 3 — Sed nec benevolentia sufficit ad rationem
amicitiae, sed requiritur quaedam mutua amatio, quia amicus est amico amicus. Talis autem mutua benevolentia fundatur super aliqua communicatione.
S. th. II, II q. XXIII, a. 1. — Viď S. th. II, II, q. XXVI, a. 8; I, II, q. XXVIII,
a. 1.
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zeň, ale bez citového žriedla; nie, priazeň je iba úvodom k priateľstvu, je jeho predsieňou, priateľstvo rodí sa až spolu s duchovým
afektom, ktorý otvára cestu k obcovaniu duší. V takom obcovaní
každý zpomedzi priateľov myslí o priateľovi, a nie o sebe, a jednako najde v sebe celú priateľovu dušu. Tu verifikuje sa Kristovo
slovo, že získa dušu, kto ju strati; a stráca ju, kto ju žiarlivé túži
zachovať. Sv. Tomáš hovorí o sdieľaní šťastia a nešťastia, o sdieľaní života, najmä najvyššieho života, o priateľstve hovorí vrele,
rozumejúc, že ten druh lásky nielenže hádže zlaté spojivá medzi človekom a človekom, lež v každom jednotlivcovi vyvoláva taký proces sublimácie, na aký nevládze vystúpiť ani eros. Priateľstvo vyplňuje tvorivú funkciu tým, že medzi ľudmi vytvára nové celky,
nehovoriac už o tom, že ak usadí sa v ľudských očiach, zosilňuje
v nich schopnosť vidieť to, čo človeka spája s človekom15).
Na tomto mieste zaujíma nás tomistické poňatie procesu sublimácie, lebo o tom sa všeobecne mlčí. Dnes o sublimácii hovorí sa
v užšom alebo širšom smysle. Freud hovorí o sublimácii v užšom
smysle, keď žiadosti, zrodené z l i b i d o s e x u a l i s , usiluje sa
vyviesť z ich vlastných úžin na široké cesty, aby ich tým preinačil.
M. Scheler chápe sublimáciu v širšom smysle, poukazujúc v kozme
na proces, ktorý smeruje zdola nahor, od žiadosti vo vegetačných
nížinách až k vrcholcom duchovného rozvoja. Sublimácia dvíha
nižšie funkcie k vyšším, ale vyššie nevyvádza geneticky z nižších 10 ).
Sublimácia v dnešnej psychologii má takú dôležitú úlohu, že
— rozprávajúc o láske — nemožno ju obísť. Natíska sa iba otázka,
či sv. Tomáš hovoril niekde o tom procese, či poznal jeho teoretický význam a praktickú úlohu vo výchove. Odpovedám, že ten
proces nielen poznal, ale po prvý raz užil výraz „sublimácia". Aby
sme jeho myšlienku predstavili jasne, rozlíšime s ním sublimáciu
metafyzickú a funkcionálnu.
Na čom sa zakladá metafyzická sublimácia? Sv. Tomáš rád
cituje Pseudo-Dionýzovu zásadu, podľa ktorej vyššia sféra bytia
dvíha k sebe nižšiu, koľko ráz spája sa s ňou v jednom celku17).
Keď sféra smyslového života viaže sa v človekovi v jeden celok
s duchovným životom, tým samým — príslušnosťou k celku —
15

) S. th. I, II, q. XXVI, a. 3.
) M. Scheler, D i e S t e l l u n g d e s M e n s c h e n
in K o s m o s ,
Darmstadt 1930, str. 75, 79, 85.
17
) Dicendum, quod, sicut Dionysius dicit IV. c. De divinis nominibus,
»amor movet coordinata ad mutuam habitudinem; et inferiora convertit in
superiora, ut ab eis perficiantur; et superiora movet ad inferiorum provisionem.« S. th. II, II, q. XXXI, a. 1. — Comment. in 1. De div. nom., Thomas
Aqu. Opera omnia, Parisiis 1889, sv. XXIX, str. 455.
16
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dvíha sa v svojom spôsobe jestvovania. Už z toho metafyzického
založenia by nasledovalo, že tú istú zásadu načim prijať a j v oblasti funkcií. Aby som jednako vyhol námietke naťahovania (na
to isté kopyto), nebudem usudzovať dedukčne, ale poukážem na
fakt, že sv. Tomáš o procese sublimácie hovorí v spojitosti s ekstáziou, dokazujúc, že sublimácia je možná tak isto v oblasti poznania
ako a j žiadosti. Sublimácia v jednom i v druhom prípade závisí na
tom, že nejaká dišpozícia vykonáva vyššie funkcie než tie, na aké
sa obmedzuje v svojej obyčajnej úlohe18).
Obchádzam sféru poznania, aby som miesto toho poukázal
s celým prízvukom na proces sublimácie v okruhu žiadosti; ktorý
sa môže stať alebo v oblasti erosu čiže lásky, čo berie, alebo
v oblasti priateľstva čiže lásky, čo dáva, zo seba dáva. V prvom
prípade sublimácia dosahuje výšiny až ideálnych a náboženských
hodnôt 19 ); v druhom prípade zapriaha všetky životné sily do služby
jednotlivých osôb alebo veľkých sociálnych grúp. Vyššie schopnosti účinkujú na nižšie, vyzdvihujúc ich na svoj vlastný stupeň
predmetov a funkcií 20 ); väčšie sociálne celky v jednotlivých indivíduách rozširujú pole videnia a účinkovania. Ľudská duša pod18

) Extasim pati aliquis dicitur, cum extra se ponitur; quod quidem
contingit et secundum vim apprehensivam, et secundum vim appetitivam.
Secundum quidem vim apprehensivam aliquis dicitur extra se poni, quando
ponitur extra cogitationem sibi propriam: vel quia ad s u p e r i o r e m s u b 1 i m a t u r, sicut homo, dum elevatur ad comprehenda aliqua quae sunt supra
sensum et rationem, dicitur extasim pati, inquantum ponitur extra connaturalem apprehensionem rationis et sensus; vel quia ad inferiora deprimitur,
puta cum aliquis in furiam vel amentiam cadit, dicitur extasim passus. Secundum appetitivam vero partem dicitur aliquis extasim pati, quando appetitus
alicuius in alterum fertur, exiens quodammodo extra seipsum. Primam
quidem extasim facit amor dispositive, inquantum scilicet facit meditarí de
amato, ut dictum est; intensa autem meditatio unius abstrahit ab aliis. Sed
secundum extasim facit amor directe, simpliciter quidem amor amicitiae,
amor autem concupiscentiae non simpliciter, sed secundum quid. Nam in amore
concupiscentiae non quadammodo fertur amans extra seipsum, inquantum
scilicet non contentus gaudere de bono quod habet, quaerit frui aliquo extra
se. Sed quia illud extrinsecum bonum quaerit sibi habere, non exit simpliciter extra se, sed talis affectio in fine intra ipsum concluditur. Sed in amore
amicitiae affectus alicuius simpliciter exit extra se; quia vult amico bonum,
et operatur bonum, quasi gerens curam et providentiam ipsius propter ipsum
amicum. S. th. I, II, q. XXVIII, a. 4.
19
) S. th. I, II, q. XXVII, a. 3; II, II, q. XXVIII, a. 2.
20
) Ad primům ergo dicendum, quod appetitus sapientiae vel aliorum
spiritualium bonorum interdum concupiscentia nominatur vel propter similitudinem quamdam, vel propter intensionem appetitus superioris partis,
ex quo fit redundantia in inferiorem appetitum; ut simul etiam ipse inferior
appetitus suo modo tendat in spirituále bonum consequens appetitum superiorem, et etiam ipsum corpus spiritualibus deserviat. S. th. I, II, q. XXX,
a. 1.
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lieha zmenám21), môže sa v nej tedy splniť Pseudo-Dionýziov ideál:
to, čo je nižšie, môže sa v nej premieňať na to, čo je vyššie; môže
sa v nej stupňovité dokonávať harmonická stavba ctností čiže
charakteru 22 ).
Sublimačnú silu majú najmä náboženské motivy, lebo láska
v Bohu môže sa v človekovi bezhranične zdokonaľovať, a to preto,
že božie horizonty neznájú hraníc 23 ). Proces náboženskej sublimácie triumfuje ozajstne tým, že platónsky eros a Aristotelova
philia dotýkajú sa toho druhu lásky, ktorý ako agape už v Septuaginte viedol k sfére duchovného života, ale až v Novom Zákone
zažiaril všetkými lúčami v horskej reči a v slovách sv. Jána: Boh
miloval tak svet, že dal svojho Syna (Ján, III., 16) a v prvom liste
sv. Pavla Korintským (XIII, 1—13). Za podstatnú známku lásky,
nazývanej C a r i t a s , treba uznať to, že sostupuje shora nadol,
od Boha k človekovi, stávajúc sa spolu s milosťou prameňom nového žitia v ľudskej duši. S v. Tomáš k výstavbe pochopu božieho
priateľstva vyvolil za základ sdieľanie milosti a lásky 24 ). Odvtedy
v kresťanskej filozofii a teologii objavuje sa jasne rozlišený dvojaký ideál človečenstva a nadčlovečenstva, v ktorom milosť spôsobuje transfiguráciu ľudskej prírody, neničiac v nej ničoho. Odvtedy priateľstvo medzi Bohom a človekom, a to na základe sdieľania vnútorného života, stáva sa obľúbenou témou mystikov XIII.
a XIV. stoletia. Cez benediktínske a dominikánske kláštory strednej Európy a najmä Nemecka preplynul akoby nový náboženský
prúd s heslom Božieho priateľstva, Gottesfreundschaft 25 ). Grupy
mystikov, soskupené okolo Eckharda a jeho žiakov: Taulera, Suzona, Gerharda a Jána Sterngassena, ukazovaly asketicko-morálne
cesty, ktoré maly viesť božich priateľov k atmosfére lásky. R.
Egenter dokazuje, že v XIV. století hovorilo sa mnoho o idee božich priateľov, že pod tým heslom soskupovali a zamykali sa v kláštoroch, ale k rozbudovaniu poňatia božieho priateľstva 26 ) ne21

) S. th. I, II, q. XXXII, a. 2.
) Ad primům ergo dicendum, quod, sicut Dionysius dicit, IV cap. De
div. nom. 12, col. 710, t. 1, »amor movet coordinata ad mutuam habitudinem; et inferiora convertit in superiora, ut ab eis perficiantur; et superiora movet ad inferiorum provisionem.« S. th. II, II, q. XXX, a. 1.
23
) Unde homo maxime perficitur et melioratur per amorem Dei. S. th.
I, II, q. XXVIII, a. 5; II, II, q. XXVII, a. 6.
24
) S. th. II, II, q. XXVII, a. 1—8.
25
) Forschungen zur Geschichte der ältesten deutschen Thomistenschule
des Dominikanerordens, M. Grabmann, Mittelalterliches Geistesleben, München 1926, str. 392—432; Die deutsche Frauenmystik des Mittelalters, ibid.,
str. 469—489.
22
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dodalo sa nič nové. Mne sa vidí, že vec sa má trochu inakšie, že
Majster Eckhard ideu božieho priateľstva rozvíjal v spojitosti
s jemu obľúbenou témou božieho narodenia v ľudskej duši. Je isté,
že platónsky eros a aristotelesovská philia v tomistickom systéme
podľahly transfigurácii caritasom, láskou shora, čím v dejinách
Európy staly sa žriedlom tvorivých sil na prielome dvoch epôch:
stredovekej a novovekej.
Keď sme rozobrali tri typy lásky u sv. Tomáša, ich charakteristiku zakončíme poznámkou ,že pri základoch každej z nich nachádza sa logos27). Stvoriteľský akt zaklial božie myšlienky ako
substanciálne formy, ako logoi spermatikoi do každého bytia tak,
že každé vplyvom svojej vnútornej podstaty pociťuje lásku k tomu,
čo mu zodpovedá, pociťuje nepremožiteľnú clivú túžobnosť po tom,
čo ho môže priviesť k plnosti rozvoja. Ani s človekom nie je inakšie, a j on pociťuje mnohosť lásky, lebo jeho podstata je složená,
obsahuje nespočítané potencie, z ktorých každá má svoj vlastný
eros, a nad všetkými vznáša sa duchovná tesknota, zrodená z lásky
k Absolútnemu Dobru. A j v človekovi jeho hlboká láska rodí sa
z logos, z jeho duchovnej podstaty tak, že túži po Bohu a po plnosti
svojho bytia ak po svojich základných cieľoch. Vo vnútornom ľudskom žití jednako chaos môže zavládnuť v každú chvíľu, ak nepovšimne sa hierarchia cieľov a s ňou spojená hierarchia lásky.
Ako jestvuje ekstázia nahor, ktorá vedie k sublimácii, tak
jestvuje ekstázia nadol, ktorá končí anarchiou. Tamtá dvíha
všetko z nižších štebiel k vyšším; táto strhuje všetko do nížin.
Tamtá vedie k rozvoju; táto svrhuje všetko v chaos, kde zjavuje
sa ošiaľ, smyslový ošiaľ. Ak v onej ozýval sa platónsky eros,
v tejto znie antiplatónsky eros, čo duchovné hodnoty pohružuje do
zmätku rozhojdanej žiadostivosti. Ak v onej transfigurácia siaha
až k oblasti milosti, v tejto transfigurácia vchodí do oblasti duchovnej temnosti. V onej panoval logos, v tejto rodí sa démonizmus
a hriech 28 ).
Sv. Tomáš neprítomnosti logosa obával sa takisto v nížinách
smyslového života, ako a j na vrcholcoch náboženských zážitkov.
A tak P. Rousselot oproti tomistickému poňatiu klasickej lásky
staväl poňatie ekstatickej lásky, ktorá zdokonalila sa v spisoch
mystikov XII. a XIII. stoletia (sv. Bernard, Abaelard, Richard od
26

) R. Egenter: D i e I d e e d e r G o t t e s f r e u n d s c h a f t i m v i e r z e h n t e n J a h r h u n d e r t , Aus der Geisteswelt des Mittelalters, 2 Halbband, Münster i W. 1935, str. 1020—1036.
27
) S. th. II, II, q. XXVI, a. 6.
28
) Aliquis dicitur extra se p o n i . . . quia ad inferiora deprimitur, puta
cum aliquis in furiam vel amentiam cadit. S. th. I, II, q. XXVTII, a. 3.
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sv. Viktora a iní) 29 ). V ekstatickej láske dualizmus čiže dvojitosť
milujúcich sa osôb vybuchuje s takou silou, že Abaelard hlása
nutnosť stvorenia sveta Bohom, vidiac v tom jedinú možnosť prejavu lásky v Bohu. Vážnejšou je druhá známka ekstatickej lásky,
najmä tá, že na scénu prichádza náhle násilie: kto miluje, chce
dávať zo seba, chce dávať obetave, márnotratné, až k zničeniu
vlastnej prirodzenosti. S druhou známkou spája sa tretia, ktorá
zakladá sa zase na irracionalizme lásky, na tom, že láska premáha
všetko, nevylučujúc ani rozum. Z toho všetkého nasleduje nepochybné prvenstvo lásky, lebo láska neslúži ničomu, sama je cieľom sebe samej, a všetko len ňou dostáva svoju podstatnú cenu.
Známka druhá a tretia, násilie a irracionálnosť ekstatickej lásky
objavily sa vo vrúcich slovách, takých, na aké nezmohla sa dosiaľ
žiadna odvaha. Dnes tie výrazy registrujú, aby na ich podklade
vyniesli rozsudok, že svedčia o nenávisti toho, čo je ľudské, čo je
prirodzené, a zatiaľ tie slová svedčia iba o láske k tomu, čo je božské. — A j sv. Tomáš hovoril a ekstatickej láske, ktorá dvíha človeka nad obvyklý stupeň jeho myšlienok a citov, vyvolávajúc
v ňom proces sublimácie; a j uňho objavuje sa uchvátenie za hranice rozumu, e x c e s s u s r a t i o n a l i s , ale len vtedy, keď ide
o vnútorný prameň, smerujúci k Bohu ; keď ide však o akýkoľvek
iný prejav navonok, o akýkoľvek čin, objavuje sa výzva k logosu,
k umiernenosti 30 ).
Sv. Tomáš ukázal, že celý svet je plný lásky; ukázal, že z celého kozmu srší obrovská dynamika; ukázal, že a j v človekovi dynamika lásky vychádza z jeho dolných a horných prameňov, hroziac vnútornou anarchiou, akby nevládol v nej logos a na ňom založený poriadok. Chcem zvýrazniť spojitosť medzi živým Dantom
a sv. Tomášom, chcem ozrejmiť, ako schádza na scestie, kto zvelebuje Eckharda a, nepoznajúc sv. Tomáša, v kresťanskej caritas
vidí žriedlo slabosti. Ide mi o spojitosť so živým Dantom, obídem
tedy úlohu lásky v individuálnom živote a poznamenám iba, ako
idea lásky preniká a j tomistickú filozofiu dejín.
V svojom článku „Tomizmus a dnešná filozofia dejín" usiloval
som sa dokázať, že takisto hmota, ako a j krv, rasa majú v tomi29
) P. Rousselot: P o u r ľ h i s t o i r e d u p r o b l è m e d e ľ a m o u r
a u m o y e n â g e , Munster 1908, Beiträge zur Geschichte der Philosophie
des Mittelalters, Band VI, Heft 6.
30
) Ad tertium dicendum, quod affectio illa cuius obiectum judicio rationis, est ratione mensuranda. Sed obiectum divinae dilectionis, quod est
Deus, excedit judicium rationis; et ideo non mensuratur ratione sed rationem
e x c e d i t . . . exteriores autem actus sunt sicut ad finem; et ideo sunt commensurandi et secundum charitatem et secundum rationem. S. th. II, II, q.
XXVII, a. 6.
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stickom chápaní dejín dôležitú úlohu, ale nie ani jedinú a nie ani
hlavnú. Ak ide o hmotu, vynechám vplyv kozmu a fáta na beh ľudských udalostí a spomnem iba úlohu hmotných dobier. Dve veci,
zrodené z lásky, žiadostivosti, sv. Tomáš nazval nenasytnými do
nekonečna. Nenasytnou do hĺbky je žiadosť Boha, lebo čím viacej
Ho kto má, tým viacej Ho miluje; nenasytnou do šírky je žiadosť
hmotných dobier, lebo keď kto nadobudne jedno, siaha po druhom
a po ďalšom, a tak bez konca 31 ). Hlad po zlate a po dobr ách vytvorených kultúrou v ľudských dejinách môže účinkovať ako motor,
ale môže tiež rozpútať démonické sily, a to vtedy, keď bezohľadne
a hltave ide do šírky, neuznávajúc nijakú hranicu. Láska k hmote
môže v človekovi vyvolať takú ekstáziu nadol, že pomaly vrcholce
jeho myšlienky stratia se mu úplne s očí.
Ekstáziu nadol môže vyvolať a j idea krvi, ako to konečne dokazujú súčasné snaženia, ktoré krv identifikujú s duchom a s Bohom. Sv. Tomáš uznával, že krv môže byť v dejinách mocným motorom nielen preto, že každý ctí a miluje tú, ktorá mu bije v jeho
vlastnom srdci, ale a j preto, že krv krvi nerovná, lebo jedna vytvára citlivé organizmy, c a r n e s m o l i e s, a iná tvrdé, c a r n e s d u r a e. A ak sa prihliadne k tomu, že podľa tomistickej
tézy od citlivosti závisí výkon nižšej psýché a od nižšej psyché
stupeň inteligencie, porozumie sa, že tomista má otvorené dvere
a okná k výskumu v oblasti genetiky 32 ).
Sv. Tomáš hovorí veľmi jasne, že od konštitúcie závisí stupeň
vznešenosti duše 33 ), ale niemenej výrazne osvedčuje, že konečná
hodnosť celého človeka vyplýva z duše, m e n s , keď na jej vrchole
planie krásno božieho obrazu, to krásno, o ktorom každý stredoveký mystik rozprával s neporovnateľným nadšením.
Tomizmus od hmoty a od krvi prichádza k duchu, aby dokázal,
že logos, smysel v dejinách zjavuje sa tam, kde v celom psychickom
živote uzná sa primát intelektu. Sv. Tomáš logos, smysel potvrdzoval
v dejinách nielen preto, že všetko tak či inak smeruje k najvyššiemu Dobru, ale a j preto, lebo spozoroval, ako človek v myslení
a v konaní dvíha sa od foriem krehkých, prvotných — k formám
čoraz dokonalejším. A práve preto filozofické poňatie dejín sv.
Tomáša nazval som perfekciorizmom, dodajúc, že celá dynamika
dejinného rozvoja je obsiahnutá v potencii a v akte ako v dvoch hlavS1
) Ks. K. Michalskí: T o m i z m w o b e c w s p ó i c z e s n e j f i l o z o f j i d z i e j ó w. Studia Gnesnensia 1935, str. 16—20.
32
) Tamže, str. 20—23.
33
) Ad bonám autem complexionem corporis sequitur n o b i l i t a s animae, quia ommnis forma est proportionata suae materiae. Unde sequitur,
quod qui sunt boni tactus, sunt n o b i l i o r i s animae etperspicatioris mentis. Comment in De anima.
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ných peripatetických pochopoch. A j v kolektívnom živote každá
situácia určitej chvíle obsahuje potenciálne štádiá budúceho rozvoja, ktoré sa uskutočňujú nátlakom zmenených životných podmienok. Z takého chápania dejín — opierajúceho sa na dva účinné
motory, lásku a logos — vanie mimo všetkého hlboký optimizmus.
Práve preto nie div, že sv. Tomáš stal si sám do dielne myšlienky
vtedy, keď vajataly osudy stredoveku. Duše — pri pohľade na
ozrutánsku vlnu arabských a židovských starovekých myšlienok,
ktoré počaly zalievať latinský Západ — opanovala obava o osud
kresťanstva; ale včase velikých premien rodia sa ľudia, ktorí sú
spolu géniami a hrdinmi. Géniami a hrdinmi boli tí, ktorí — ako
sv. Albert Veľký alebo sv. Tomáš Akvinský — v prívale gréckych
myšlienok postrehli trblietanie toho Logosa, ktorý stal sa telom,
aby v dejinách světa znamenal hraničný stľp.
Přeložil J. K. ŠMÁLOV.

J. F. BABOR

POČÁTKY M E N D E L I S M U A RASISMU
i.
V roce, kdy vyšlo D a r w i n o v o dílo „o původu druhů"
(1859), měl ve Freiburgu i. B. tamní profesor pastorální theologie
Dr. P. Alban S t o I z jako rektor instalační přednášku „o dědění
mravních vloh" na základě své ohromné zkušenosti psychologické
(bylť skvělým paedagogem a vyhledávaným zpovědníkem), která
vyšla také tiskem v programu tamní university, jakožto první vědecká práce — mendelistická 1 ). Na několika stránkách tam shrnul
výsledky úžasného materiálu pozorovacího s vyvozením všech
pravidel M e n d e l o v ý c h , která ovšem označoval jinou terminologií, ba v nejednom bodu předstihl už i dnešní mendelistiku (na
př. seznáním dědičnosti polyphaenní a pod.), takže M e n d e l
(1865) jest vlastně mendelistou už druhým, čili podle pravidel
o prioritě v nomenklatuře by měla dědičnost mendelská nésti spíše
a právem jméno S t o l z o v o . Ale nejenom to; slavný ten učenec
a homilét evropského jména i svatého života provedl v oboru dě*) Na toto faktum, v světové literatuře mendelské neznámé, jsem
upozornil v znamenité Z l a t o š o v ě katolické revui »Kultúra« v Trnavě na
Slovensku r. 1931 (roč. III., č. 4 a 5) článkem »Dědičnost duševních vloh
u člověka s ohledem na zmenšenou příčetnost.«
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dičnosti (ojedinělých vloh nebo vlastností) nejen práci, která
v tomto oboru předstihla soudobou medicínu i přírodovědu, nýbrž
provedl ještě cosi neskonale vyššího: jak známo z jeho zachovaných memoirů (i odjinud), přinesl si Alban S t o I z na svět vedle
velikého nadání ve sféře rozumové také velmi nevítané vadné
sklony ve sféře morální, ale nadlidským přičiněním je všechny
naprosto úplně překonal; objevil tedy nejen přírodní zákonitost
dědičného přenášení u vlastností duševních, nýbrž dovedl také
špatné vrozené vlastnosti a sklony vlastní pevnou vůlí překonati.
Není totiž to, čemu se nyní v biologii a na klinikách i v právnictví
říká dědičnost, žádné neoblomné fátum (cf. i frázi „biologický horoskop"), nýbrž patří, jak vždy tomu rozuměli na lékařských fakultách, jen k aetiologickým momentům. Podobně na to hleděli,
jak známo, také juristé i medici v četných patholografiích (biografické zpracování určitých osob sice vynikajících, nikoli však zcela
normálních), jaké byly v oblibě koncem předešlého století, aspoň
pokud byly pracovány vážně. Ostatně to není ani jediný případ
badání o heredité v oborech duševědných: Ottokar L o r e n z, historik a zejména genealog, byl (na sklonku XIX. století v Německu) také v jistém slova smyslu mendelistou před M e n d e 1 e m, počítá-li se M e n d e 1 redivivus (od r. 1900), neboť jak všeobecně známo, zůstal M e n d e 1 po 35 let nadobro nepovšimnut.
Za dalších 35 let (a dodnes i dále) vybujela mendelistika přímo
lavinovitě a nabyla nyní také zásluhou M o r g a n o v o u , jenž vyšetřil skvěle cytologický substrát mendelských zjevů, více povahy
vážně vědecké (aspoň u mnoha zástupců). Jak ovšem od počátku
někteří autoři (na př. nedávno zvěčnělý E. B a u r, ale i j.) věděli,
vyšetřila mendelsko-morganská metodika badání o dědičnosti
pouze regularitu v přenášení ojedinělých znaků (nebo jejich skupin), které naprosto nejsou (při nejmenším dosud) zakotveny
v druhové (nebo aspoň quasi speciové) konstituci, nýbrž lpí jenom
na jejím povrchu: jsou to vlastnosti záměnné nebo výměnné („vertretbar" říká nyní D r i e s c h ) . To nebylo (a dosud není) vždy
celému gros mendelistův jasno, ba překotní hlasatelé dědičnosti
tvrdívali urputně přímý opak. Botanikové teprve nedávno (na př.
v. T r o 11 od r. 1927) liší přesně mezi dědičností konstantní, druhově konstitutivní („makroheredita") a mendelsko-morganskou
(„mikroheredita"). O podstatě a zákonitosti i prostředcích první
nevíme dosud pranic, druhou jsme po jistých stránkách už uspokojivě poznali. Přehánělo se však vždy a na ohromném přecenění
skromných poznatků spočívá dosud přehnaná pseudoeugenika. J oh a n n s e n svým zbytečným a převýšeným zdůrazněním „phaenotypu" a „genotypu" nemálo přispěl k zelotismu hypermendelismu,
21
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ba ani jeho terminus „gen" nebyl nutným (už dříve se říkalo faktor, unit i j.); D a r w i n o v i ukřivdil tvrzením, že nedovedl rozeznati „phaenotyp" od „genotypu", neboť D a r w i n , jak bylo i J oh a n n s e n o v i připomenuto, zcela určitě (jak obecně známo)
rozeznával variace dědičné a nedědičné (individuální), ale proto
jest a zůstává, že D a r w i n, jenž měl (na př. při svých pokusech
o křížení holubů) před očima úžasný materiál pozorovací právě
ve směru pokusů M e n d e l o v ý c h , na pravidla M e n d e l o v a
nepřišel. Přišel na ně, právě roku 1859 také publikováno, Alban
S t o 1 z a za nedlouho řádový kněz M e n d e 1. Celé dílo D a r w i n o v o nikterak nevyniká vědeckou výší, ač je dnes až zase příliš
přezíráno, ale za hyperdarwinismus v druhé půli XIX. století se
dneska přírodozpytci, zvláště v Německu, právem stydí. Podobný
osud stihne i fanatické hypermendelisty. G o l d s c h m i d t (v populární knížce roku 1927) mentoruje nemístným způsobem D a r w i n a pro jeho závěr o fyletickém odvození domestikovaných plemen holubích od jediného původního druhu (holub divoký, Columba livia, nedávno už načisto vyhubený), ale nyní se konečně už sám
(1934) přesvědčil (při ochlazování Drosophily za vývoje), že nelze
udržovati křečovitě příkrých rozdílů mezi variací, mutací, modifikací, trvalou modifikací atd. Princip atavismu (u D a r w i n a při
holubech) není překonán a nelze ho nahraditi žádným pouhým
mechanismem genů, jen quantitativně nebo časovou interferencí
a pod. Je nad míru zajímavo, že zoolog L j u b i š e v roku 1925
v dnešním Rusku definoval gen nikoliv korpuskulárně, nikoli chemicky nebo pod., nýbrž vitalisticky přímo jakožto — forma potentialis! Ani to však dnešní mendelisté nerespektují, ba Paula
H e r t w i g o v á v zasloužilém jinak souborném a kritickém referátu (1927) varuje přímo před pokusy chápati gen jako entelechického
regulátora nebo pod.! Z mnoha nejnovějších výzkumů i úvah mendelsko-morganských svítá sice naděje, že nahlédneme touto cestou
už i poněkud do problematiky rasovní, ale M e n d e l o v a „pravidla" (dokonce „zákony"), recte případy nebo modality a tak
pod., vyšetřila téměř jen mechanický způsob přenášení platného
pro jednotlivé podřízené vlastnosti, znaky, vlohy atd., ale i to jen
cestou deskriptívni; o příčinách, prvním původu a principielních
náležitostech i jen těchto znaků ve smyslu kausální analyse nevypovídá tato metodika pranic. Není proto zbytečná, naopak, velmi
cenná; nelze v ní však hledati panaceu proti všechněm závadám
v organismu, jak o tom sní polovzdělaní nedoukové. Už sv. Tom á š A q u i n s k ý měl správné názory o konstituci, dědičnosti
a pod. u člověka: dík přírodovědeckému vyškolení u sv. A1 b e r t a
V e l i k é h o a filosofickému hlubokému vzdělání i své genialitě
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rozeznával v tomto ohledu u člověka: 1. commixtio, 2. complexio
a 3. dispositio. To první znamená míšení elementů (a vrací se
později v názorech humorální pathologie a dnes endokrinologie
kupodivu podobným způsobem), druhé přírodní zákonitost v jakostní úpravě lidského těla na tomto podkladu (míšení, což se
rovná přibližně našemu nynějšímu ponětí konstituce klinické) a
třetí znamená přírodní zákonitostí podmíněné vrozené (z části i dědičné) vlastnosti duševní (přibližně to, čemu nyní my říkáme temperament, talent, povaha a pod.). Z toho všeho usuzuje sv. Torná š Aq. i na možnost prognosy jakési pro psychologický ráz u jednotlivých lidí, učí dědičnému přenášení vlastností tělesných i duševních, ale i mocnému působení veškerého hmotného universa;
tvrdí, že podle svých vrozených sklonů nedobrých se chybující člověk spíše řídí, nežli rozumovým uznáním i svědomím při svých
činech, a vidí v tom i polehčující okolnost 2 ); ale klade důraz i na
výchovu i svobodnou vůli. Činil dále přesný rozdíl mezi generelními (povšechně lidskými) a diferencielními (rasovními) vlastnostmi dědičnými, jakož i dědičností familiární (rodinnou, genealogickou) a věděl předobře, že našemu seznání (pozorováním, empirií)
i působení (výběrem, ale3) hlavně výchovou a mravností jednotlivců) jsou přístupny jen vlastnosti podřízené (my bychom dnes řekli
mendelující). Není tudíž divu, že objeviteli a kritickými hodnotiteli
dědičnosti v mezích našemu výzkumu přístupných se stali katoličtí
theologové Alban S t o I z a M e n d e 1, ale je rozhodně interesant2
) Jak hluboko pod tím stojí na př. současná »kriminelní endokrinologie!«
3
) V našich dnech studuje a hodnotí (ne bez drobných nedopatření) sem
příslušné názory sv. T o m á š e Aq. zejména Prof. Dr. P. A l b e r t M i tt e r e r, k němuž zde také přihlížíme. Aspoň k illustraci postupu u sv. T om á š e Aq. by snad zde mohlo poslouží ti několik malých citátů (mimo jiné,
jež jsem uvedl v svém citovaném článku v »Kultuře« a také dle M i 11 er e r a ) . Tak na př. Utroque enim modo possunt considerari, nikoli actus humani, eoquod homo movet seipsum, et movetur a se ipso. (Summa theologica,
II. 1. qu. I. a 1.) Sv. T o m á š Aq. totiž velmi přesně rozlišuje mezi dědičností konstituce druhové (konstantní), plemenné a individuelní, a ovšem
i ve smyslu právnicko-ethickém, což naše literatury příliš často nesmyslně
konfundují. Anebo: Semen est principům generationis, quae est proprius
actus naturae, ejus propagationi deserviens; et ideo magis inficitur anima
per semen quam per carnem jam perfectam, quae jam determinata est ad
personam. Abstrakce a (správné) generalisace jsou u sv. T o m á š e Aq. takové výše, jaké je n y n ě j š í přírodní filosofie dosud většinou neschopna
(ibidem qu. LXXXI a. 1.). Jak pošetile se vyjímá vedle toho invektiva L e n z o v a proti katolické nauce o hříchu dědičném, že prý moderní věda přírodní dokázala, kterak se vlastností získané nedědí. Není tomu tak a pak
nelze odkázati dědicům privilegium promarněné. Ale úžasné výhledy metabiologické nejsou už v programu této nepatrné črty.
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ní, že první výzkum toho způsobu se týkal dědičného přenášení
duševních vlastností lidských; překvapujícím však zůstává, že
ruský biolog L j u b i š e v roku 1925 podal definici genu — scholastickou (forma potentialis)!
2.

Chceme-li se orientovati, ovšem správně a podle pravdy o problému ras, musíme si předem doznati, že jde skutečně o otázku
obtížnou, a to i pro vlastní vědu v nejvyšší poloze odborné, tím
hůře, troufá-li si podle nynější zvůle do vědeckých úkolů bez náležité přípravy mluviti kdekdo bez solidních vědomostí; právě laikové, ale neskromní, mají v rasovních bludech dnešní literatury
na svědomí největší nesmysly. Švédský botanik A l m q u i s t 4 ) ,
který sám právě také zjevy druhu (species) i užších kategorií (plemen) i jejich vzájemných vztahů i původu samostatně studoval
v přírodě i pěstitelsky, s ohledem na biologii druhu, rasy, konstantnosti druhů a pod., vydal obsažnou knížku o slavných autorech
v biologii, kde snesl sice mnoho zajímavého materiálu literárního
a podává dosti cenných úvah, neuvarovav se však přece také překvapujících omylů: bludařsky orientovaná filosofie jakožto dialektika konkrétní vědy k bludům vede totiž nutně a neúprosně. V jeho
jinak záslužné práci čteme na př. na str. 118 na počátku biografie
Aristotelovy, že je rodištěm jeho Stagira v Macedonii, načež ale
pokračuje: „Vater und Mutter waren von edler Herkunft, womit
wohl nordische Rasse gemeint ist." U člověka několik plemen uznal
a klasifikoval už L i n n é, jenž, jak známo, podal charakteristiku
bělocha (Evropana) — podle A l m q u i s t a výlučně rasy nordické —: H o m o s a p i e n s e u r o p a e u s est albus, sanguineus, torosus, levis, argutus, inventor et regitur ritibus (čímž je
míněno náboženství); naproti tomu plemena ostatní, inferiorní,
reguntur opinionibus. — Difficile satiram non scribere. Tuto nordickou rasu na vysoký prestol pak povznesl roku 1854 A r t h u r
h r a b ě G o b i n e a u v díle nyní poznovu slaveném „Essai sur
ľinégalité des races humaines ,, ; 12. vydání L i n n é o v a díla „Systema naturae", od něhož vychází naše systematická nomenklatura, vyšlo roku 1766. C u v i e r rozeznával tři hlavní a nejzákladnější plemena lidská, jak tomu bylo i v starověku a jak to i dnes
nejlépe vyhovuje (pro recentní lidstvo), později různí autoři stanovili různý počet; nejznámější (populárně) je B l u m e n b a c h ů v systém pěti (barevných) plemen; slavný universální biolog
J o h a n n e s M ü l l e r popíral vůbec možnost rasovní systema4

) Prof. Dr. E r n s t A l m q u i s t
(Stockholm): »Grosse Biologen.
Eine Geschichte der Biologie und ihrer Erforscher.« München, 1931.
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tiky u pokolení lidského 5 ). O jisté relativní inferioritě duševní i tělesné u nižších ras lidských nebylo nikdy pochyb, ale G o b i n e a u
právě dal této skutečnosti jiný význam nežli vědecky taxonomický, a to se právě nyní ohřívá se zbytečnou horlivostí, která temeni anachronicky z omylů před 80 lety běžných (v jistých vrstvách) : roku 1935 upozornil v Berlíně Dr. J. W i e b e r (v Germanii
č. 63) a ve Vídni prof. Dr. A. E x e l b e r g e r ( Schönere Zukunft,
X., č, 32), že není náhodou, vyšla-li současně (r. 1854) tato 3 díla:
M a r x o v o „Kritik der politischen Ökonomie", G o s s e n o v o
„Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs" a G o b in e a u o v o „Essai"; v zápětí nato (1859) vystoupil D a r w i n .
Ona tři díla (1854) vystupují proti filosofickým a politickým omylům své doby, ale na podkladě většinou lichém (mechanickém, materialistickém, atheistickém); žádné z nich nemá do sebe povahu
přesně vědeckého díla, ale Gobineau stojí mezi nimi přece jenom
nejvýše a podal vedle bezvýznamných a mylných názorů také jistá
pozorování a úvahy, jež obstojí i před vážně vědeckou kritikou.
A r t h u r h r a b ě G o b i n e a u (1816—1882) byl diplomat, jenž
seznal mnoho států ze své zkušenosti, v Evropě, Asii a Jižní Americe, a vynikal i nadáním uměleckým, nebyl však učencem v pravém slova smyslu; A 1 m q u i s t (1. c.) jde jistě příliš daleko, předpokládaje a očekávaje nový rozmach výsledků G o b i n e a u ov ý c h, když prý nyní mendelismus teprve umožnil vědecké badání
o rasovních otázkách. Upozornil také na nemožnost specificky rasovního náboženství a připomněl s důrazem, že křesťanství nevylučuje ani neprotežuje žádné rasy ani kultury, nýbrž stojí nade
všemi a zušlechťuje všechny. Mýlí se však, vyváděje všechnu i duševní kulturu z plemenných náležitostí („z krve") a stal se osudným prorokem boje ras uvnitř jednoho národa (jako jsou boje
třídní, Marxovy) a utopické hegemonie pro „ušlechtilou" rasu (na
způsob internacionálního řádění ochlokratického).
Mezi důsledky přemrštěného rasismu patří však nyní i nemístné kritisování sv. T o m á š e A q u i n s k é h o s jeho názory
na lidská plemena, jehož nezůstali ušetřeni ani všichni theologové
katoličtí: A. M i t t e r e r (1931) při tom vytýká sv. T o m á š i
Aq., že prý příliš ochotně převzal od A r i s t o t e l a řecký názor
o Hellénech a barbarech, ba dokonce i nadto stanovil jako přírodní zjev rozdíl mezi rasami kulturními a „přírodními", ovšem
bez pochybení metafysického, jak sám kritik ( M i t t e r e r ) výslovně a s důrazem uvádí. Naproti tomu prý však podlehl mýlce
A r i s t o t e l o v ě , nechaje si také uniknouti, že Rekové, jež oba
5
) Dějiny pokusův o klasifikaci lidských plemen podal důkladně r. 1911
ruský anthopolog I v a n o v s k i j , ale kriticky dlužno ještě mnoho pracovati.
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(Aristoteles a sv. Tomáš) znali jako národ kulturní, byli nutně
předtím kdysi také národem 6 ) přírodním, stejně prý jako starověcí
Prusové proti moderním! Tím má býti řečeno, že by bylo omylem
vázati pevně kulturu na plémě („krev"), což ovšem ani Aristoteles
výslovně netvrdil a dokonce už ne sv. Tomáš, jenž hlásal vzdělatelnost všech národů i ras. Na theologa jest M i t t e r e r v biologii slušně orientován, ale přece neúplně a zejména ne bez vlivu
dnešního rasismu v Německu; přeceňuje mendelismus a považuje
„krev" při problému plemen jakožto soustavných jednotek za omyl
dřívějších dob, dnes anachronistický: jest ohlušován patrně se
všech stran mendelismem a neví nic o biochemických specifických
strukturách systémových. Označení vládnoucích a nadaných (aktivních) plemen „naturaliter domini" a „nižších" (pasivních) „naturaliter servi" u sv. Tomáše není přece žádné fátum a nikterak
z toho nelze vyvozovati přemrštěnou shovívavost k otrokářství
(nebylo schváleno sela vi)! Takhle hřešili, a to ne platonicky,
v XIX. století běloši v koloniích. V základech metafysických se
ovšem i M i t t t e r e r (a pod.) vystříhal poblouzení. — Zajímavým způsobem podrobil rozboru rodokmen sv. T o m á š e Aq.
slavný malíř a literát dominikán B e n e d i k t M o m m e N i s s e n s hlediska biologického, výborné vlastnosti jeho totiž odvodiv z předků po meči germánských (nordických) a po přeslici románských (mediterraních), k čemuž vlastním přičiněním přidal
i kvality téměř andělské prý (v obsáhlém pojednání v Schönere
Zukunft, 1935); dovolává se tu, a to právem, vědeckých výsledků,
jež vyvodil (mimo jiné) ze svých anthropologických výzkumů E ug e n F i s c h e r : rasa nordická nejeví nikde a nikdy v své ryzosti
nic nadprůměrně kulturního, za to však tím spíše ve spojení s jinými rasami aspoň přibližně rovnocennými, takže tento autor 7 )
považuje většinu duševních velikánů mezi Němci za křížence mezi
rasou nordickou a alpiní. V nejnovější době však Eug. F i s c h e r
odvolal tyto své původní názory a přijal opačné.
Celá tato látka ovšem není povahy přesně vědecké; věnovali
jsme jí kratičkou zmínku jen protože hýbá nyní světem, vniknuvši
i do literatury, jež při nejmenším býti má skutečně vědeckou. Nemýleme se však v hlavní věci a doznejme si přímo a jasně, že rasovní problematika, má-li se bráti vážně, jest obtížnou látkou i pro
nejpovolanější učence. Přírodovědecký problém druhu (species)
6
) To jest ovšem zřejmá věc a v literatuře známá ( D i o g e n e s
L a e r t i u s , K l i m e n t A l e x a n d r ) a j. v.
7
) Prof. Dr. Eug. F i s c h e r byl přednostou vědeckého ústavu císaře
Viléma a přednášel posledně na berlínské universitě anthropologii, kde jako
rektor proslovil do rozhlasu všem německým universitám projev proti odnětí insignií cum sua causa německé universitě v Praze.
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a co s tím souvisí (vlastně všechny otázky systému v zoologii
a botanice) dosud není náležitě rozřešen a v dnešní době (za poklesu systematiky) jest obzvlášť nedostatečně studován; v nejnovější době sice přichází už zase věda o systému ke cti a pokračuje
už zase vážně v příslušném badání, ale dosavadní výsledky nikterak nepostačují k dalekosáhlým konklusím. Naproti tomu vybujely výzkumy o mendelské dědičnosti příliš jednostranně, ač i tu
začíná svítati, aby se příliš neplýtvalo v biologii (i jinde) slovem
dědičnost. Vrcholem osudného matení pojmů pak je právě matení
pojmů systematických s faenologickými v dnešním rasismu. Mluvíme-li o rase jakožto plemenu, t. j. kategorii systému na způsob
malého (byť i zcela uzounkého) druhu, jde o specifický pojem
systematický. Terminu rasa se však užívá také ve smyslu pouhého
typu bez povahy systémové (ovšem vlastně o spoustě libovolných
typů) a pak má do takovéto problematiky arci co mluviti i mendelsko-morganská dědičnost. Příkladem velké rasy v prvním (systematickém) významu je plémě mongolské v anthropologii, v druhém (typonomickém) syndrom „mongoloidismu,, v medicině. Po
hříchu se užívá právě nyní v moderní anthropologické literatuře
snad nejhustěji slova rasa k označení jistých typů v Evropě,
0 nichž prozatím není jisto, jakou mají biologickou povahu: „rasa"
nordická, baltická, iberská, alpiní, mediterrání, dinarská, armenoidní, laponoidní a co se jich jen uvádí, jsou určitě definované
typy evropského lidstva s významem výlučně deskriptivním. Zdali
jsou to (třeba dosud jenom nepatrné a teprve vznikající) plemena
či pouhé jen variace, modifikace atd., nikdo neví a málo kdo si
s tím láme hlavu. Aby zmatek byl dovršen, plete se do rasismu
1 záměna s typy čistě konstitutivními (komplexe, klinická konstituce, psychická ty pika a j.), takže urobiti pořádek v tomto chaosu
jest úloha herkulská. Qui bene distinguit, bene dočet.

LISTY Z

ČESKOSLOVENSKA

PSYCHOANALYSA A JEJÍ POUŽITÍ V ČESKÉ POESII
Předkládá se tu studie mladého badatele o tom, kterak lze
prakticky použít u příležitosti osmdesátin příborského rodáka
Sigmunda Freuda výsledků psychoanalysy v české literatuře na
základě dialektického sjednocení protikladů surrealismu, aby tento
a) epatoval konvenčního měšťáka i levého tupohlavce (nejmenovaného), b) udržoval katolického šibala při dobré náladě, c) vytrhl
tajné žahadlo Strašidla, jež vítězný proletariát srazí k zemi.
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Čtenáři! Soudruzi ústředního agitpropu a ženoddělu KSČ
(Komunistické strany Československa), upozorňujeme vás, že tu
lecčemus nebudete rozumět a nad lecčíms se budete v revolučním
studu rdět barvou tmavší, než jaká jest revolučnímu proletariátu
předepsána, ale nic naplat! Sigmund Freud začal! „Nechápete?
Nebyl jste dobře zasvěcen ? Chcete za každou cenu vysvětlivky pod
čarou, blázinec pro rozum?" 1 ) Vezměte erogenní činnost oblasti
anální, Oidipův komplex, sýr, Libido, infantilní lásku 2 ), přidejte
Malého Nerona, fetišismus, třídní boj v prostorném atelieru a dostanete český surrealismus.
Ostatní čtenáři se pak laskavě nepohoršujte! Vědecká práce
jest objektivní. Co budete dále číst, vše je pravdivé — nic není zamlčeno, vše je na svém místě. Ostatně použitá literatura je citována. Čtěte a dejte číst dál! Hlavně pak těm z vašeho okolí, kdož
v psychoanalyse a v jejím dialektickém splynutí s marxismem
nalezli své zalíbení nebo smysl života. Ať je jim nadsmyslno lehké!
Vzd.

Antonín byl básníkem.
Již tehdy, když v lůně mateřském prožíval svá podivuhodná
dobrodružství, obklopen tmou, tichem a vlhkem a ujídaje každé
hodiny část placenty, zatím co před očima jeho mamá otáčely se
skleněné koule, rostoucí v podobu vlkodlakovu, nesl na svrasklém
čílku pečeť básnictví, jež jest vrozenou padoucnicí, zastaralým
svrabem, darem danajským.
Vzhledem k tomu, že jeho pobyt v tomto teplém a klidném
prostředí (plném vzruchů, jež však se nám nedochovaly následkem
infantilní anamnese), trval pouhých sedm měsíců, nebyla Antonínovi dána do vínku ani síla, ani statečnost, čímž nechceme říci, že
byl slabochem či strašpytlem.
Sotvaže se porozhlédl po tomto světě a počal uvažovati o svém
postavení, již byl stižen střevními poruchami, jež se zhusta vyskytují u nemluvňátek a kojenců.
Jeho hloubavá mysl jim však přikládala zcela mimořádnou
důležitost, a vskutku, erogenní význam oblasti řitní byl pro malého
Antonína veliký.
Bavil se zhusta zadržováním výmětů jako se jiní baví hrou
v kostky a mnohokráte překvapil svou pěstounku neočekávaným
darem, nedoufaje v sebemenší projev vděčnosti.
*) Bližší v Manifestu surrealismu.
2
) Tyto a další termíny blíže podány u S. Freuda a jeho českého žáka
Brouka.
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Suď jak suď, tvrdošíjně se zpěčoval vyprázdniti si střeva,
kdykoli byl posazen na hrnec a málokdy se staral o to, pošpiní-li
si své prádélko; z toho lze usouditi, že již v nejrannějším dětství
zásadně opovrhoval vší maloměšťáckou úzkoprsostí a konvencí.
Jak se nám podařilo zjistiti, zabýval se též dumláním a cumláním v míře neobvyklé. Konečně jest to pochopitelné, neboť nemohl
vynechati tuto důležitou etapu lidství, dříve než přešel k druhému
období dětské masturbace.
Jakkoli rád snil ve stínu pohovky či lenošky, přece nejmilejší
byla mu hra v pískových dunách. Boře ruce i nohy do písku, představoval si pád do hlubiny a husí kůže běžela mu po zádíčkách.
V té době zamiloval se do jakési holčičky, která měla zelený
kabát a modrou čepici a začasté vzdychal u okna svého dětského
pokoje, v němž byl sám se svou touhou.
Později, nemaje dosti na lásce platonické (a také proto, že
holčička s opovržením přijímala jeho dvoření), zahořel smyslnou
láskou ke své opatrovnici a pěstounce, služce Františce, jejíž spodnička, vonějící občas vším možným (a nejvíce levandulí), zdála
se mu býti oponou, střežící nevyslovitelná tajemství života i smrti.
Opájel se tedy vůní a na rty vystupovala mu pěna dychtivosti,
jež sublimovala do vzduchu v podobě duhových bublinek.
Jednoho dne maličký Antonín, jsa věren svým neukojeným
pudům, pojídal sýr a dříve, než vložil sousto do úst, pohrál si jím,
maže si prsty i dlaně způsobem naprosto neuvěřitelným.
Žasnouc nad tímto divadlem, služebná dívka Františka pootevřela ústa a spráskla ruce, zatím co její poprsí se dmulo a v dáli
zapískal rychlík, jezdící dvakrát týdně na trati Paříž—Praha—Leningrad. Sotva však měla čas uskočiti a zachytiti se židle, neboť
v okamžiku, kdy byl nejméně pozorován, Antonín vyskočil a sápal
se na ni s odvahou malého Nerona.
Zajisté šlo mu o to, čichnouti si k sukni, jejíž obraz vyvstával
před ním jako hora Venušina, leč Františka, nechápajíc dosud cele
zvrácenost malých dětí, vřískala a ošívala se, netušíc, že ne ona,
nýbrž její suknice jest předmětem chlapcovy touhy. Jsouc chlapského složení, snadno přemohla malého ubožáčka, častujíc jej
jmény jako: neukojený nestoudníku, inversní psychopate, infantilní erotomane a t. p.
Aby dílo zkázy bylo dokonáno (a aby i sobě popřála nějaké té
rozkoše) zmocnila se Františka nebohého hošíka a jala se ho biti
na obnaženou zadničku, plácajíc jej a ulevujíc si plváním.
Tentokráte však výkon trestu minul se svým výchovným účinkem, neboť Františka
22
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a) zapomněla, že má co činiti se surrealistickým zmetkemmasochistou;
b) byla sadistkou.
Antonín od té doby až do chvíle své smrti zůstal věrem masochismu, což se jevilo v tom, že zvrhával drahocenné vásy, lil
inkoust na ubrusy, kladl banánové slupky na schody jenom za tím
účelem, aby dostal výprask, jímž by se ukojil. Pro p. t. obec čtenářskou a vědeckou (a hlavně ovšem pro naše věhlasné psychoanalytiky) jest tu nyní veliké pole působnosti, kde mohou ukázati
své vlohy pro badání o lidském surrealistickém nitru, neboť vezmeme-li zároveň v úvahu Antonínovu zálibu v mučení dravé zvěře
a pojídání živých švábů (a stonožek), resp. i obratnost, s jakou
podřezával slepice či srkal žížaly, jsme na pochybách, nebyl-li
vlastně největším českým sadistou-surrealistou.
K úplnosti zmiňujeme se též o Antonínově zájmu o copy, podvazky, střevíčky, knoflíky a kulaté předměty.
Když byl Antonín dospěl v léta jinošská, nadmula se jeho
hruď čímsi nevyslovitelným a on, poznav, že pochopil prapodstatu
světa z kusu spodničky nebohé služky, oddal se básnictví.
Máme-li mluviti slovy jeho básní, „tančil na pupeční šňůře
bez lesku a chuti, nad vyprahlým dnem moře s úpadkovou dychtivostí filopraktika s teřichem, hledajícího zásadovosť v rozčtvrcených tělíčkách nekřtěňátek, politých hořčicí a zasypaných mákem."
Taková a podobná byla stavba a skladba jeho básní, upadnuvších v nezasloužené zapomenutí.
Nicméně tato studie nechce se obírati jenom výplody Antonínova ducha, nýbrž hlavně jeho činy.
A tu musíme si blíže všimnouti Antonínova poměru k něžnému
pohlaví a konečně i jeho neblahé smrti.
Antonín byl okouzlen vlastní sestřenicí, jednoduchou a prostou to dívkou beze všech vášní. Co však nedostávalo se Verunce
(neboť tak se jmenovala), dostávalo se v míře vrchovaté Antonínovi.
Bohužel, nechtěla ho biti, když si toho žádal, nemajíc pochopení pro jeho nadzemský pojem lásky.
Také mu nechtěla zploditi černé dítě, pokryté neštovičkami,
ač ji o ně prosil, kleče na kolenou a bije hlavou o zeď.
„Chci černé novorozeňátko, abych je mohl snísti," pravil roztouženě, podobaje se Wertheru z konce tisíciletí.
„A k čemu potřebuješ neštovice?" otázala se Verunka
s hrůzou.
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„Ty činí pokrm tajuplným," odvětil Antonín, mysle na manifest surrealismu. Verunka však byla (jak již pověděno) prostým
venkovským dítětem a nechápala ani zdaleka význam Antonínových slov.
I není divu, že se naň rozhněvala a opustila ho.
Antonín však, pln spleenu, odešel do své jizby a uhnětl si
z hlíny postavičku dítěte.
Když nadešel večer a vichr v okna dul, přistoupil k magickosurrealistické hostině.
Upekl sošku na ohništi a natřel ji černým leštidlem na boty.
Když náležitě oschla, posypal ji pepřem a jal se prostírati.
Soška octla se na míse.
Potom Antonín dal se do jídla. Ukrajoval kus po kuse ze svého
duchovního syna, pochutnávaje si na něm, až pozřel i hlavu. Aby
kouzlo hostiny bylo dovršeno, vypil naráz velikou lahvici inkoustu.
Jeho žaludek však nesnesl toto mámení a měl se k obracení.
Dříve však, než došlo k regurgitování, inkoust smísil se s Antonínovou krví a nebohý básník zčernal.
A to bylo jeho poslední kouzlo a rozkošné překvapení, neboť
v zápětí zemřel, nezanechav ničeho, vyjma několika básní, jejichž
uměleckou cenu nejsme povoláni zhodnocovati.
Závěr.
Našemu psychoanalytickému badání nejlépe vyhovuje postava
ušlechtilého surrealisty Antonína, jehož mnohostranný zájem
0 věci mimořádné a nepochopitelné učinil jej vkusným objektem
mnoha vědeckých statí. Okamžiky, jež podporovaly jeho sexuální
1 básnický vývoj, jsou v této krátké stati seřazeny pokud možno
chronologicky. Není ovšem lehko správně odhadnouti, která událost stala se dříve a která později a také nelze přesně stanovití
účinnost konstitučních a akcidenčních faktorů v jejich vzájemném
poměru.
Význam Antonínových předčasných sexuálních projevů jest
nepopiratelný a bude nyní záležeti na literární historii ve spojení
s medicínou, aby nám odhalila průkazně nesporné působení těchto
na jeho činnost básnickou.
Doufáme, že se tak stane v nejbližší době a že vznikne opět
jedno veliké, záslužné dílo, o němž neopomineme přinésti pochvalnou recensi.
Použitá

literatura:

Brouk: Psychoanalysa.
Brouk: Autosexualismus a psycherotismus, I. díl.
Manifest surrealismu.
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Brouk: O lásce, smrti a žárlivosti.
Babka: Libido a třídní boj.
Rukopis lask. zapůjčil autor, jenž dosud nenašel nakladatele. Spolek
nemajetných leč pokrokových studentů se na dílko za účelem vydání upozorňuje.
Koláže Jindřicha Štýrského.
Všechny romány Vítězslava Nezvala.
A pochopitelně spisy Sigmunda Freuda.
Psych, (analysae) Cand. (idatus) VŠEZVÉD VŠUDYBUD.

POZNÁMKY
EDUARD WINTER je profesorem na theologické fakultě německé
university v Praze (* 1896). Jeho zájem vyvěrající z přirozeného zakotvení
v české půdě vedl ho především ke studiu postavení Němců v našich zemích
(Deutschen in der Slowakei und Karpatenrussland, 1926). Další studium pak
soustředil na dobu, jejíž poznání je, jak právě jeho práce nasvědčují, základní důležitosti pro poznání kulturní kontinuity v struktuře českých dějin. Je
to problém t. z v. katolického osvícenství, jež právě v Čechách mělo svůj výraz, na jedné straně přeháněný, na druhé nedoceněný. V této době, v níž přechází století XVIII. ve století XIX., je skryta mnohá podstata, jež vysvětluje
dnešní myšlenkovou reagenci, úsilí pohybující se sice mnohdy na nebezpečných okrajích, leč vyvážené osobní poctivostí a opravdovostí. Čtete-li Wintrova Bolzana (česky v překladu Zd. Kalisty vydal brněnský Akord —
o knize přineseme obšírnější posudek), cítíte, jak usilovně a opravdově tvoří
toto katolické osvícenství řád myšlení v době, jež se již v základě odpoutala
od intensivního spojení s řádem Božím, a přece chce býti z této doby, bere
na sebe všechnu její tíhu, hledajíc aspoň styčný bod s těmi z protestantů,
kdož ještě nepřestali věřit, nerozplynuli a nesesuli se do trosek, jež bezútěšně pod sebe vrstvili, marně jimi nahrazujíce pevné pilíře stavby, kterou
vydali v plen zpychlému člověku.
E. Winter podává své práce způsobem ryzí objektivity. Nekroutí, nešlechtí, neučesává, ale ani nepodezírá, nehyperboluje Bolzana, jako to dělali
dosud různí pedagogičtí filosofátoři obou směrů. Taková pak je hodnota jeho
prozkumů. Vedle Bolzana podal Winter úvahy i o jiných katolických osvícencích z Čech: Kindermannovi a GUntherovi.
BÁSNÍK A JEHO CTITELÉ. Vždycky, když se oslavuje genius, vyskytnou se ctitelé, kteří ve své pýše a domýšlivosti se postaví před něho
a plivají naň svými krásnými slovy. Karel Polák z Práva lidu se sotva stačí
podívat Máchovi ke kotníkům a takhle si dovolí psát (v PL 1. května) :
»Mácha vyznal novou víru, víru v zemi a v smysly, v hmotu a v rozum,
a jeho následovníci zase dořekli jeho podněty i ve smyslu sociálním. Hálek
revoltuje přirozenou silou lásky proti legitimním předpisům rodiny a společnosti, státu a církve, Neruda ukazuje vyvržence skutečné, dělníky, žebráky,
trestance, prostitutky, M a s a r y k s e d o v o l á v á J a r m i l y z »M á j e«

204

v b o j i z a em a n c i p a c i ž e n , vyvrženec Máchův se stává revoltujícím
neumanovským tulákem a buřičem na rozhraní století a ještě v republice
legendou o Nikolu Šuhajovi. Nepřestává být sociální výstrahou. O novou
víru se s Máchou sdílí všechen pozdější opravdový socialismus, ať kteréhokoli odstínu.« Kdo ví, co by tento výtečník z Máchy ještě »vyvodil«, ale
jedno je z jeho polykání jasné, že totiž Máchovi nerozumí ani tak, jako Tomíček nebo Chmelenský.
Lze proto stručně a jasně podotknouti, že Máchově době je v jistém
smyslu nejblíž onen výtečník Karel Polák z Práva lidu.
kZ.
JEDNA NECHÁPAVOST A JEDEN NEMRAV jsou zvláště charakteristické pro jistou (větší) část české literární kritiky specielně v případech,
když jde o autora házeného do koše, jak se říká, katolických spisovatelů.
Protože je nám to časově nejblíž, bereme si za příklad referát Františka
Götze o »Živém Dantovi« od Giovanni Papiniho (Nár. Osvobození, 19. IV.
t. r.). Napřed se nám v něm vykládá o Papinim jakožto takové a onaké
pozoruhodné osobnosti, jež má »horečnou vůli k velikosti, jež v dnešním světě
téměř vymřela« a zdůrazňuje se jeho »až o b l u d n ý i n d i v i d u a l i s m u s « , nadměrně pěstující »culte de moi«. Právě tak Josef Hora nazval naprostým individualistou Franze Kafku; a pod touto vinětou je našimi kritiky presentována rovněž i většina katolických básníků, prý »isolovaných
od světa«. Při čemž slovo individualista má, jak ovšem v dnešní době kolektivisace (prozatím jen hospodářství, vzdělání a svědomí, jež, jak jsme č tli
ve velikonočním Českém Slově, se prý má organisovat) není jinak myslitelno, přízvuk pejorativní.
Nuže není tak snadné dokazovat těmto pánům, že to »individualistické« vědomí není nic jiného než vědomí nekonečné ceny duše, jíž především
jsme a za jejíž život věčný ručíme již na tomto světě. Neboť sám jest každý
před Bohem svým. Oni nepochopí, že pokusit se státi pevně na svou pěst
uprostřed řítících se trosek, dobývat si pracně kousek pevné půdy uprostřed
všeobecného sesouvání a vyřizovat si (což oni vědí, za jakou cenu!) především svou při, není zbabělé utíkání před světem. Nýbrž že to je namáhavé
objevování (a ne, jak říká Götz, přetvořování k svému obrazu) světa a jeho
věčných zákonů v sobě, když kolem sebe je vidíme přiváděny v niveč. Proč
nespílají individualistů Aischylovi, Vergiliovi, Dantovi, Shakespearovi, Racinovi, Keatsovi nebo Máchovi a j. ? Připouští tím mlčky, aniž tuší, že
právě nejosobnější vnitřní svět těchto osobností je tím nejobecnějším, čeho
dosahuje naše chápání. A už dokonce je jim zbytečno říkat, že to je právé
»individualismus« světců, co dostupuje míry tak vrchovaté, až přechází
v nadpřirozenou pospolitost duchů a že právě tento individualismus je příkladem pro křesťana. Ale škoda slov. Není to nic než pouhé nedorozumění,
vycházející z rozdílnosti »hledisek«; proto je ani nelze těmto dobře smýšlejícím vytýkat. Čtenář lehkomyslný takový chlup spolkne jako nic, načež jej
vydáví jako nekonečnou frázi na pokračování. Čtenář moudřejší pokrčí rameny a ponechá tyto hodné kolektivisty v jejich vpravdě individualistické
omáčce, směje se těmto termínům.
Ale je tu ještě jiný rys, a to už není nezaviněná hloupost, ale trestuhodný nemrav. I v citovaném referátě Gotzově naň narážíme, třebaže ve
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formě celkem krotké, ale on se často uplatňuje neostyšněji. Nechť se tedy
p. Götz utěší, není v tom sám a není nejhorší z nejhorších, a není alespoň
zlovolný. Gotzoví se totiž zdá, že Papini k tomu, aby přetvořil svět podle
svého obrazu (kteréžto záměry mu tu jsou imputovány), má n e d o s t a t e k VlRY. Götz má ovšem patrně na mysli víru tak říkajíc humánní, víru
v »přetvořování světa«. Nicméně i tento nedostatek by byl fakticky malověrností, kdybychom ho mohli Papinimu prokázat. V podstatě i tu by šlo
o nedostatečnou víru v Boha. Odkud však bere člověk, jenž podal dosti důkazů o tom, že náboženský život je mu španělskou vesnicí, právo soudit něčí
víru? A soudit ji nikoliv na základě nějakých sdělení, nýbrž na základě objektivně daného literárního díla?
Tady už přestává legrace. Ani mne nenapadá obhajovat Papiniho víru,
nejsem jeho zpovědníkem; a konec konců tu ani nejde o Papiniho. Ale kterak k tomu přijde spisovatel, aby pro nic za nic byl veřejně ostouzen jako
člověk? Uvádíte snad, páni kritici, že autor nemá úcty k rodičům, že je lakomý, že krade nebo že zcizoložil? (Je vidět, že už dávno vymizelo povědomí, že veřejně označit někoho za nevěřícího je krutá pohana.)
Nemrav ten je tím povážlivější, že takto si troufají mluvit toliko kritikové »pokrokoví«, t. j. takoví, kteří v jistých věcech jsou nezkušenými pacholátky, nebo své zkušenosti odmítají a kteří tedy nemají práva o věcech
víry říci cokoliv, i když nejde o veřejný soud nad autorem toliko z díla.
A k tomu si takto ti lidé bez předsudků, ti osvícení a humánní vševědi, troufají pouze na katolíky; už na evangelíky neberou těchto měřítek. (Ci jste
čtli takové nechutnosti o náboženském soukromí třeba Závadově, jaké jste
byli nuceni číst o Zahradníčkovi?) A stará se snad katolický literární kritik
o to, jak dalece pravověrně svobodomyslní a pokrokoví jsou Ivan Olbracht,
Vladislav Vančura, Marie Majerová nebo Karel Nový?
Nechť pánové, jichž se to týká, odpustí, ale toto očenichávání soukromí
nejsoukromějšího je prostě nevychovanost, s jakou se setkáme sotva v které
jiné zemi evropské. Svatá inkvisice měla kdysi svůj zájem o tyto věci opodstatněn zájmem obecnějším. Ale co je do toho našim emancipovaným literárním kritikům? Ci to jim snad ustavuje jejich soud o básníku? Nebo se
snad utíkají k soukromým klepům jen proto, že o knize nedovedou nic povědět?
rö.
U VŠECH DOBRE SMÝŠLEJÍCÍCH vládne duch PhC. Pucyny, jehož
vděčně vzpomínáme z prvého ročníku našeho podnikání. Hned je tu a hned
je tam. Zvykli jsme si asi víc než zdrávo hledat ho jen v sloupcích Nár.
Osvobození, Cinu, Tvorby a nevím, kde ještě. Nedomnívejte se však, že nivy
opačné leží ladem! I na »našem« katastru jsou usedlíci, jimž nemusíte příliš rozevírat ústa, abyste diagnostikovali vzduté mandle.
Dvě malé ukázky jen tak namátkou: 1. » K a t o l i c i s m u s n e n í
t o l e n r a n c e ve s m y s l u t a n c e m e z i v e j c i probabilismu.«
Dr. Alžběta Birnbaumová v Lidových listech 3. května 1936. Škoda toho talentu. Ty rýmy! Ta hloubka myšlenek! 2. Jistý katolicky a dobře smýšlející
literární kritik B. Slavík obírá se s vážností a hlubokostí gecovskou v Lidových novinách 25. května 1936 jedním románem Frant. Neužila (Země v průvanu!), kde se řeší problém, kterak byla založena DTJ v malé horské vísce.
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O tomto poučném románě, jejž Lidové noviny ve své známé referentské důkladnosti svěřily osvědčenému péru, »náš« katolický kritik píše: »Sociální
realismus v pojetí Bucharinově je i pro naše autory v mnohém zdravým
ukazovatelem k nové tematice a tektonice. Ale především na Moravě nesmí
mladý romanopisec zapomínati, že krajové pojetí látky dotvořuje a znásobuje život a že teprve v tomto pojetí možno najiti syntetický výraz pro svobodu člověka v svobodě společnosti, o který usiluje současné umění sociální.«
(Šťastná Moravo, vzdychám si, jaké to koňstvo! praví tvá hymna.) Dále:
»Závažné předpoklady pro úspěšnost tohoto postupu podal již nyní výběrem
tématu, polyfonickou stavbou i často nervně odstíněným výrazem, situační
zkratkou.«
Pánové, zdali není v této tektonické vibraci monstrosních kulérů personifikován onen exkrementovaný duch PhC. Pucyny, jenž v sebemenším
průvanu čili cugluftu smísí kongenialitu spisovatele i jeho kritika najednou?

—or—
FRANCOUZSKÉ VOLBY nadělaly u nás mnoho povyku, jako vše, co
přijde zdánlivě z čistá jasna. Byly zuřivě a obšírně komentovány, a ovšem
hlavně listy levice, která se cítila posílena ve svém boji proti reakci a za
pokrok lidstva tím vítězstvím francouzské sestry. Zrovna tak asi, jako se
inspirovali naši vlastenci v roce 1848 podnikem revolucionářů francouzských.
A měli k nim svými motivy, politickým odstínem a cílem zrovna tak daleko,
jako má československá levice k té levici francouzské, která tak rozhodně
vyhrála volby. Protože nám nejde ani o levici ani o pravici, chtěli bychom
ukázat, jak vlastně to s těmi volbami je, odkud ten jejich výsledek a co mohou znamenat.
Předně je výsledek těch voleb výsledkem všeobecné nespokojenosti.
Volalo se po nových lidech, nikoliv po nových ideách. To vidíme už z té
nikdy neobvyklé tolerance, kterou jeví vítězové k náboženství, jsouce si vědomi, jakého složení je vlastně půda pod nimi. A program, který podala
krajní levice, je ve skutečnosti programem »malého francouzského člověka«.
Mnoho drobného lidu volilo ze strachu před fašistickými nepokoji. Měšťané
učinili totéž, jenže s jemnějším odůvodněním: Za 2y 2 roku neudělal umírněný střed nic, aby zdolal krisi, zkusme tedy, stojíce před záhubou, socialisty; hůř to dopadnout nemůže. K tomu připočteme, že se vrstvy stojící na
podkladě liberálního hospodářství cítily poškozeny všeobecným 10%ním snížením sazeb, zejména oni malí a střední střádalové.
Co se pak týče pravice, její porážka se vysvětluje především její neopatrností a chybnou taktikou. Pustili mezi sebe mnoho lidí, kteří byli odpovědni za krisi, obchodníky a peněžníky, kteří po léta nedělali nic, ale teď,
když všechno jde s kopce, se vymlouvají na ty, které si předtím zvolili a ujímají se revolučně bouřliváckých metod, hrozíce převratem a destrukcí, aniž
při tom podávají nějakou positivní myšlenku, nějaký program. Tím právě
vzbuzovali obavy, a to větší než komunisté, kteří se naopak velmi, velmi
umírnili.
A konečně by tu byl onen levý střed, ona kompromisní vrstva, která
sdružovala socialisty s katolíky v útvar, jehož neživotnost prokázaly tyto
volby. Tam, kde katolíci ještě opravdu chtějí nějakou s v o u politiku, politiku tradiční (jako na západě Francie), volili zkrátka reakcionáře i proti
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kandidátům kdysi svým (jako Bidault v Normandii), kteří se však, podle
jejich názoru zpronevěřili, když se spřáhli s komunisty. To by mohla být
lekce pro mnohé katolíky naše a zejména pro celou lidovou stranu, která
si až dosud naprosto neprávem říká strana katolická. Socialističtí katolíci
pochybili v tom, že hledali na tradicionalistickém západě hlasy venkovanů.
Avšak venkované v těch krajích, z obavy před komunistickým nebezpečím
a z nespokojenosti nad agrární krisí, nedůvěřovali »pěkným mluvkům z Paříže«. A tak hlasovali pro konservativní velkostatkáře nebo, jak by se bylo
řeklo před 40 lety, »pro zámky«, nebo »pro pány«. Nicméně na západě si
pravice netoliko udržela své, nýbrž získala zpět posice již ztracené.
Co se zvláště nechápe na celé věci, je Francie sama. Naši milí političtí
žurnalisté nerozumějí ani stínu té pravé Francie tradiční, venkovské, selské,
ba ani nemají tušení, že by taková Francie existovala. Jejich pohled nepřekročuje hranic Paříže. Proto ten jásot nad volbami, do jejichž kořenů se nevidí a nevidí se ani, že to není lví hlava Marxova, co vládne Francii, nýbrž
že byl puštěn s řetězu lev s vylámanými zuby, ochočený socialismus, »ať to
zkusí«. A bude bedlivě střežen, aby mu zuby opět nenarostly. Práce bude mít
dost, nejen doma, ale zvláště za hranicemi. Itálie, — Anglie, Rusko, — to
jsou kapitoly nynější zahraniční politiky.
T. R.
JISTÉMU VZNEŠENÉMU PRELÁTOVI. Ach! Běda, nešťastná duše
má. Otevřte oko, a pohleďte na zvrácenost smrti, jež zachvátila svět,
a zvláště tělo svaté Církve. Ach, roztrhniž se srdce i duše vaše, vidouc tolik
urážek Božích. Vizte, Otče, že pekelný vlk odnáší tvory, ovečky pasoucí se
v zahradě svaté Církve, a nenachází se, kdo by se pohnul a vyrval mu je
z tlamy. Pastýřové spí ve vlastní sebelásce, v samé žádostivosti a nečistotě;
jsou tak zpiti pýchou, že spí a nevědí o sobě, třebas vidí, jak ďábel, vlk pekelný, odnáší život Milosti v nich i v jejich poddaných. Oni toho nedbají;
a všeho toho příčinou jest zvrácenost lásky k sobě. Č>, jak jest nebezpečná
tato láska u představených i u poddaných. Je-li kdo prelátem a má sebelásku, netrestá chyb svých poddaných; neboť kdo miluje sebe pro sebe, upadá
v otrockou bázeň a nekárá. Kdyby totiž miloval sebe pro Boha, nebál by se
bázní otrockou, nýbrž směle se srdcem zmužilým by káral chyby a nemlčel
by, ani by se netvářil, jako by neviděl. Této lásky chci abyste byl zbaven,
nejdražší otče. Prosím vás, čiňte tak, aby vám nebylo řečeno ono tvrdé slovo
s důtkou prvotní Pravdy, řkoucí: »Zlořečen buď, že jsi mlčel«. Ach, nemlčte
již! Křičte stotisíci jazyky. Vidím, že mlčením svět jest zkažen, nevěsta Kristova zbledlá, vzata jest jí barva, neboť jí byla vyssáta krev z hrdla; to jest
oni Krev Kristovu, jež dána jest z milosti a ne z povinnosti, s pýchou kradou, berouce čest náležející Bohu a dávajíce ji sobě; a loupeží se skrze simonii prodáváním darů a milostí, jež jsou nám dány z milosti za cenu Krve
Syna Božího. Ach! umírám a nemohu umříti. Nespěte již v nedbalosti;
konejte v době přítomné, co lze. Myslím, že vám nastane jiná doba, kdy vám
bude možno také více konati; nyní však pro čas přítomný vás vyzývám,
byste svlékl duši svou z všeliké sebelásky a oděl ji hladem a cností opravdovou a ryzí ke cti Boží a spáse duší. — Z listů Sv. Kateřiny Sienské (16.),
které vydal Jos. Florian ve Staré Ríši.

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

František Lazecký: KR12E.
Verše. V úpravě a s vignetou Břetislava Štorma. Vydáni
na dobrém papíře knihovém Kč 18'—, na luxusním papíře
Zandersově Kč 30'—.

Josef Kostohryz: PRAMENY USTl.
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 Ô'—.

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

Chcete-li být objektivně informováni
o politickýchj

hospodářských,

sociálních a kulturních

otázkách

dneška,

čtěte revui »BRÁZDU«,
která je jedním z nejoblíbenějších revuálních časopisů u nás.
»BRÁZDA« je nezávislý
list.
Informuje kriticky o všech otázkách veřejného zájmu, zvlášť systematicky o všech věcech československého venkova a zemědělství, usiluje
o loyální práci všech vrstev národa, bojuje za spravedlivé hodnocení
každé plodné práce a za nový sociální pořádek.
»BRÁZDA* vychází dvakrát
měsíčné.
Předplatné na celý rok činí pouze Kč 30'—. Redakce a administrace:
Praha XII., Slezská ul. č. 7, tel. 550-57 (od 9 do 12 a od 15 do 18 hod.).

Na podzim vyjde důležité dílo o otázce vzniku kapitalismu:

Amintore Fanfani: KATOLICISMUS, PROTESTANTISMUS
A KAPITALISMUS.

r

Co o knize píše odborný tisk:
»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.
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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
předpoklady
moderního
stavovstvi.
Doc. Dr. Jiří Havelka: Stavovská myšlenka. — Modemi stavovské
státy.
Dr. František Kosatík: Encyklika Quadragesimo anno a stavovské zřízeni.
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*—.

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 ClRKVL
Kniha o významu církve v přítomnosti.

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

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

Lancknecht Bedřich Schwarzenberg: FRAGMENTY.
Nové vydání s předmluvou prof. Pekaře a s úvodem Karla
Schwarzenberga, rozmnožené o četné nové fragmenty a
o nové obrazové přílohy.
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Používání novinovýoh známek povoleno výnosem Ředitelství pošt a telegrafů
v Praze, éj 69.895/VH ze dne 3. dubna 1936
Podací úřad Praha 22

