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Ř Á D

R E V U E PRO K U L T U R U A ŽIVOT

Řídí František Lazecký s redakčním kruhem.
R e d a k c e 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 e x p e d u j e knihtiskárna
Prometheus, Praha
VIII-94.
V komisi m á nakladatelství Prometheus, Praha VIII, Rokoska

94.

Číslo šekového konta 95.855, vlastník: Administrace revue Řád.

Je

nutno, aby každý

včas zaplatil předplatné.
Pravidelné vycházení Řádu je v rukou předplatitelů.

Z Í S K Á V E J T E NÁM NOVÉ O D B Ě R A T E L E ,
potřebujeme jich ještě daleko více, než máme.
Můžete-li,předplaťte Řád chudým, kteří jej nemohou předplácet
a měli by jej čisti. Příležitost ve svém okolí k tomu jisté najdete.
NEPOTŘEBUJETE-LI 3. číslo I. roč., prodejte je administraci.

Právé vyšla nová kniha veršů básníka samoty a ticha
B OHUSLAV R EY NEK

SETBA SAMOT
Úprava Otto Stritzka

Přihlášky přijímá

Cena Kč 18-—.

administrace

revue ŘÁD, Praha VIII, Na Rokosce 94

JOSEF

PLSEŇ J I T Ř N Í

KOSTOHRYZ

RANNÍ

MODLITBA

K. H. M Á C H O V I A K. J. E R B E N O V I

Hostinou rosy nasyceno kvítí a světlem jitřním probuzena
semena,
vysokou dálkou okřídlena země a tíhou ohně obdařena nebesa

Větrná dálka otevřena křídlům a čistá srdce radují se mocně,
plní se větrem lyra rudé krve a v snění rytmus krystaluj e
vroucně,
z hlubiny ticho shromážděné tryská a nyní počnou
chvalozpěvy ranní,
krystalujíce nezadržitelně teď vzhůru tíhnou v dychtivosti
dlaní
Kde v hloubi věků spalo toto jitro, než svoji píseň krev
vydalo líbeznou
a z hrsti země prozpěvuje krásně, že sloupy nebes základy
v něm naleznou,
a jako jelen svatebním jde krokem, v požáru mízy tříbí
ryzost ornice,
ohnivou radost z ní vyluzujíc, až jasně plane, vzlétající orlice

V ruměnci myrtou ozdobena země a ňadra dívek překypují,
něžná,
oddychujíce pokorně a tiše, vždyť perla rdění ceny svojí nezná,
a v podobenství zaslíbení příštích, kdy kotva tíže proměněna
v plamen,
tak srdce hárá k hlubinám křištalným, jež mečem protkly
rozepětí ramen
,,
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Hle, Pane, hudba, vzburcovaná zrána, aby Tě ohněm krásy
chválila,
ač věky čerpá vši horoucnost hlubin, ani Tě ještě neoslovila
Z hlubiny noční za úpění srdce, z chaosu jals ji těžkou radostí,
a nese míru radování svého, nevědouc, jak je k nebi vyprostí,
k výsostem vznáší popel svého štkání, zahrady snění
pootvírajíc,
a z chóru bouří rozpíná se v náruč, království Tvému
neodpírajíc
0 písni jitřní, která mě unášíš, plamenem slavným mírníc
srdce mé,
nezcizitelných bohatství strážkyně, ó, odhal ticho v sebe
zhroucené
a napoj světlem temno žízně žhoucí a omyj hanbu noční
slzami,
ať rozhárá se v panování křídel, z cisteren žalu hoříc lyrami
Teď kypí bolest ustavičné něhy, objímající zemi překrásnou,
jejíž třpyt věrný a nadhvězdné vláni ani řeč rodná nikdy
nezhasnou,
k poctě Tvé, Pane, k nevýslovné chvále, krušně se zvedá,
zalyká a skví,
bolestná práce vytrysknutí krve, v níž Tvoje přísnost mečem
shůry tkví
Jediný pokyn vlil v noc světlo denní, v pustině temnot
vzbudil volání,
jež tíhu věků v mukách vyslovuje, znovu se pod ní v propast
naklání,
v úzkosti vzlykem počíná svá slova a neuměle písní dychtivou
křišťálnou říši mateřského srdce, svou pravlast vzývá, teskní
v záři Tvou
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O ruce Páně, probuzeno vámi, nebeské ptactvo zjitra procitá
a čistým zpěvem zemi udivuje, až je jak kytka čerstvě uvitá,
ocelí chvály tříbí jako ohněm, co ve tmách noci vzalo úhonu,
a třtina písní v dechu božím chví se a zkameňuje v stavbě
zákonu
Přioděno jsouc vším veselím země, srdce je opět čisté
moudrostí,
perutmi ohně utvrzeno čeká, čím je den příští drsně pohostí;
ó Pane mocný, jenž jsi na výsostech a světlo od tmy oddělil
jsi sám,
tou hudbou ranní napravuje radíš, aby se vzdalo všem svým
hlubinám
Zapomněvši a rozpomínajíc se, chápe se vlády, jižs mu
v léno dal,
a majíc míru vší země i nebes, ježs od počátku moudře miloval,
velebí Dech Tvůj, jistě poznávajíc, co z tváře světa nikdy
nezhyne,
podstatu krve vznáší v oblak trůnu, korunu lásky, jež tam
spočine
PAUL CLAUDEL

NON IMPEDIAS

MUSICAM

Je to velká čest a je to pro mne také velká nesnáz, býti vybrán organisátory naší ligy, abych k vám promluvil u příležitosti
vašeho výročního shromáždění. Moje úloha mezi vámi jako nového farníka tohoto mocného kostela v Saint-Pierre de Chaillot,
jehož čelní stranu Mgr. Gaston pozvedl a okruh hradeb rozšířil,
spíše než mluvit k vám váhajícím a nezkušeným hlasem byla by
mnohem prostěji poslouchat, abych se naučil. Sama myšlenka, že
byste mohli očekávat s mé strany cokoliv, co by se podobalo radám, mě uvádí ve zmatek. Vím příliš dobře, jak jsou směšní staří
23*
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mládenci, kteří neváhají dělat plány o výchově dětí, jež nikdy nebyli schopni mít, a ti pokojoví moreplavci, kteří kříží své protimluvné signály nad odvážnými lodicemi, na nichž den ode dne
zápasí s vlnami ti, kteří obcují s lidskou bolestí a bídou. Moje
konsulární a diplomatické úlohy, jež mě hnaly, kam vítr vál, do
všech možných zemí, jejichž jazyk ani duchovní výraz jsem neměl času proniknouti, udělaly ze mne jakéhosi věčného amatéra,
pozvaného, který je vždy jen jednou nohou na prahu vratkého
pohostinství, jednoho z těch návštěvníků čekáren, kteří nikdy
nemají čas, aby rozbalili svá zavazadla, než se rozmluva, navázaná
s jinými pocestnými na této velké silnici opět rozváže chvatným
stiskem ruky. Opravdu se zdá, že pro takového profesionálního
vyhnance bylo řečeno to úsloví žalmu: č l o v ě k m í j í j a k o
p ř e l u d . A vskutku, tváře, s nimiž se on seznamuje pod banální rouškou uniformního úsměvu, nemají ani hustoty ani pevnosti. Ví, že zítřejší den je rozvane navždy a zažene do nicoty,
z níž je nikdy nepřestává podezírat. To nejsou pro něho muži
a ženy, to jsou stíny na plátně, jejichž řeč k němu proniká mlhou.
Ví, že to všechno ve vteřině zmizí.
Kde najít v takovém životě potravu pro tu křesťanskou lásku,
bez níž naše duše pozbývá poloviny svých přirozených funkcí?
Přikazuje se nám m i l o v a t i s v é h o b l i ž n í h o j a k o s e b e
s a m é h o . Ale můžeme říci, že tyto stíny na zdi, k nimž se druží
náš stín, jsou nám blízké? Řekli bychom spíše, že patří k jinému
světu, oddělenému od našeho vlastního nerozbitným sklem. Vyhnanec je tedy nucen schoulit se do sebe sama a mimo všechna
denní setkání tohoto světa, který už se nesnaží skrývat před ním
svou ilusorní povahu, pozorně naslouchat věcem obecnějším.
A o těchto obecnějších věcech bych dnes chtěl k vám mluvit,
musím říci ne s autoritou, ale s onou zkušeností odborníka, přinuceného k pozornosti a k mlčení.
Pozornost! mlčení! ale toť jsou také křesťanské ctnosti, a náboženské knihy nás učí, že po dlouhá léta byly výsadou obyvatelů
Nazaretu. A k tomu, aby takou měli možnost přiznat se k sobě
a vyvinout se, k tomu jsou možná příznivější podmínkou zádumčivé čtvrthodinky, jež samotářský cestovatel prodlužuje na palubě parníku nebo na verandě bungalowu v srdci Brasilie a Číny,
než klima, jež panuje mezi avenue Marceau a avenue presidenta
Wilsona, kde elektrika nám zaclání hvězdy a kde světské věci nás
nutí odkládat den ze dne tu podstatnou návštěvu, již jsme slibovali učiniti té velké paní, jíž jest naše vlastní duše. A právě
k tomu, aby poskytly útočiště, přirozený asyl proti strhujícímu
přívalu okolností a proti zaslepující marnosti, k tomu slouží ty
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krásné kostely, jako je tento, který dnes ovládá svou hrdou zvonicí chaillotský pahorek, jehož obzor už přestaly urážet směšné
minarety Trocadéra. Biblický básník nám praví, že tato ústraní
jsou pro duši uzavřeným místem, kam se jde najít a obrodit,
„chráněna před horkem i nepohodou", a tam také se čas od času
stává onen zázrak, o němž mluví jiný básník, když děkuje Pánu,
že mu z d o k o n a l i l u š i , ty uši, jež konečně nebyly dány člověku, jen aby poslouchal klepy v hovorně nebo řvavé rádio. Také
Bůh se své strany má snad čas od času, co nám říci, Ten, jehož
jménem je slovo: a možná, abychom j e j slyšeli, nebylo by docela
zbytečné naučit se něco z toho neocenitelného umění, jímž jest
umění naslouchati. A odpustíte básníkovi, že právě o tomto umění
naslouchati přišel k vám dnes hovořit, vzav si za text ten obdivuhodný verš z Ekklesiasta, jejž tak často citoval a který sám v sobě
obsahuje celý t r a k t á t o morálce a asketice: N o n i m p e d i a s
m u s i c a m. Nebraňte hudbě.
Jaké hudbě? Té především tohoto koncertu, jímž jest lidský
život, v němž nemáme na vybranou vzít si své místo, malé či
velké. Nejsme cikádami, jež křičí ze všech sil, zavěšeny na kůře
stromu za dlouhého letního dne. My musíme dávat pozor na to,
co se děje kolem nás, a dobrá část našeho osudu závisí od jemnosti našeho sluchu, od jakosti naší inteligence a od virtuosity
našich reakcí. Abych provedl metaforu do konce, řeknu, že ve vší
lidské hudbě musíme bráti zřetel na tři věci: první jest partitura,
jež je pro nás jakoby knihou osudu a již máme zrakem rozluštiti
stránku za stránkou; druhou je taktovka dirigentova, jež nám
udává míru a cit a pro niž nemám lepšího přirovnání než k oněm
velkým mravním zákonům, která nad jednotlivé iniciativy staví
obecnou myšlenku a společný rytmus; třetí konečně je pozornost
na to, co dělají nejen naši bezprostřední sousedé u pultu, ale také
basista i vzdálený cymbalista, který, to víme, od šedesáti taktů
nemyslí na nic jiného, než na tu událost v kuse, jíž bude náraz
jeho dvou mosazných plechů. Poznáváme jen příliš na svůj úkor,
že každá falešná nota, že každá křiklavá libůstka je neodkladně
potrestána, potrestána nejprve naší trýzní a osobním ponížením,
potrestána dále zmatkem, který vyvoláváme kolem sebe v orchestrálním sboru a pro nějž si zasloužíme pokuty.
Ale nechtěl bych, abyste si myslili, že hudba, ta hudba, o níž
Sokrates prohlásil v svůj poslední den, máme-li věřiti Platonovi,
že, kdyby dále žil, věnoval by jí zbytek svého života, že by byla
pro nás jen inteligentní poslušností vytčenému programu, více či
méně upřímným odevzdáním naší vůle nutnostem skladby. Je
s jiné strany, to víme všichni, ale je tu ještě, to víme všichni,
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i kdybychom byli sami, kdo jí nasloucháme, hudba tak účinná,
nadaná takovou silou pronikavosti a přesvědčivosti, že by stačila,
aby nás vyléčila z hluchoty, v té hluchoty tak zlé a tvrdošíjné, že
Pán nám praví v Evangeliu, že ji můžeme přemoci jen modlitbou
a postem. Ježíš, dodává svatý dějepisec, vzal do prstů trochu té
hlíny, jež podle Genese se stala podstatou a zároveň i jménem
prvního Adama, navlhčil ji slinou, to jest vlhkostí Svého Slova,
přiložil ji na uši zazděného a povzdechnuv, zvedl oči k nebesům,
ř k a : E p p h e t a!, to znamená O t e v ř i s e! Vyjdi ven, ó osobo
pohřbená! nestvůry příliš dlouho zahražovaly všechny otvory tvé
duše. Poslouchej teď, co má ti říci Tvůrce tvůj. Z čeho jest utvořeno toto mocné slovo? Z čeho jiného ne-li z těchže slabik, jež
skládají naše jméno. To jest, co Matouš uslyšel v své celnici a
Marie Magdalena v slzách pod cypřišem jerusalemským. Někdy
tu není ani slova vyřčeného, stačí pohled, jako u apoštola Bartoloměje. To je to tajemné a neodolatelné jméno, jež nás zavolalo
k životu a jež dostaneme, nové jako svátost posledního pomazání, v příštím domovu. Nejde tu o běžné jmenování, je to znělé
bytí, spřízněné s celou škálou našich rozzvučitelných schopností;
se vším, co je v nás ze schopností, tak nebo onak uzavřených porouchanými klíči, schopností zvuku a harmonie, povstání prvního
člověka a vzkříšení člověka nového. O tom básník praví:
Duše má je loutna zavěšená,
dotkneš-li se, ihned zazní.
Jméno této skvělé hudby znáte, je to povolání. To nejenom
slyšelo, ale také pochopilo tolik kněží, tolik jeptišek, tolik misionářů, tolik laiků, hrdinsky se oddávajících své pokorné každodenní
povinnosti. Ale stává se často, že nepochopíme naráz. Je nám
třeba vysvětlení: vkládat nám téma do úst kousek po kousku, jako
matka podává po lžičkách sladkou vodu svému nemocnému dítěti.
To učinil Hospodin na cestě do Emaus, když nám Evangelium
praví, že o t e v ř e l dvěma žákům p r o r o c t v í . Chléb nestačí,
je nutno lámati j e j na kousky, aby j e j naše rty a zuby mohly přijmouti a náš jazyk najiti jeho chuť. A proto nám Evangelium
praví, že žáci ho poznali p o l á m á n í c h l e b a , chci říci po té
modulaci Slova, jež se hodí pro naše bídné ucho.
Toto zavolání nám přichází zvenčí a o něm mluví Sulamitka
v písni Šalamounově, když nám říká, že slyšela hlas té holubice,
jež není nic jiného než Duch Svatý; a není v naší duši nic, čím by
mu mohla odpovědět, když sám božský návštěvník na ni naléhá,
aby také ona p o z v e d l a s v ů j h l a s , n e b o ť j e s l a d k ý ?
Není-li dobrodiním milosti ve skutečnosti to, že v nás vyprošťuje
schopnosti přiznání a vyjádření podle slov žalmu: C a n t a b i l e s
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m i h i e r a n t j u s t i f i c a t i o n e s t u a e ? Ano, i ta věc zdánlivě tak studená a tak tvrdá, jako je morálka, projata láskou stává
se křesťanovi pramenem lyrického výrazu, takže svatý Pavel nám
popisuje své věrné Efezské, jako by jenom zpívali a otvírali ústa
podle vnuknutí Ducha. Kdo tedy vyprostil tento skrytý hlas tohoto vězně ? Evangelium nás učí: P r a v d a n á s v y s v o b o d í .
Co je to pravda? Neberu ji ve smyslu pouhého myšlenkového
konstatování. Když čteme krásnou báseň, když slyšíme zvuky
zanícené hudby, když na příklad v Homérovi Priamos přichází
žádati Achilla o tělo svého syna, jsme dojati, jsme otřeseni až
k slzám, protože je to krásné, a jsme dojati, protože je to pravdivé; protože básník nebo hudebník nalezl něco, co odpovídá nejvnitřnějším a nejhlubším vláknům naší přirozenosti, tomu, co
svatý Jakub nazývá p o d o b o u n a š e h o n a r o z e n í . A tu,
uchváceni touto slitovnou a přelaskavou přítomností, jež se nás
zmocňuje a svými zázračnými prsty zahání mocnosti temnoty
a nehybnosti, i my se odvažujeme pozvednouti drsný a neharmonický hlas. Ten takto unikal ze srdce tolika mystiků, o nichž nám
vypravuje legenda, aniž by se jim rty pohnuly. Takto se vyjadřoval svatý František, když třel o sebe dvě suché větve, líbeznější
jeho uchu než všechny housle Stradivariho. A co že je tím nevykořenitelným tématem naší písně? Kniha Exodu nám praví, že
Mojžíš, jenž jest tváří starého Zákona, se vyjadřoval jenom koktáním. A později prorok Ezechiel se naučil teprve polovici, jen
první slabiku toho naléhavého dovolávání se, jež Bůh sám vložil
do úst lidí: A a a. A teprve později, na hoře Blahoslavenství, přišel Syn Boží doplnit toto přerývané jméno, jež je samotným pojmenováním Jeho poslání jako Slova: A b b a, to jest O t č e
n á š . T o D u c h , praví nám svatý Pavel, v n á s v o l á v n e v ý s l o v n é m s t é n á n í , n e b o ť v s t o u p i l do n á s duch,
j e n ž p ř i j í m á n á s za s v é s y n y a v n ě m ž v o l á m e :
Abba, Pater!
Skončil jsem svou řeč a prosím za prominutí, že jsem se pokusil dostati vás do krajin málo navštěvovaných, kam byste byli
možná raději šli schůdnější stezkou. Ale, jakž jsem vám řekl,
nemaje k své velké lítosti žádné zkušenosti v praktické lásce, jsem
nucen hovořit k vám o tom obzoru nade mnou, jenž se nikdy nepřestal klenout nad mou životní drahou plavce, a jenž není ničím
jiným než obzorem moře. Konec konců moře je věc zdravá a nutná
k naší hmotné existenci. Což nevidíme každoročně, jak se organisují zábavní vlaky, aby bylo občanům dopřáno nadýchat se tohoto volného a životadárného vzduchu? Proč by tedy bylo zakázáno podniknout čas od času malou výpravu směrem k Věčnosti,
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jejíž klima konec konců nebude asi tak docela nedýchatelné pro
křesťanské hrudi? Kde by se v nás vzala ta touha zpívat, v níž
svatý Pavel viděl znamení očištěného svědomí, kdybychom neslyšeli na dně sebe samých ten ustavičný bas, radu a hukot toho
oceánu, z něhož se zvedají jeden za druhým jako velké vlny výroky Písma, neustále kolébavé a pozdvihované větrem Ducha?
Jest ostatně jisto, že bychom přestali být užiteční svému bližnímu,
kdybychom pozorněji naslouchali slovu Božímu? Vzpomínám si
na korespondenci, kterou jsem vyměnil před několika lety s mužem, jehož jména se nehodí, aby bylo vysloveno na tomto místě.
Šlo tenkrát o knihu, jakých dnes vychází mnoho, kde se líčí našemu sobectví život nejnižších tříd, a m ů j dopisovatel se mně ptal
s jistou dávkou zlomyslné ironie, jak já konám svou křesťanskou
povinnost žiti pro lid a pro chudé. Přišla mi tehdy myšlenka, kterou vám tu povím tak, jak je. Slovo p r o má dva smysly. V tom
prvním smyslu je až příliš pravda, že kdo by zkoumal, co jsem přímo vykonal pro své bližní, shledal by mě truchlivě nedostatečným.
Ale p r o znamená také m í s t o k o h o , z a n ě k o h o . Všichni
ti zatemnělí, všichni ti pohlcení, všichni ti zahubení, všechny t y
duše bez dozoru, zhrublé těžkostmi a bídou, uzavřené v těsných
zdech pod drtivým strojem, mají právo se nás p t á t : Vy, kteří
máte volnost, vy, kteří máte vzdělání, možnost dívat se a uvažovat, co jste učinili z té svobody, z toho světla, z toho postavení
privilegovaných? Co nám můžete říci z těch vyšších končin, kde
ostatně jste jen našimi vyslanci, od nichž čekáme zprávu, ozvěnu,
odraz, třebas i ten nejslabší? Jak jste vykonali to poslání, jímž
jste byli pověřeni za nás? Tu správu, která vám byla svěřena?
Jsme šťastni, je-li nám dovoleno odpovědět: Vrcholky jsou těžce
přístupny. Kéž tam, kam noha sotva dojde, dolétne, byť i jen na
vteřinu, náš hlas, naše touha, naše modlitba, již vysíláme nejenom
ve jménu vlastním, ale ve jménu všech těch, jež zastupujeme a za
něž jsme zodpovědní. A tu si vzpomínám na verše básníka, jenž
se pokouší popsat to, co bylo pro něho jen vzestupem rakety za
ohňostroje, ale co pro nás je také vzestupem škály i vzestupem
myšlenky i vzestupem modlitby:
Nezadržitelně vzhůru,
kam až naděje se vznáší,
vybuchnouti ztracen,
bouřlivě a tiše . . .
Co má vybuchnout? Hlas! ten hlas duše, který dříme v srdci
každého z nás a o němž k nám dlouho už mluví svatý básník, vyzývaje nás, abychom nepotlačovali jeho rozlet.
Přel. JOSEF KOSTOHRYZ.
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KAREL

DOSKOČIL

CO P L Á T N O

ČLOVĚKU

Co plátno člověku je hnutí,
jež změnilo by konce děje,
je láska součtem, který nutí
tak jmenovat i bez naděje.
Je krása upadání v staré chyby,
vid, dešti, stala se nám drahá,
po staletí se růži vonět líbí
a v líném srdci bolest váhá,
jak strom, jenž ustrnul by v květu.
Jen zvyš svou cenu, nutný dare,
tou vůní za sklem, držbou v letu,
ať jsou jak mince zraku staré
z pokladu, který příštím platí
a snad ne ani mému rodu.
Co plátno nám svůj dar zde dáti,
v té sháňce věků neznát škodu.

JOSEF

VAŠICA

K DĚJINÁM STARŠÍHO ČESKÉHO
PÍSEMNICTVÍ
4. P ř e k l a d y z J e r e m i á š e D r e x e l a .
Docela nezhodnoceno jest posud veliké úsilí překladatelské,
které je příznačné právě pro doby antitheticky napjaté, jakou byla
též epocha pobělohorského katolicismu 1 ).
') Arth. Hübscher, Barock als Gestaltung antithetischen Lebensgeflihls,
Euphorion, sv. XXIV. (1922), str. 536: »Es ist charakteristisch, daß antithetische Zeiten immer die großen Zeiten der Übersetzungen sind. Antithetischer
Geist hat den Begriff der Übersetzung selbst geschaffen . . . «
23*
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Jen u samotného Jiřího Fera-Plachého staršího (1585—1659)
zaznamenává Jungmann (Hist. liter. str. 612; srov. Jos. Jireček,
Rukovět I, 193) překlady z třinácti různých autorů. Vniká k nám
velká záplava spisů, většinou náboženského obsahu, jež pomáhá
zavlažovat půdu vypráhlou nedostatkem domácí katolické produkce, téměř po dvě staletí před tím odsouzené k živoření. Jejich
výzkum musí být pojat do úkolů, které si stanoví literární dějiny,
abychom nabyli správné představy o duchovní tvářnosti doby,
a zároveň z nich vytěžili potřebné poznatky k interpretaci příbuzných zjevů na poli české slovesné tvorby. Chci toto obecné hledisko objasnit jedním příkladem.
Jesuita Jeremiáš Drexel (Dräxl, 1581—1638), proslulý kazatel na kurfiřtském dvoře v Mnichově, je nejskvělejším představitelem asketické literatury německé z počátku 17. věku, a právem dí o něm Günther Müller 2 ), že pomocí jeho úžasně rozšířených spisů, které se s oblibou čítávaly i od protestantů, možno si
nejsnáze zjednat přístup k tehdejšímu myšlenkovému světu. V letech 1635—1637 byl v Praze, patrně od jesuitů, organisován překlad hlavních jeho spisů za účasti šesti osob. Podám přehledný
jejich výčet s odkazy k Jungmannově „Historii literatury" a k Jirečkově „Rukověti".
První tři překlady v r. 1635 byly pořízeny prací alumna jesuitské koleje J o a c h i m a A l e x a n d r a N i k o l a i d e s a L i š o v s k é h o (Jir. II, 55) ; jsou to: 1. Křížová škola, neb v křesťanské trpělivosti posilnění, pomoc a potěšení (2. vydání r. 1762;
Jung. V, 1392) ; 2. Herolt smrti, neb předposel věčnosti (Jung. V,
1393) ; 3. Rozjímání o věčnosti (Jung. V, 1393 b). Další dva svazky
vyšly z péra T o m á š e I g n á c e P l a c a l i u s e , faráře v Březnici (Jir. II, 122) : 4. Nebeský kolovrátek, to jest lidská vůle ve
všem a vždycky božskou vůlí se řídící (1635, Jung. V, 1388 c) ;
5. Orloj, neb Budič anděla strážci, dnem i nocí k dobré smrti,
horlivému modlení, a příkladnému životu křesťana zbuzující (1636,
Jung. V, 1388d). V roce 1636 vydány byly ještě dva spisy: první
přeložil V á c l a v F r a n t i š e k C e l e s t ý n z B l u m e n b e r k u
(Jir. I, 127 — Coelestinus - Nebeský, probošt u sv. Víta atd.
f 1674), jest to 6. Křesťanský zodiak, to jest nebeský cirkl, kolo
') Deutsche Dichtung von der Renaissance bis zum Barock (Handbuch
d. Liiteraturwiss. O. Walzel 1927), str. 197. — Jeho apisy, jichž v samém
Mnichově do r. 1642 bylo vytištěno na 170.700 exemplářů, nehledíc k překladům anglickým, holandským, italským a českým, jsou jakýmsi zaníceným
komentářem exercicií sv. Ignáce v názorně obrazném a rétorickém podání
(srov. F. Schubert v Buchbergerově Lexikon für Theol. u. Kirche', 1931, III,
str. 457—8).
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aneb dvanáctero znamení, po kterýchžto každý křesťan lehce poznati může, zdali by k věčnému životu byl předzřízen, čili ne? (1.
vyd. 1636, 2. vyd. 1674, 3. vyd. 1761, Jung. V, 1409 b ) 3 ) ; 7. druhý
je dílem alumna a posluchače filosofie S a m u e l e P e t r a F o r t u n a t a K o u ř i m s k é h o (Jir. I, 197; podle Českého slov.
bohověd. IV, 182, kolem roku 1650 byl děkanem v Českém Brodě)
a má titul 7. Věčná, neuhasitedlná zatracencův mučírna, druhá
částka věčnosti (Zíbrt, Bibl. čes. hist. V, č. 14619). Konečně jsou
dvě edice z roku 1637: 8. Třetí díl věčnosti, totižto Soud poslední
člověka (Jung. V, 1393), jejž přeložil M a r e k S a l e r , sám se
podpisuje „Sallerus", děkan blatenský (Jir. II, 208) a 9. Brousírna
lidského jazyka, celou abecedou naskrz vysvětlená (Jung. V,
492) 4 ), ztlumočená J i ř í m P l a c h ý m ( F e r e m ) starším, v roce
pak 1762 znovu vydaná se změněným titulem: Orbis Phaeton, to
jest podpal celého světa jazyk lidský, kterýžto rozpaluje kolo narození našeho, jsa roznícen od ohně pekelného. Ještě v sedmdesátých letech jesuita K r i š t o f L u p i u s (1635—1680 — Jir. I,
480) překládá Drexelovo 10. Theatrum aneb Divadlo Božího řízení (1673 — Jung. V, 817) a 11. Život sv. Joba (1676 — Balbín,
Bohem, docta, 389).
Kdo si trpělivě pročetl ty podivné názvy právě uvedených
knih, měl jistě dojem, že se tu ocitá ve světě poněkud cizím. Ale
to ať nikoho nemate. Za touto napohlednou exotikou titulů tají se
věci velmi srozumitelné a živě se dotýkající nejvnitřnějších a nejnaléhavějších potřeb každého člověka. Celé sbírky jsou komponovány na jednotný motiv a naplněny symbolikou, která tvoří architektonickou jejich osnovu. Vezměme si „Křesťanský zodiak".
Astronomický zvěrokruh je Drexelovi toliko záminkou, aby si
podle něho do duchového kosmu promítl rovněž dvanáct známek
Božího předzřízení, dvanáct figur aneb kontrfektů, jež jsou též
zobrazeny na dvanácti celostránkových rytinách; jsou to: svíce
hořící — obraz vnitřního světla, umrlčí hlava, vyznamenávající —
') Měl jsem v rukou toliko 2. vydání z r. 1674, vyšlé po smrti Celestýnově, kde v předmluvě jeho nástupce, Jan Hynek Dlouhoveský, praví, že
vydáním plní přání nebožtíka, který ho za své nemoci prosil, »aby tuto
knižku, kdyby ji nedočkal, a dříve s světem bidným se rozloučil, sobě poručenou měl, a o ní, by na světlo přišla, se staral.« Dlouhoveský to učinil »věrně a upřímně«. Vypadá to, jako by vydání z r. 1674 bylo prvním. Údaj Jungmanův o vydání z r. 1636 jsem nemohl ověřit.
4
) Jung. V. 488 uvádí »Brousírnu« s datem 1637 bez udání překladatele jako spis rozdílný od Orbis Phaeton (V. 492), při němž však poznamenává rok 2. vydání 1762, ale neupozorňuje na změnu titulu. Kromě toho
témuž Plachému (V. 715 e, f ) připisuje ještě překlad dvou spisů Drexelových: De coelestibus gaudiis a Nuncius mortis.
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hotovost k smrti, zlatý kalich s oltářní svátostí — časté užívání
zpovědi a přijímání, oltář prázdný a odkrytý — odříkání se všeho
časného, keř růžový, vůkol a vůkol trním obklíčený — trvánlivé
trápení se stálou trpělivostí, strom fíkový — poslouchání slova
Božího, tabákový strůmek — almužnu, zvláště chudým potřebným
udělenou, strom cypřišový — sebe samého zavržení a pohrzení,
dvě kopí v olivovém věnci spojená — milování nepřítele, bič
a metla — nenávist hříchův před tím páchaných, kotev — dobrovolnou náchylnost k dobrému, loutna — skrocování vášní nebo
podmanění a podrobení všelikých pokušení. Spoustou takovýchto
a podobných emblematických jinotajů získává nejen názornost výkladů, nýbrž též poetická stránka díla, oplývající mnoha krásnými
obrazy z přírody i z denního života.
V tom je Drexel nevyrovnatelným mistrem, jak dovede i ve
věcech nejvšednějších, podle našeho zdání nejméně duchových,
najít skryté zrnko vyšší pravdy. Ocituji na doklad úryvek z „Křížové školy" (částky třetí, kapitoly IV, § 5) o tom, že „v neštěstí
Bohu děkovati, pravá jest ctnost a pobožnost".
Mezi pečitým jest veliký rozdíl, chce-li kuchař hubeného kapouna na
rožně, nebo kuřátko vyzáblé upec ti, musí je špikem a máslem polivati: s tím
se vším ještě dosti pracně to dovede, aby samé kosti, a jako zdřevěnělé kuře
na stůl neposlal: ale když se peče krmná hus, neb tlustá slepice, tučná svině,
teletina, indián, nepotřebí polévati, ještě mnoho tuku dolů kape a teče takové jidlo hodí se pro stůl panský. Podobný jest rozum o člověku, který
nikdá v krmníku ducha nezůstával, ani mozku, ani rozumu nemá; horlivosti
a pobožnosti sotva za peníz; vydáš-li naň oheň trápeni, vyschne všecken,
bude vyprahlá pečené, ač se často máslem potěšení polévá, však málo spomáhá, nedá se potěší ti: nedostatek má tuku dobrého ducha: byť špikoval,
mastil, jak chtěl, z toho hubeného nebude nic chutného, ani tučného: těš, jak
chceš, trpělivosti do něho nevpravíš. Ale kteří regule trpělivosti z paměti
umějí, Boží vůli ve všem docela se oddali: jsou-li při ohni trápení, hned také
svou pobožnost ukazuji: teče z nich, sami jsou při sobě smělí, neleká ví,
udatní, společně se potěšují, koří, a nejopovrženějši práci vykonávají: Bohu
za trápení děkují, ano za větší křiž žádají, tak sebe sami špikují. Hodí se
takoví pro stůl Páně, k němužto jsou jako hosté pozváni (Mat. 22): »Hle
oběd můj jsem připravil, volové moji, a krmný dobytek zbit jest, a všecko
hotovo: poďte na svadbu.« A jako tuk lepší jest v pečení, nežli v vařeném
mase: tak i poděkování od ohně dávního a dlouhého trápeni jako upečených,
daleko jest platnější a Bohu milejší než těch, kteří něco málo vystáli, a po
tichém moři se p l a v i l i . . .

Takové metafory jako „krmník ducha" představují arci nejzazší mez, kam až se odvažuje tato výbojná obraznost, přetavující
žárem svého napětí k absolutnu hmotnou podstatu věcí ve vyšší
duchovní smysl, bez obav, že tím někoho pohorší. Jinde nachází
mnohem bližší a literárnější analogie, jako když v téže Křížové
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škole modlitbu srovnává s „urozenou růží: pakli s ní trní není,
totižto mrtvení a sebe samého přemáháni, nemá velmi libé vůně."
nebo když vlastnosti dobré modlitby odvozuje z hudebních nástrojů, podle citátu z žaltáře: Chvalte Pána na harfě, na houslech
a hlasem chvály, troubami a zvučnými rohy.
Když harfa mnoho strun má, musejí spolu všecky štymované býti, byť
se jedinká toliko s jinými nesrovnávala, všecka muzika jest zmatená. Podobný smysl jest v naší školní reguli (Jak. 2): »Kdo by koli celého zákona
neostřihal, přestoupil by pak v jediném, učiněn jest všemi vinen.« Byť by
pak čistotu měl, štědrý a milosrdný byl; však při tom hněvivý a závistivý,
již zle se struny srovnávají, vším jsi vinen. Naproti tomu, byť by byl nad
jiné tichý, žádnému nezáviděl, však pří tom jsi rufián a galán; struny se
nesrovnávají, všemi jsi vinen. Chvalte tedy Pána na harfě, a dobře srovnávající muzikou. Modlitba ať se s životem srovnává.
Druhý punkt: »živým hlasem prozpěvůjte«. Chce, aby živý hlas s instrumenty a muzickými nástroji slyáán byl. Tu také když jedinký hlas falešný,
již jest po libé muzice. Kdo se modlí, věděti má, co mluví. Pravá modlitba
má býti přímá.
Třetí punkt: »dutými troubami«. Trouba a pozaun musí bit býti, až
se tak tence roztáhne a udělá. To znamená mortifikaci, neb samého sebe
mrtvení. Daleko pracnější věc jest sebe samého přemocti, nežli jakkoli silného nepřítele. Sv. Ambrož (1. 2. Offic.): »Špatné jest vítězství, leč kde
těžká válka předešla.« Pozaun kuje a troubí, kdo sobě jest přísným a svou
hlavu lámati umí.
Čtvrtý punkt: »s zvučnými rohy neb činky.« Cink jest ouzký, však
kunštovný a libý nástroj, kdo na něj troubiti umí. Při tom hudebním nástroji
připomíná se almužna a půst, neb (Tob. 12) »dobrá jest modlitba s postem
a almužnou«. Platná jest modlitba, která s sebou má mrtvení vlastní vůle.
Muziku Bohu časem děláme dosti jalovou a prázdnou bez harfy a houslí, bez
píšťaly i varhanů. Modlíme se ovšem, než bůjného těla neskrocujeme. Ten
omyl mnoho lidí zavedl: nebo že se dlouho a mnoho modlívají, nemálo na
tom zakládají, kdy se dokonce modlitbě oddali. Milí lidé, takli myslíte, že jste
výborní muzikanti? Hlas jeden má svou chválu při muzice, než kdež jest
k tomu trouba nebo pozaun? Kde cytara i housle? Kde cink a roh? Modlitba jest dobrá, než kdež jest mrtvení a mortifikaci ? musí to též s druhým
býti, sice muzika nebude plná. Chvalte Pána, však také na harfě. Kristus
nás učil netoliko se modliti, ale í duši svou v nenávisti míti. Na hoře Olivetské velel učedlníkům netoliko modliti se, ale i nespati. V škole křížové naučiti se máš oraci i mortifikaci, modlení i m r t v e n í . . . Bůh pak spytatel srdcí
sobě dvou nástrojů muzických nejvíce libuje, totižto bubnů a varhanů. Buben
skroušeného srdce, varhany chvály božské a díků činění: jsou mu nejmilejší.
Bubnování má býti na tento tón: Ach jak mne to tlačí a hněte! jak pálí!
jak bode! jak řeže! jak hryze! Ale ty, nejdobrotivější Bože, neopouštěj mne,
trpělivosti přispoř nejtrpělivější Ježíši. Takový buben z sebe vydává zvuk
nad všelikou muziku. Varhany chvály Boží mají libý h l a h o l . . .

Není to pouhý důraz na křesťanskou praxi, bez níž se pobožnost stává pokrytectvím, nýbrž přímo výchova k heroismu, k trpě221

livosti a statečnosti, abychom se nebojácně a vesele dávali v boj
a naučili se „na vlastní krev, když z ran teče, bez pláče hleděti".
Proto se s oblibou poukazuje na krušný výcvik šermířů a jiných
zápasníků.
Zdaž nevíš, co za cvičení v škole fechtýřův, tumlířův a podobných
místech mívají? Nepoloží je na měkkou peřinu, nepodloží jim polštáře, ale
sám mistr fechtýřův dá mu dobrou ránu: některý s koně spadne po hlavě,
nebo sám tumlíř z koně ho dolů srazí: někoho spolu fechtýř až k zemi porazí, tento sobě kladou nohu zlámal, druhý ruku vyvinul, jiný buchty na
hlavu dostal, druhému palicí zuby vyrazili, onomu oštípem oko vypíchli.
Summou tu neočekávej nežli boulí, rány, bití, všeliký nevole a na tom přestávej. Milý brachu, v křížový škole nečekej jiného nic: zde není oddechnutí, ani pokoje, než jako v dotčených školách fechtýřův a šermiclův sami
mistři své učedlníky tepou, tlukou, raní, sekají: tak 1 v škole křížový všeliká bolest a trápení, příhoda a nevole od Boha, jakožto učitele v tý škole
pochází...»)

Těmito několika ukázkami bych rád vzbudil zájem o obsáhlý
materiál, který byl úplně pomíjen. Pováží-li se, že knihy Drexelovy,
každá o mnoha stech stránkách, byly obecně rozšířeny a že některé z nich vycházely i v několika vydáních, jejich vliv na formaci české duchové atmosféry v 17. století je nade vši pochybnost. Ostatně i dnešní čtenář najde tu místa, která přímo překvapí
svou aktuálností, jako když se líčí nebezpečí imaginace, nebo, jak
se dnes říká, autosugesce, působící v člověku různé stavy deprese,
a když se přitom vytýká potřeba podle Seneky strhnout škrabošku
„netoliko lidem, ale i věcem nás potkávajícím".
Může se (imaginací) i připodobniti benátským sklům, kterážto očím
našim ze dvacíti soldátů, jako by celé vojsko bylo ukazují. Co se koli zdá na
světě velikého býti, musí hned uleviti, když smyšlinku naši složíme, a z hlavy
sobě daremné zdání vyrazíme. Strašlivá myšlení, zděšení, zlé domnění, horlení a podobné titěrky, život náš nad míru trápící, jsou toliko tvorné myšlenky a fantování. Jest sen a zdání bdících, v němžto se na sta myšleni,
nyní směšných, nyní hrozných, kolacejí. Staré jest přísloví: »Imaginací příhodu činí.« Tak tuto mohu dobře říci: »Imaginací neb nám kříž činí, neb jej
větší činí.« Podobně, kdo po ouzké cestě a lávce jde, neb nahoru vstupuje,
tehdáž teprva začíná padati, když se mu zdá, že padne: tak často proto jest
někdo bídný, že se domnívá bídným býti. Jak my sami věc barvíme a šatíme,
jakým pláštěm ji přiodíváme, taková se nám z d á . . . ' )

V různých moderních příručkách pro psychickou kulturu najdeme tyto věci opakovány skoro týmiž slovy.
•) Také v Křesťanském zodiaku (vyd. z r. 1674, str. 224) je řeč o fechtýřích a běhounech, rovněž v Nebeském kolovrátku (str. 287).
') Křížová škola, částka I, kap. V.
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Tolik o spisech Drexelových bez zřetelem k jejich české versi.
Byly původně sepsány latinsky 7 ) a také v tomto jazyce u nás
hojně se čtly. Význam českých překladů tkví, nehledíme-li k jejich nábožensky výchovné ceně, především v jejich povaze jazykové. Možno říci: jsou všechny velmi zdařilé, a jedna z příčin jistě
je ta, že k práci té byli vybráni lidé opravdu schopní, kteří se již
osvědčili svou dřívější činností literární, jako Plachý a Placalius 8 ),
nebo vynikli prospěchem na jesuitských školách, jako alumnové
Lišovský a Kouřimský. Zjistit individuální ráz jejich překladatelské metody a jazyka, žádalo by speciáních rozborů, do nichž jsem
se nemohl pouštět. Srovnal jsem jen některá partie z Lišovského
Křížové cesty s latinským originálem (Gymnasium patientiae,
Mnichov, 1630). Překlad jeho jest ovšem správný, ale nepřestává
jen na slovném převodu, nýbrž nalézá pro latinské fráze příslušný
výraz v jadrných úslovích českých, přímo vzatých z tehdejší hovorové češtiny; dala by se z nich sestavit slušná sbírka. Podávám
několik ukázek.
. . . Sloužíš Pánu ? Mnohém méně tě na polštář posadí; všeliká se těžká
práce na tebe valí (Domini te servitio tradidisti? Expende durissima quaeque servis toleranda). Snad jsi pánem zůstal? Dej se do toho, v starostech
musíš po uši vězeti (Para te; curarum et sollicitudinum agrnina tibi erunt
sustinenda). Zenu jsi pojal? Jaks ji vzal, tak ji též musiš míti: sto křížů
i více za tebou stojí, jináč se tu nemele. Na tom posvícení taková se kaše
strojí (Aerumnae te plurimae expectant; haec sacra aliter non constant):
sám jsi do těch okovů a řetězů vešel, žádný je krom smrti, nemůže roztrhnouti (č. I, k. V, § 1). — Jiný pak a bez rozumu slyše, že ho lidé pomlouvají, počíná křičeti, zpouzeti se: »Já se tomu troupu vymstím, uctím ho, jak
zasloužil, takll má o mně mluviti? Oč, že toho bude pykati, a po druhé
kratší jazyk ukáíe: tak mu ocásek zavěsím, jako on mně.« Pomalu křesťane, tomu se v škole křížové neučíme (Ego vero mendacissimos illos
nebulones tractabo, ut par e s t . . . et ego illis famam, quam merentur,
inuram. Eho Christiane..., C. I, k. V, § 4). — Za děravý ořech nestojíš (nullius pretii es) . . . Když tě kladivo maličko zasáhne, když na tě škaredě pohlídne, hned jsi v zbroji, k korduláči saháš (mox in turpem impatientiam
erumpis — č. II, k. I, § 3). — Já jsem zhřešil, já přes šňůru tál, hle nyní
mne bič zase na pravou cestu vede (Ego erravi, et extra orbitám deflexi: en
revocor flagello — č. n , k. III, § 3) — . . . tu každý mluví: Dnes může se
rozum a vtip na hřebík zavěsiti, dnes svobodno jest blázniti (hic omnium
vox est: Hodie licet insanire — č. II, k. III, § 4). — Grammatici učí nebýti
žádnou reguli bez nějaké vejmínky. To jejich pravidlo nestojí v této škole
za šarapatku, regule trpělivosti nepřipouští vejmínky (At vero haec patien') Do němčiny je převáděl většinou Meichel, překladatel »Cenodoxa«
(G. Müller o. c. 197).
") O Placaliovi viz J. V. Novák-Arne Novák, Přehledné dějiny lit. české,
4. vydáni (1936), str. 162: vydal roku 1634 dva překlady: Obora panenská
a Martyrologium (později ještě dvakrát otištěno, r. 1676 a 1760, nákladem
Dědictví sv. Václava s doplňky). Srov. též J. Vlčka D C Ľ II, 118.
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tiae regula sine omni exceptione est — C. n i , k. I, § 3). — Odtud pocházi,
že pro špatné věci, ješto není hodno ústa. pro ně otevřití, sápáme, a jako
z kúie chceme...
Takli já těch hňupů podnožím budu ? Jim-li se nemám
opříti? Kyž ta práce jest v zákampí kalekuntském!
(Inde et illud sequitur,
ut minimis sordidisque rébus exacerbemur... Ut me nequissimi homines isti
pessumdant! quin et ego illos? quin opus hoc molestissimum ad Garamantas*) mitto? — č. m , k. I, § 4). — Tak i nás, když hejříme a čtveřime, Bůh,
jako laskavý otec, od hráni odvozuje, hře naší trápením a křížem přítrž činí,
karty nám zmate ( . . . qui lusus nostros afflictionibus turbat, qui aurem pervellit trahitque — č. III, k. III, § 4). — Když již (František Borgias) u kolleje stál, všickni se byli položili, jako v prvním snu jeho tlučení a znamení
neslyšel žádný, křístek se neozval, jako by byli všickni pomřeli (Non sopiti,
sed mortui videbantur incolae — č. III, k. VI, § 7). — . . . zoufají hned, nevědí kudy ven z konopí, již po nich veta (rébus suis omnibus diffidere —
č. III, k. V, § 2) atd.

Stejný poměr k originálu shledáváme i u Kouřimského, když
na př. peklo nazývá „věčnou Daliborkou". Pro lexikální výzkum
české řeči poskytují překlady z Drexela mnoho zajímavého materiálu, kontrolovatelného latinou, jehož nelze pomíjeti. Stálo by za
vyšetřenou, pokud působily spisy Drexelovy, tato bohatá studnice
citátů z antických i křesťanských klasiků, na naše domácí kazatele. Chci jen ještě dodat, že i katolická duchovní poesie se živila
touto podnětnou četbou. Najdou se tu jisté prvky, které se vracejí,
zapjaté do jiných souvislostí, v některých básnických skladbách
Bridelových. Střídání prósy a veršů v životě sv. Ivana připomíná,
arci jen v komposici, první kapitolu z druhé knihy Drexelova
Soudu posledního o egyptském mládenci Theodorovi, tajně opouštějícím rodiče a odcházejícím na poušť. Celá tato kapitola jest
výslovně označena jako „vykročení z cesty", jako „kratochvil",
aby se poněkud čtenář vyrazil z melancholie a zármutku nad neodvratností a přísností soudu, a je proložena kontrastní hrou myšlenkovou, dramaticky scénovanou: proti Theodorovi, zpívajícímu
zaníceně své „rozjímání" ve verších, vystupují jako pokušitelé
dva jeho sluhové, Filemon a Stasimus, a do jeho pathetických
úvah vpadají prosou, s posměšnou nechápavostí hájíce veselého
užívání tohoto „utěšeného světa" — jako bychom pročítali některý výjev z jesuitských divadel. Tento živel groteskní jest ovšem
u Bridela úplně vyloučen, ale mnohé myšlenky i se slovní garniturou, do níž je přioděl překladatel Saler, objevují se porůznu
v jeho meditativních skladbách. Nemohu zde provádět zevrubný
rozbor, ale sama ukázka veršů v Drexela poví dosti tomu, kdo něco
četl z Bridela.
*) Garamantes = obyvatel oasy v dnešním Fessanu (Vergil). Co je to
»zákampí kalekuntské«, které má být českou obdobou latinských Garamantů,
nemohl jsem se dopátrat.
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Patř do nebe, v tom paláci
statek, pravé bohatství:
zde vězení, a v žaláři
všech bíd i lopot množství.
Tam jest růže, drahé kvítí,
myrra, vůně, kadidlo.
Věčnost dnem i nocí svití,
přešťastné dobrých bydlo.
Ó věčné Boží království,
již mi jednou zavítej:
ó věčné blahoslavenství,
brzy věčný dne svítej.

Ó věčnost! ó dlouhá věčnost!
jak mi vždy v srdci ležíš!
O věčnost pro věčnou radost
všecku bolest vyrážíš.
Ó věčná blahoslavenost,
ještě dím tisíckráte,
ó blahoslavená věčnost,
šťastná jsi tolikráte.
Pro dychtění a toužení,
též z srdečné žádosti
jsem jako v mysli v tržení,
schnu a chřadnu chtivostí.
Ach! ach! moc 1 sila hyne,
samou láskou omdlevám,
všecka chuť i sladkost mine,
když já na tě vzpomínám.

Jak páru vítr rozhání,
tak sláva země hyne,
svědčí to králové, páni,
to ono v světě mine.
Čest tvá jest pára, bublinka,
na větru popel ležící:
lidská toliko smyšlinka,
k sobě hloupé loudící.
Jasné nebe se zamračí,
brzy bude proměna.
Po neštěstí štěstí kráčí,
ó jak žalostná změna!
Ouřad v nářek se obrátí,
budeš tudíž bez přízně,
milost, láska vždy se tratí,
vede se s tebou bídně.
Dvořský život, hrozná bída,
komuž se má líbiti?
Všeho zlého jistá střída,
kdož se nemá štititi?
Očima sám se vzdaluji,
sluší v čas vyhejbati.
Příliš se pozdě strachuji,
záhy měl jsem se báti.
Byť slunce dlouho svítilo,
déšť, příval je zastmí.
Štěstí nám dlouho sloužilo,
neštěstí hned je změní.
Není na světě stálosti
v tom, onom předsevzetí.
Až se dostanem k věčnosti,
Bože, dej d o l e t ě t i . . .

O pěkná věčnost, jak toužím,
k tobě jest mé vzdychání!
Kyž se brzo s tělem loučím
zde skrz časné skonání.
Bolest od tě neodloučí,
nikterá v světě síla.
Nýbrž mne víc s tebou sloučí,
tak jsi mi věčnost milá.
Půjdu přes meče i plamen,
střelby se nestrachuji.
Pro živý věčnosti pramen
na prodlení žaluji.
Bychť měl těžce raněn býti,
rána lásky nebolí.
Toť jest pravé zdraví míti,
v nebi býti kdykoli.
Mnohé jest lásky ravění,
však necítí bolesti.
Ta umí v svém uražení
vesele všecko snésti.
Mrzká země, mrzký světe,
ohyzdo nevýmluvná.
Ó lidé, k nebi pohleďte,
země bude ohyzdná.
Co jest zlato, nežli bláto?
země, prach, popel, trupel?
Též bohatství, svinské mláto,
smrti hlína, povrhel?

Totéž střídání veršů (8a 7b, 8a 7b . . . ) jako u Bridela zesiluje
značně dojem příbuznosti, ale netřeba myslit na nějakou přímou
závislost, jde tu spíše jen o komplexivní vliv prostředí a doby,
která si našla v Drexelovi jednoho ze svých nejtypičtějších představitelů.
23*
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STANISLAS

FUMET

BLOYOVA MYSTIKA

PENĚZ

Chudoba je to, co svět nikterak neodpouští 1 ). Chudý jest jako
prázdnota: budí děs. Nadto přináší neštěstí, poznamenává Bloy.
Zapáchá, je ošklivý a za všech dob a na všech místech ho měli za
stejně nenáviděníhodného. Toliko Písmo ho nepozorovaně postavilo
nade všechno a Israel jest, jen aby ho o s l a v o v a l . . . V žalmech
Proroka Krále jest jeho důstojnost opěvována na všech stránkách.
Jaká však základní protiva mezi inspirací Bible a matoucím cítěním lidí! Propast mezi tím obojím duchem se projevuje zvlášť
právě, když jde o chudého . . .
Leon Bloy smýšlel velmi správně, že chudoba je nejhorším
ze sociálních zločinů, jakkoliv se ji zákoníky netroufaly uvést, protože, jak on říká, „všeobecná hrůza se zdráhá precisovat svůj
předmět."
Toť pravda: chudoba je zločin zavržený. Svatí, kteří se vrhají
vzhůru, to vědí lépe než my všichni. Avšak před Leonem Bloyem
se nikdo neodváží ukázat, jakým způsobem jest neoddělitelná od
Peněz. Právě, že Peníze nejsou nic jiného nežli „Krev Chudého",
z níž „se žije" a z níž „se umírá po staletí", a která „výslovně
shrnuje veškeré utrpení".
„Jsou Slávou, jsou Mocí. Jsou Spravedlností a Nespravedlností. Jsou Trýzní a Rozkoší. Jsou bídný a ůctyhodny, zjevným
a tryskajícím symbolem Krista Spasitele, i n q u o o m n i a c o n s t a n t."-)
„Krev Chudého, toť Peníze." A jsou-li Peníze drahé, to proto,
že jsou krví, kolující v údech bolavých a ukřižovaných. Ježíš
všechno vykoupil svou krví, připomíná Bloy, a ježto je Chudý
mezi chudými, jenž byl na svém Kříži zbaven všeho, ochuzen až
k naprosté nahosti, bez oděvu a bez útěchy, až k tomu nemožnému
výkřiku: E l i , E l i , l a m m a s a b a c h t a n i ? — krev, již prolil na zemi k nevyčerpatelnému oplodňování, je doslova krví chudého. Ozvěnou k tomu, krev chudých jest s p o l u s jeho Krví
a není lepšího symbolu, jenž by to spodoboval, než tyto Peníze,
„kteréž zabíjejí a oživují tak jako Slovo". Jest ostatně psáno
o „ryzích" slovech Božích v žalmu XI, že jsou „s t ř í b r o3) ohněm
') Článek tvoří XII. kapitolu díla Stanislas Fumet: M i s s i o n d e
L é o n Bloy.
') K r e v c h u d é h o . Citován překl. J. Floriana.
') Významná homonymita slova a r g e n t, značícího ve frančtině jednak »stříbro«, jednak »peníze«. P. př.
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zkušené, přehnané v zemi, vyčištěné sedmkrát". Leon Bloy nemohl opominout, aby nezaznamenal toto přirovnání.
Takto existuje nepopiratelný symbolický vztah mezi krví Ježíšovou a Penězi. Proto mají peníze takovou závažnost v tomto
nízkém světě, kde je všechno obrazné. Není nikterak k smíchu, že
se všechny lidské sháňky, propletené v bláznivé kresbě, a to zvlášť
od dob křesťanských, sbíhají k frenetickému obchodování penězi.
A čím víc se kdo vzdaluje od ústřední Pravdy, t. j. čím víc kdo
ztrácí víru v h o d n o t u drahocenné Krve, jež se skýtá lidem
všem, tím víc se vrhá k modle. Vzpomínám si na děcko, které
táhlo za ruku svou matku před pařížskou Bursou: — „Pojďme se
podívat na Ježíška! . . . "
Se vzrůstajícím atheismem je zapotřebí peněz jako eucharistie. Ponětí, jež si utvořil Leon Bloy o těchto skutečnostech, jež
jsou důsledky Pádu, je tak pronikavě přesné jako nic jiného. Musilo se dojít za našich dnů k vyvrcholení kapitalistické svätokrádeže, aby člověku, jenž konec konců je jen básník, byl vnuknut
vyčerpávající objev, který učinil Leon Bloy, když určil povahu
peněz. Je to něco, co se v rovině duchovní dá srovnati s objevením
Ameriky, připisovaným Kryštofu Kolumbovi, v rovině geografické. Je to však příliš rozsáhlé a příliš zářivé na to, aby to bylo
přijato soudobými duchý. Třeba vyčkat, až lidé, znuděni soustavným dělením věd, dojdou k názoru, že na zemi se má všechno tak,
jako na nebi, že nic není ničemu lhostejné a nakonec, nesmírně
oplodnivše temnoty, uzavrou, že tajemství Vtělení zahrnuje všechna ostatní tajemství lidská, jejichž jest podstatným jádrem a
klíčem.
Ti z Židů, kteří nenásledovali Ježíše, dávali zjevně přednost
mrtvému symbolu před živou VĚCÍ. Je třeba připomínat, že Jidáš,
„jenž jest jejich vzorem v podlosti", a jenž jako by byl vytušil, že
Messiáše možno zaplatit, jakmile může symbol koupit symbolisovaný předmět, jehož je fiktivním ekvivalentem, vydal svého Mistra
za mizerných třicet stříbrných? Jaký potom ještě div, že jistá
část židovského pokolení se vrhla na lichvu, obchodování a pak
na „obchody"? Není-liž v tom rozvíjení velmi výmluvného kruhu?
Vychází z Večeřadla, když se Démon zmocnil duše Iškariotského
a když ten položí ruku na jídlo spolu se svým Pánem, a vyúsťuje
v současném finančnictví. Jenže Bloy upozorňuje, že Jidáš peníze
vrátil, na což by se nemělo zapomínat a což je právě důkazem obdivuhodné l í t o s t i u r č i t é h o Israele. Neboť, jak známo, historie Pašijí jest historií lidstva; je dokonána v D o k o n á n o
j e s t na Kříži a vše, co se k ní ještě přidá, jest jen opakováním
nebo pleonasmem.
23*
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Židé zbožštili křižování. Jsou učiteli boháčů, a křesťané jsou
jejich soupeři. „Ukřižovali peníze", podle Leona Bloye.
„Ukřižovat peníze? Ale což! toť vyzdvihnout je na šibenici
jako zloděje; toť vznésti je, vztyčiti je do výše, i s o l o v a t j e
od Chudého, jehož jsou právě podstatou; . . .4)
Ano, peníze jsou podstatou chudého. A co činí boháči, kteří
je zadržují, než že do nekonečna protahují ukřižování, odnímajíce
chudým to, co tvoří jejich bytí, jejich maso a krev? Pojídají denně
chudého, žijí z něho jako z eucharistie, již by nedovedli určit,
která však musí posloužit k jejich o d s o u z e n í a k jejich z av r ž e n í . Toť právě, co říká Bloy a co se nechce připustit. „Zrát
peníze," to je přece běžný výraz; nuže, on vyjevuje, že nemá ten
výraz jiného smyslu, než: jíst chudého, hodovati nad jeho oloupením o to potřebné . . . Habakuk již to řekl před ním: „Radost jejich jest jako toho, kdo p o t a j í p o ž í r á c h u d é h o," a Církev to slavnostně opakuje na každý Velký pátek.
Je zjevné, že Bloy toliko komentuje tato slova, když tvrdí, že
„nejlepším jídlem jest chudý a nikoliv jazyk, jak tvrdil Ezop" a že
se to ostatně stává „nutností hygieny, aby chudý byl požírán
boháčem, který to shledává výborným a žádá si toho znovu a
znovu" 5 ).
Namítne se, že Leon Bloy připisoval penězům, jejichž zakoušel dost zuřivou potřebu, tolik významu jen proto, že byl o ně
oloupen. Ale toť právě a vskutku to, co mu umožňovalo vidět tak
jasně do tohoto „nejbledšího z kovů", jak říkal, kterýž „nahradil"
Židům a jejich neomluvitelným napodobí tělům křesťanským „zsinalého Boha, jenž vydechl duši mezi dvěma lotry" 0 ). Leon Bloy
je dojista oprávněný prorok peněz, jako je stopař bolesti a metafysik chudoby. A tak když mu peníze v chladné hmotě, která je
zkonkretňuje, připomínají „mrtvolu boží" 7 ), je to, co vyjadřuje,
podle mého mínění něco víc než obvyklé a ponouká to k jakémusi
rozjímání.
Toto rozjímání, prodloužíme-li je nade vši míru, by se mohlo
zcela dobře nazvat N á b o ž e n s t v í m p. S t e j s k a l a (Réligion
de M. Pleur), což je třetí z N e z d v o ř i l ý c h p o v í d e k . M.
Pleur je nepopsatelně ohavný lakomec. Je majitelem několika
domů a vlastníkem obrovského jmění, a jednoho dne se rozhlásí,
že tento šťastný člověk byl právě zavražděn. Troufalí lupiči, kteří
si předsevzali tento čin, jenž se jim dá stěží vytknout, jak byla
4

)
")
«)
')

S p á s a s k r z e Ž i d y , IX. Česky rovněž ve Staré ftíši.
K r e v Chudého, H o s t i n a .
S p á s a s k r z e Ž i d y , X.
S p á s a s k r z e Ž i d y , XII.
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tato osoba podle jednomyslného úsudku ohyzdná, prohrabali celý
byt vzhůru nohama a pokladu se nedotkli ani stínem. Ani papír,
ani kov, ani nic. Kam to ten ohyzdný dědek schoval své jmění?
Nuže, Leon Bloy byl jediný, koho tento Harpagon nechal vstoupiti
do svých věcí, jediný, kdo znal nevytušitelnou skrýš M. Pleura:
„ Z a h r a b á v a l své P e n í z e do p r s o u C h u d ý c h . "
Tento M. Pleur měl jednu mánii: ujišťoval Bloye, že „Peníze
jsou Bůh" 3. Z6 ffZ toho důvodu je lidé hledají s takovou horlivostí".
Byl tudíž boháčem, který se neodvažoval dotknouti Peněz, jako
se „laik neodvažuje dotknouti posvátných Způsob"; byl si pravděpodobně vědom, že není jejich hodným knězem, to jest p r a v ý m
c h u d ý m , chudým proti své vůli, jsa tak, jak byl, oloupen dobrovolně a přinucuje se k tak strašné bídě!
M. Pleur, jak je pochopitelné, byl Oživovatelem symbolů.
Jeho cílem bylo ukázat, že to, co tvoří život a smrt lidí a dětí,
zkrátka peníze, nesmí být křižováno, nesmí být zadržováno, nesmí
být promrháváno; mysticky není majetkem nikoho, pokud jsou
mezi námi chudí.
Jiná Bloyova povídka v témž svazku je poučná obecněji. Jde
v ní o skutečného chudého, postiženého výjimečnou nemocí: j a sn o z ř i v o s t í, jíž hrdina nabyl po jedné katastrofě, dosti hrozné,
protože ho nadobro zničila. Neboť tento muž nežebrával vždycky
u dveří chrámových . . .
Bylo znát, že tato osobnost druhdy nepochybně znala lépe
než mnoho jiných drahocenné radosti slepoty.
Skvělá výchova musila v něm do jista zjemnit tu neocenitelnou
vlastnost ničeho neviděti, jež jest výsadou všech lidí, skoro bez
výjimky a rozhodným kriteriem jejich povznesenosti nad prostými
hovady.
Před svou nehodou, jak se s dojetím tušilo, mohl být jedním
z těch pozoruhodných slepců, povolaných k tomu, aby se stali
ozdobou své vlasti a zůstávala mu z těch dob melancholie knížete
temnot, vyhnaného do světla."
Nato ten ubožák, jehož jasnovidnosť jen vzrůstala, znenadání
dědil po jednom „prastrýci z Ameriky", a jeho žalostný úděl
se změnil ve všech ohledech. Dal se do hýření. „Za několik měsíců
poté" nemocný „byl radikálně vyléčen — bez operace. Pozbyl vší
jasnovidnosti a k tomu dokonce úplně ohluchl. Žije už jen proto,
aby si proléval vnitřnosti, byl konečně osvobozen od vnějšího světa
bílým zákalem."
Bylo by kruté se šířit o této proměně. Bílý zákal je skoro
nevyléčitelný a je tak nebezpečný pro celý organismus, že Evangelium radilo spíše k vyloupnutí oka než k mastem. A Bloy, ne229

úprosný ukazatel, opakoval neúnavně právě toto. A namítá-li se, že
nebyl milosrdný, závisí to na stanovisku, jaké kdo zaujme. Nebyl
milosrdný k těm, kteří vlastní a kdo mají již „svou útěchu", byl
však se štědrostí ducha milosrdný k těm druhým, jichž je větší
počet. Nelze uspokojit všechny najednou; ukázat se tudíž „milosrdným" k bohatým, znamená nebýt takový k těm druhým. Všeobecně „se půjčuje jen bohatým", podle jednoho z těch obecných
rčení, jež tvořila intelektuální rozkoš Žebráka Nevděčníka. Leon
Bloy jest jedním z těch vzácných, kteří odjakživa půjčovali toliko
chudým.
Kdy je možno rozhodnout, že nekonal vždy milosrdenství, jak
se slušelo, to tehdy, když nadával osobně některému ze svých bližních z důvodů často směšných nebo i neexistujících, když tedy byl
sveden slabostmi lidskými nebo spisovatelskými. Je pravda, že
ještě i tak závisel na duchu tak mimořádném, tak mimo veškeré
normy, vždy tak přesvědčen o tom, že „vykonává nezbytný akt",
že konec konců takřka ani není zač ho soudit. Když se však stával
orgánem pronásledovaných a smutných, pak jeho výkřiky takovou
silou naplňovala sama láska Boží.
Ostatně měl o milosrdenství, „kteréž jest samo Jméno Třetí
božské Osoby", pojetí své. Milosrdenství, toť Kříž Bídy, byl by rád
napsal, a jest údělem jen těch, kteří se s ní zasnoubí. „Chudoba
lidi seskupuje, Bída je osamocuje, protože Chudoba jest Ježíšova,
Bída Ducha Svatého . . . " „Chudoba je křižována, Bída jest sám
Kříž. Ježíš nesoucí Kříž, je Chudoba nesoucí Bídu. Ježíš na Kříži,
toť chudoba krvácející na Bídě." 8 )
Mimo Kříž si tento lítý křesťan nepředstavoval lásky, ctnosti
nadpřirozené. A neměl snad pravdu theologicky?
Byl v neprávu, když obviňoval světské pastýře, zdráhající se
kázati drsnou Cestu; vychovatele „malých králů", jimž od dětství
pečlivě tají existenci chudého a hnojiště bídného; majetníky bez
srdce a nesvědomité zaměstnavatele, kteří způsobují chřadnutí
a blednutí dívek a žen za porci hladu? Nebyl milosrdný, když
povstával proti továrnám, kde vidíte „od těchto ubohých dětí, jež
by vánek překotil, výkon na víc jak třicet hodin týdně", nebo proti
dílnám dívek, „nepoznaných Dantem"?
„Mladá dívka světa rovněž snad jako Dante neví, zač jest její
toaleta a její jemné spodní prádlo. Proč by se jí mluvilo o smrtelné
únavě, o nikdy neukojeném hladu malých ubožaček, příliš obšťastněných, že se mohou zabíjet pro její krásu? Kdo by se chtěl pokusit vpraviti do hlavy tohoto hezounkého hovádka hořkost slzí
zžíravých a ustavičné svírání těchto malých srdcí? Ale protože
•) K r e v

Chudého.

Kříž Bídy.
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tyto věci n i c o t n é jsou neskonale větší než ona a poněvadž
přece jest nějaká spravedlnost, možno býti v jistotě, že o nich
nebude stále nevěděti. A tehdy! . . ." 9 )
Je mu dále záhodno vytýkat, že diskvalifikoval moderní obchod, který mu připadal jako organisované modloslužebnictví a
znamení nejhorších mrzkostí? Takové bylo jeho nezvratné stanovisko :
„V podstatě obchod spočívá v tom, že se prodá velmi draho,
co se koupilo lacino, při čemž se oklame jak jen možno na množství i jakosti. Jinými slovy obchod bere krůpěj Krve Spasitelovy,
danou zdarma každému člověku, a kupčí s touto krůpějí drahocennější nad světy, úděsně rozmnoženou přídavky nebo smíšeninami,
s větší nebo menší výnosností." 10 )
Jsa duch středověký, strpěl za pultem jen Židy, protože oni
pro něho měli posvátný důvod, pokračovat v prodávání, kdežto
křesťané ho nemají. Židé „jsou otci obchodu, ježto byli otci tohoto
Syna Člověka, své vlastní nejčistší Krve, již musili podle božské
úmluvy koupit a prodat jednoho dne." Co se týče křesťanů, měli
by si uchovat ono vznešené cítění středověku: že obchodem se člověk z a h a z u j e . Bloy se sklání nad curriculum vitae jistého
obchodníka: „Peníze získané, ukradené, tanec čísel a díra hrobu."
Je třeba číst v jeho E x e g e s i o b e c n ý c h r č e n í11) různé
nápady, vztahující se ke gestům a duším obchodníků a obchodnic,
malých i velkých, tak jak on si je představuje; „meditace" paní
Plutarquové má po té stránce humornost velmi poučnou:
„Milostný Synu Všemohoucího, řekla, vypomáhajíc si jednou
z oněch knih firmy Mame nebo firmy Poussielgue, jichž není už
třeba vychvalovat, ó m ů j přesladký Pane, přišedši na tento svět,
abys z něho vyhnal hřích, měj slitování s těmi, kteří žijí v této
špíně a sténají ve stínu s m r t i . . . Prosím též, abys nám poslal
trochu víc lidí u příležitosti Jubilea. Teď nebo nikdy, to bude příležitost, abychom odbyli staré bavlněné škapulíře, do nichž se už
pomalu dávají moli a ty víš, že nám jich zbývá hodně . . .
Beránku neposkvrněný, jenž jsi se obětoval za hříšníky s tolikerou láskou, měj slitování s jejich postavením a osvoboď je od
otroctví ďábelského zásluhou své o b ě t i . . . Věru se obávám, že
jsem učinila příliš velkou objednávku piškotových kropenek. Někteří z našich zákazníků si stěžují, že je to velmi drahé. Je to
však výhodný artikl, který přece nemohu nechat levněji. To už by
') K r e v C h u d é h o . Systém potni.
) I b i d . Obchod.
") Svazek I., LXXVIII. Česky v Dobrém díle.
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pak nezbývalo než zamknout krám. Štěstí, že se to brzo rozbije
a je toho stále zapotřebí. Dohoní se to na kvantitě . . .
Naše hříchy, ó božský Spasiteli, ozbrojily tvé katany nástroji
tvých m u k . . . Je pravda, že obchod je obchod a že by nebylo
možná vystačiti, kdyby se zboží dávalo. Pak je mrtvá sezona, kdy
se ani neprodá katechismus, ani lahvička inkoustu, ani rys papíru.
Odbude-li se občas tu a tam nějaký trochu lehčí románek, nějaká
malá nestydatost, nějaká docela malá hra karet, které jsou kapánek průsvitné, m ů j Bože! to je věc těch, kdo to kupují, že ano?
Ostatně dělám tyto obchody, vždyť víš, jen s pány v dobrém postavení a určitém stáří. Kde je zlo? Ach! sladký Ježíše, nikdy se
nemíchej do obchodu! . . .
Toto tajemství nás učí tělesnému umrtvování. Právě aby napodobili bičovaného Spasitele, brali si světci krvavé důtky . . . Oh!
to již taky moc nejde, prodej důtek! Prodáme-li několik bídných
šňůr svatého Františka, je to dočista všechno. Co je z žíní, toho
už teď není třeba, to chápu. Zůstalo nám několik starých žíněných
košil, o kterých jsme říkali, že patřily faráři Arskému, jak se to
v naší vlasti dělává docela běžně. Dalo nám to tolik práce se jich
zbavit, že jsme se musili vzdát toho, opatřit si jiné . . .
Poznávám je, ó Ježíši, to tvoje smrt zničila m ů j hřích. To
vzkříšení tvé mě vysvobodilo z hrobu neřestí, v němž jsem spala
tak dlouho spánkem s m r t i . . . Opravdu, naše firma se přese všecko
rozšíří. Továrník lehátek už nedělá nic. To by v tom byl čert, aby
nám nenechal nájem za polovičku. Ostatně je to Dreyfusovec, a to
my už mu budem hledět dopomoci k úpadku. To bude chlebíček.
Co se týče jeho dcery, která schází na prsa, tu si k sobě brzo
vezmeš. Snažili jsme se jí udělat dobře a byli za to směšně odměněni. Což nám otec nevytýkal, že jsme ji zabili, když jsme ji nechávali stát celý den v krámě, jako kdybychom byli odpovědni za nemoci bližních ? Každý pro sebe a Pán Bůh pro všecky. Když už nebyla schopna pracovat, vyhodili jsme ji ze dveří, jak se sluší. I ty
bys s ní byl takto učinil, není-liž pravda, m ů j Vykupiteli? Nyní, ať
si mi kdo spílá jak chce, donesu již svůj kříž do konce, s pomocí
tvé milosti. Láska mého Boha mi musí postačit v tomto slzavém
údolí i v blažené věčnosti. Amen."
V očích Bloyových jest obchodník ten, kdo vede válku s chudými, upírá mu jakékoliv jiné povolání. Neúprosné peníze ucpaly
obchodníkovi všecky čtyři strany obzoru a on jest odsouzen nevyjít ze své věčné temnoty. „Obchod jest obchod" . . .
„Obchodník, schopný soustrasti — zdá se, že i taková věc
byla — se stává nemilosrdným ihned, jakmile jde o jeho obchodní
zájem, ba i tehdy, když běží o zisk sebe nepatrnější, jímž sám sebe
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více pohrdá — protože v tomto okamžiku se projevuje kněz nebo
velekněz Mamonu." 12 )
Buržoa podle Bloye jest jen vítězný obchodník. To on zaplavuje naše města a chystá se nám působit utrpení, to on oportunně
připomíná chudému, že s jídlem roste apetit 1 3 ):
„Dobrá odpověď člověku, který umírá hlady:
— Nešťastníce, vy nevíte, co žádáte. Kdybyste jedl, chtělo
by se vám jíst ještě víc a byl byste stále víc a víc na obtíž poctivým lidem, kteří by přišli na mizinu, a ještě by vás nenasytili.
Když se člověk necítí schopen zůstat na své chuti, zůstane při svém
hladu a neříká si v deset hodin večer o almužnu. Pokládal bych
se za zločince, kdybych vám dal jediný centim. —
Dekorace sněhová. Ten, který mluví, je velký muž, zrudlý lahodnou večeří. Právě vyšel z restaurantu a čeká na svůj vůz, který
opisuje finančnickou křivku, přijížděje k němu.
Hladový představuje kterékoliv utrpení, utrpení všech věků.
Vyhladovovač nepředstavuje nic než Zoufalství, červené, nabubřelé a praskající zoufalství."
Nejvíc matoucí je však to, že ten Buržoa má p r a v d u —
jako Zena, která se pokládá za střed přitažlivosti vesmíru, jako
Leon Bloy sám, když opírá své srdce o božskou Pravdu, — a že
ten „velmi malý počet formulek", jenž skládá jeho každodenní
intelektuální repertoár, jest jakýsi druh neomylnosti. Buržoa má
pravdu, avšak pravdu hnusnou, protože ty roviny si odpovídají
a protože základní egoismus jeho existence jest velmi moudře
vyvážen. Nemá však pravdu jen v této skrovné oblasti, která mu
dostačuje; má nadto pravdu i v odstupňování sfér vyšších a je
pro něho velmi politováníhodné, že nesleduje okem do nekonečna
proměňování svého aktu nebo i svého slova.
„Jaký by byl úděs majitele pivnice nebo železníka, jakých
úzkostí by byli kořistí lékárník a průvodčí po mostech a silnicích,
kdyby jim najednou bylo zjevné, že vyjadřují, aniž vědí, věci absolutně výstřední; že to či ono slovo, jež právě pronesli, po stovkách
milionů jiných bezhlavců, je skutečně ukradeno tvůrčí Všemohoucnosti a že, kdyby nadešla jistá hodina, by toto slovo mohlo
velmi dobře dát vzniknouti jednomu světu 14 ) ?"
Buržoa je tedy na způsob Proroků obětí universální symboličnosti, jíž se nikdo nevyhne. Když uctívá peníze, vznáší svědectví
o Ježíši, vzdává poctu nepřítomnosti Toho, jejž ve hmotě mrtvého
kovu ztělesňuje modla.
") K r e v C h u d é h o . Obchod.
") E x e g e s e o b e c n ý c h r č e n í ,
M
) I b i d., sv. I., úvod.
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Štěstí, že „o n i nevědí, co činí" a že každý z nás je si více
méně nevědomý závažnosti svých gest, nezničitelného znamení,
jež jeho vůle vpisuje do Kosmu. Neboť i sám Bůh řekl Jonášovi,
jehož kniha se tuto zavírá: „A já bych neměl odpustiti Ninivi,
městu velikému, v němž jest více nežli sto a dvacet tisíc lidí, kteříž
nevědí, co jest za rozdíl mezi pravicí a levicí jejich, a mnoho dobytka?" Proto Leon Bloy mísil v svých povídkách se zřejmým
potěšením bolestné a komické, doveda se smát naší každodenní
Apokalypse, tak je nezměrný Babylon hlouposti, jejž hříšní zbudovali.
Bloy neučinil závěru; ukázal rozsáhle, žena své argumenty
někdy až do opovážlivosti, že svět je proti Bohu, všemi způsoby
a že nelze ničeho doufat od bytostí a věcí bez pomocnice Milosti
pro duše a od zázraku pro události. Ta první i ten druhý samy
znovu vybudují řád; co se tkne ostatního, to je marnost nebo
pokrytectví.
Přeložil V. RENC.

JINDŘICH

STREDA

KONCE KŘESŤANSKÉ

SPOLEČNOSTI

Mezi věci, které má dnes člověk vědět, patří i tato skutečnost:
nelze dělati konservativní politiku. Nepravím, že je pošetilé dělati
konservativní politiku, nebo že je to nesprávné, že to nevede k zamýšlenému nebo k žádoucímu cíli; opakuji, co jsem řekl: konservativní politiku dělati nelze. Je to nemožné. — Některým lidem se
bude zdáti toto tvrzení nejen nikoli samozřejmým, nýbrž i nebezpečným omylem; nutno je tedy vysvětli ti. Politikou konservativní
rozumí se politika protirevoluční, politika, směřující proti liberalismu a socialismu s tím úmyslem, aby byl zachráněn (konservován) křesťanský řád společnosti. Nuže, pravím, že takováto politika je nemožná proto, že není už křesťanského řádu společnosti;
prostě revoluce zvítězila, a každá úvaha o nynějších povinnostech
křesťana ve společnosti musí vyjiti od konstatování této skutečnosti. Bude mi ovšem řečeno, že konservatismus není snaha o udržení určitého (křesťanského) řádu, nýbrž že je to prostě tendence,
ve společnosti nezbytná, usilující zpomaliti vývoj, brzditi výstřelky
a navázati novoty na minulost. Bude mi namítnuto, že lze konservovati každou společnost, tedy i dnešní. Na to ale odpovím, že
pouhá tendence, snaha, nemající rozumově vymezeného cíle, je věc
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tvora myslícího naprosto nedůstojná; že mlži a korálové mohou
prostě lpěti na svém podkladu, člověk však vždy musí to či ono
chtíti. I kdyby se pak vyskytl člověk, chtějící pouze zpomaliti (jakýkoli) vývoj, byl by odsouzen k bezvýznamnosti vedle kteréhokoli
člověka vědoucího, co chce. A co se týče konservování dnešní společnosti, dlužno uvážiti, že každá společnost a zvláště pak každá
vzdělaná společnost je vybudována na nějakých ideálech a nemůže
býti beze všeho založena na ideálech jiných. Proto společnost, založenou na ideálu revolučním lze konservovat jen a teprve tehdy,
když je tento ideál zapomenut. V evropské společnosti však vlády
nejenže ničím nepřispívají k zapomenutí revolučních ideálů, nýbrž
naopak s nepochopitelnou a opičí láskou pečují o památku směšných teoretiků a bezvýznamných výročí. Takovou tedy společnost
konservovati nelze, neboť nelze v ní vytvořiti tradici. Nelze ani
vzbuditi úctu k veřejným oslavencům. Nelze na příklad vychovati
k úctě před stavitelem Eiffelovy věže lidi, kteří vědí, že se Eiffel
dopustil statisícové zpronevěry.
Musíme tedy uvážiti změnu, kterou poslední století způsobilo
v evropské vzdělanosti a zjistiti, jaké z ní plynou důsledky v mravním ovzduší a v praktické politice. A budu-li tvrdit, že před sto
lety trvala křesťanská společnost a dnes že není, řeknu-li, že před
sto lety mohlo jít o konservaci, o obranu proti revoluci, a dnes že
jde prostě a jediné o boj, vím také, co mi může býti namítnuto.
Bude mi řečeno, že konečně běží pouze o stupně ve vývoji, že jde
o věci relativní: před sto lety lidé už nežili ve středověku, a dnes
ještě (místy aspoň) nejsme svědky pronásledování křesťanů. A tudíž konservativní snahy mohou býti těžší než před několika generacemi, jejich úspěch může býti méně pravděpodobný, ale snažení
samo nestalo se nemožným a absurdním.
A tu právě pravím, že toto je stanovisko mylné, a že během
posledních pokolení vskutku k základní přeměně došlo; a kdo to
nepozoruje, ten patrně lpí na povrchu a je schopen pozorovat pouze
vnější události, ale pro mravní prostředí nemá smyslu. Žádná podrobnost nemůže nám zastříti jádro věci: že revoluce a reakce si
vyměnily místo. Již uprostřed minulého století byly od zástupců
řádu prokazovány pocty představitelům zvratu, a dnes jsou ještě
osobnosti katolické hierarchie provázeny poctami panujícího světského pořádku. Ano, avšak kdysi bylo přátelské aneb zdvořilé
spolužití koncesí se strany tradičních živlů; dnes je to ústupek,
který činí revolucionáři. Minuly časy, kdy křesťan byl přirozeným
držitelem moci a jeho odpůrce byl přirozeným povstalcem; nastaly časy, kdy revolucionář je legálním držitelem moci a zbytky
23*
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tradiční společnosti jsou, ať už trpěným nebo pronásledovaným,
objektem vládní činnosti svých někdejších poddaných, někdejších
provinilců proti svým zákonům. Je pravda, že tento stav věcí je
tak nepřirozený, tak nezvyklý a nepochopitelný, že nejen členové
tradiční společnosti si změnu neuvědomují, nejen lid její význam
nechápe, nýbrž ani noví držitelé moci nevědí si rady. Proto vidíme,
jak jsou nerozhodní a jak si odporují; nevědí, zda mají mluvit
tónem autority tradičně spojené s jejich vladařským postavením,
nebo způsobem buřičů, na nějž jsou zvyklí; nevědí, zda se mají
na veřejnosti opírat o moc policie nebo o moc revolučních davů;
a když se to někdy snaží spojit, dochází k výjevům neodolatelně
komickým.
Abychom však poznali proměnu, kterou společnost prodělala
za posledních pokolení, popatřme nejprve na stav, jaký byl před
tím. Nebyl to, pravda, stav dokonale křesťanské společnosti. Nebyla to společnost středověká; příliš mnoho článků této společnosti vypadlo od náboženského roztržení Evropy. Zmizelo politické sjednocení Evropy, čili křesťanstva — Impérium Romanům
— mizely stavovské pořádky vůbec a cechovní zvláště; rozvoj kapitalismu, industrialisace a moderní způsob nuceného školního
vzdělání pomalu rozvracely přirozené základy tradiční společnosti.
Za mořem už vyrůstala netradiční říše — podivný stát Američanů
— vyhnanců z evropské společnosti. Ale budova křesťanstva ještě
stála. Společnost ještě si činila nárok na křesťanský ráz. Ještě
byla základní shoda tří pořádků: křesťanské hierarchie, společenského pořádku a hospodářského rozvrstvení. Ještě bylo cítiti
ovzduší středověku, kdy veřejné a společenské hodnosti byly hodnostmi uvnitř Církve, kdy společnost celá v svém stavovském
rozčlenění byla v Církvi; kdy hospodářské postavení jednotlivce
bylo závislé na jeho postavení v křesťanské společnosti. Bylo tedy
považováno za samozřejmé, že na př. biskup zaujímal vysoké postavení společenské i politické; a zároveň že byl opatřen příslušnými prostředky hmotnými. Toto postavení zračilo se také světskou velkolepostí, k níž ho postavení biskupa zavazovalo. Podobně
mělo se za to, že společenské hodnosti musejí nésti s sebou určité
hmotné postavení. (Ještě ve spisech Bismarckových na př. nalézáme zajímavou úvahu o tom, jaké jmění přísluší knížeti a jaké se
sluší na hraběte.) Odtud pochází i pojem representace u státních
úřadů; mělo se za to, že veřejní hodnostáři náležejí vyšším stavům, že tudíž vládnou značnými prostředky hmotnými a že proto
jsou zavázáni k velkoleposti, která však zavazuje bohatého, aby
neupadl ve hřích lakoty; chudý naopak, jenž representovati
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v úřadě může jenom z prostředků veřejných, je zavázán k šetrnosti a skromnosti.
K takto pochopené společnosti ovšem patřila i stálost stavů;
nebylo dobře myslitelno, aby někdo měnil své povolání, a vzestup
společenský se mohl díti jen postupně od pokolení k pokolení. Každé
porušení tohoto společenského řádu pak bylo ještě pociťováno jakožto pohoršení, jako překvapení a jako provinění. Když člověk
vysoko postavený se postavil proti Církvi, nebo když se oddal
bezohlednému a ponižujícímu obchodu; když člověk nízko postavený dosáhl přílišného bohatství a dral se mezi vyšší stav, budilo
to nevoli. Spětí všech vztahů tradiční společnosti totiž působilo,
že bylo každé porušení řádu spojeno s celou řadou poruch. Jednotlivé články společnosti se ovšem navzájem podporovaly a držely:
světská společnost udržovala úctu k Církvi, Církev prokazovala
úctu světským autoritám, bohatství sloužilo řádu církevnímu
i světskému; tak společnost s celým svým zřízením činila si nárok
na mravní autoritu. Kdo společnost rozvracel, hřešil; kdo společnost udržoval, činil dobře; kdo ve společnosti vynikal, byl hoden
úcty. Protože pak celá společnost byla v zásadě vybudována na
určité mravní základně, odnášely se i společenské zdvořilostní
formy k této mravní základně. A tak stýkati se s někým společensky, znamenalo přijmouti j e j za přítele, uznávati někoho vyšším znamenalo prokazovati mu úctu; porušiti mravní zásady společnosti znamenalo vyloučiti se z ní.
Popatřme proti tomu na společnost dneška. Jejím nejnápadnějším rysem je nepřítomnost pojmu cti. Není již onoho souhrnu
pravidel, jichž musil člověk dbáti, ačli se nechtěl vzdát svého místa ve společnosti. Není již činu tak nízkého, aby člověk jím ztratil
nárok na společenské styky. Jakákoli spojitost mezi zdvořilostí
a úctou zmizela, neboť musila zmizeti. Padly totiž všechny předpoklady dřívějšího mravního ovzduší, všecky zásady tradiční společnosti. Stalo se vše, čemu se tradiční společnost bránila. Majetek
přešel skoro úplně do rukou lidí nízkých nejen snad společensky,
nýbrž nesporně i mravně; moc politická se octla v rukou nejen
buřičů a rozvratníků, nýbrž namnoze i sprostých zločinců. Vévodové a kancléři středověku byli někdy stínáni pro velezradu —
ale ministři a poslanci dneška se zodpovídají ze zpronevěry. Tak
viděla užaslá Francie pana Bonnaure jeti zdarma na poslaneckou
legitimaci, aby byl souzen v aféře Staviského. Nic již není úctyhodné v držitelích moci; a není již tradice, která by nebyla porušena. Židé pohybují se volně v křesťanské společnosti, Američané
se stýkají s rozenými strážci evropské kultury; sňatky starých
rodin s podobnými živly nebudí již rozhořčení, ba ani úžas. Vidi237

telná nádhera a elegance, záliba v umění a pobyt v zámcích staly
se privilegiem lichvářů; původní tvůrci těchto věcí jsou mocensky
a majetkově bezvýznamní nejen vedle kdejaké veřejné instituce,
kdejakého polostátního podniku a obecního úřadu, nýbrž i vedle
zaoceánských kupců. Tak zvaný společenský život je rejdištěm
zbohatlíků, podvodníků, dobrodružných žen a lidí bezectných; řády
a vyznamenání jsou odznakem chráněnců podezřelých politiků.
Máme-li zvoliti symbol, zahrnující celou společnost dneška,
zvolíme asi hotel; hotel nebo bar. Hotel je místo veřejné, přístupné
všem. Není to domov jedné rodiny, jakým byl pohostinný palác
minulé společnosti. Jeho úkolem není sloužiti velkoleposti, nýbrž
shromažďovati peníze. Proto je hotel přístupný všem pod jedinou
podmínkou: že mají peníze. Podvodník v předvečer zatčení jest
obsloužen s uctivostí přiměřenou své útratě. A tak spolu v jedné
místnosti jedí a pod jednou střechou spí lidé neznámí, kteří se
nikdy nepoznají; tak tento dům je příbytkem přílivu stále nových
osob. A tomuto seskupení neznámých slouží nádhera, která není
přístupna žádné rodině dneška; mramorové síně a čalouny, pozlacené jídelny a hudební kapely, služebníci ve skvělých livrejích
slouží po jeden den tomu, kdo zaplatí.
To je společnost dneška, společnost, která již není křesťanská ; a sotva se podivíme, vidouce, že je to prostě společnost, která
ještě nebyla křesťanská: společnost římského úpadku. Když zmizel křesťanský řád, stavovská kázeň a myšlenka služby všech (ale
především vyšších) v pospolitosti těla Kristova, které jest Církev;
když hmotné statky nejsou podrobeny křesťanskému společenskému řádu, pak tedy vše je jako dříve. Platí zase zásada Juvenalova verše: „Unde habeas quaerit nemo; sed oportet habere."
Hmotné postavení člověka není již určováno jeho společenským
postavením, nýbrž společenské postavení postavením hmotným.
Neboť nutno si uvědomiti — s hrúzou sice a s hnusem — že ještě
trvá pojem společenského postavení, že ještě jedni lidé nade druhé
se vyvyšují. Je to sice podivné. Naše společnost je již zcela ustavena na zásadách amerikánských; jest atomisována. Povolání není
již stavem, trvalou vlastností člověka, nýbrž náhodnou okolností
okamžiku. Chování člověka nemá již vlivu na jeho postavení; rodina prakticky, v důležitých otázkách života, již neexistuje. Zdálo
by se tedy samozřejmým přijmouti vůbec formy amerického života, které tomuto společenskému zřízení odpovídají. V americkém životě vskutku není společenských rozdílů. Není zdvořilostních forem. Podřízený neprokazuje úcty zaměstnavateli, občan
úředníkovi, muž ženě, prostý člověk vzdělanci. Všichni jsou si
rovni na podkladě vzájemného vykořisťování. Bylo by logické
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uplatniti i v Evropě tyto způsoby života — ale není to možné.
Evropan si příliš zvykl na zdvořilou, to jest hierarchickou společnost; a tak zachovává rozvrstvení, kde již dávno není hierarchie.
Evropan zběžně pozdraví ženu v šátku a políbí ruku ženě se šperky
a kožichem — ač ta první je snad slušná žena a tato dávno nemusí
být dáma, nýbrž se snad z lidu vyšplhala jedině hříchem. Evropan
se oblékne do nákladného fraku a půjde do společnosti — půjde
třeba na slavnost, dávanou spekulantem z výnosu transakce, která
zakládá trestný čin. Evropan pocítí hrdost, když prodejný politikář mu udělí řádovou stužku. Evropan aristokratický přinutí
slušné lidi, své sluhy a kočí, aby svým zdvořilým chováním a historickou livrejí se podrobovali jeho hostu, kinoherci, lichváři nebo
poslanci. Evropan demokratický ochotně se pokloní aristokratovi,
pod tou podmínkou ovšem, že pozbyl všeho oprávnění ke svému
znaku a titulu buď finančním sňatkem nebo rozvratnou politikou
nebo hospodářskou bezohledností nebo uměleckým anarchismem
nebo jinou nízkostí. Chová-li se zvláště nemožně, pochválí jej demokrat v novinách. I krále nazve pravými demokraty, pokud totiž
mají ve zvyku jíst a pít ve společnosti milionářů a sportovců. —
A což je nejdivnějšího, revolucionář u moci očekává, že bude mít
autoritu. Očekává, že jeho podřízení si ho budou vážit a obklopí
j e j vší nádherou starých forem. Očekává, že představitelé tradiční
společnosti — také a zejména Církev — mu budou prokazovat
úctu. Myslí si, že lid jeho příkazy bude ve svědomí zavázán. Myslí,
že jeho policajt bude považován za představitele mravního řádu.
Jenže to je právě otázka, jak dlouho se tento stav bude moci
udržet. Jest především otázka, jak dlouho ještě potrvají pokusy
o konservativní politiku. Politika konservativní byla sice vždy
chybná, poněvadž taktika čistě obranná jest v každém boji chybná.
A útoční revolucionáři musili nutně zvítězit nad obranou konservat i v e r Ale dokud bylo co bránit a konservovat, dokud tu byly
zbytky tradičního řádu, mohli se obránci pořádku aspoň oddávat
přeludu boje. Dnes je jim tato možnost vzata. Moc je pevně v rukou odpůrců. Pokud tedy konservativci ztotožňují moc s mravní
autoritou, potud jest jejich porážka definitivní, konečná. Pokud
považují za zločin to, co zakazují držitelé moci, potud je jim zakázán boj, jsou zakázány jejich zásady. Konservativní zásady, vládne-li revoluce, žádají konec konservatismu. A vskutku je konec.
Moc a majetek, které konservativec pudově spojuje s mravní autoritou, tedy s křesťanstvím, jsou v rukou nepřátel křesťanstva.
Konservatismus je zakázán. Jest tedy konec konservatismu. A tu
nyní nastává zvrat, přelom, a obnova.
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Ab integro saeculorum nascitur ordo. Kdo totiž nechce sloužit
stávajícímu pořádku, musí si navyknout zcela jinému postoji. Musí
především odvyknout strachu z odsouzení a trestů stávajícího pořádku. — Bernanos se kdesi posmívá konservativcům, kteří za
velké hrdinství a sebezápor pokládali, když doprovodili řeholníky,
stíhané policií pokrokového režimu. A v tom jest ovšem celá konservativní mentalita. Konservatiec je člověk zvyklý na to, že policie slouží jemu a křesťanstvu; být stíhán policií je tudíž pro něj
hanba; tudíž se rád podrobuje policii, i když jí velí revolucionář.
A tento postup je tedy nyní nemožný. Kdo nepatří k pronásledovatelům, ať si navykne být pronásledován. Dvojí ovšem cesta
otvírá se křesťanu. Jedna jest cesta svatých, cesta mučednictví:
přijímati a trpěti pronásledování pro větší oslavu Církve svaté.
Nechť tedy ti, kteří v Mexiku a jinde volí tuto cestu, pamatují na
nás ve svých modlitbách. Ale je to cesta svatých, cesta nebeská
a nikoli zemská, nikoli politická.
Ale my jsme oprávněni dělat politiku. Po půl druhém tisíciletí
křesťanského řádu lze snad říci, že jsme povinni dělat politiku,
prosazovat křesťanský řád nejen na nebi a v krvavém Kolosseu,
nýbrž i na zemi a ve státech. A pravím, že zcela nová doba nastává
pro ty, kterým Bůh uložil jiti touto cestou. Ti, kteří jsou povinni
prosazovat katolický řád ve společnosti, nejsou již v obraně, nýbrž
v útoku. Nejsou obránci společnosti, nýbrž buřiči. Nejsou utlačovateli, nýbrž zločinci. „A přijde hodina, kdy každý, kdo zabije
vás, bude se domnívati, že tím slouží Bohu." Hodina přišla. A proto
nutno předem počítat se všemi okolnostmi, které podobné postavení má v zápětí. „Zda to je bezpečné?" ptá se Stevensonův povstalec. „Ovšem, že to není bezpečné. Je to chudobná možnost uniknout
šibenici. Ale ptáte-li se mne, jaká jiná cesta nám zbývá, odpovím:
Žádná."
Žádná. Po tom, co víme dnes, nenastoupili bychom cestu konservativní obrany ani kdyby to bylo možné; a možné to není. Konservativní cesta musila vésti k záhubě, neboť se spokojovala vždy
jen tím terénem, na který protivník ještě nezaútočil. Na příklad
tak zvaný zdravý lid venkovský. Konservativci se radovali, že
byly ještě kraje, kam nepronikl pokrok; kde lid ze zvyku chodil
do kostela, zdravil faráře a hajného a kradl jen v mezích tradicí
stanovených. Ale konservativci nedovedli tomu lidu vysvětlit, proč
musí chodit do kostela, nechce-li klesnout na duševní úroveň
inteligenta; nedovedli zabránit, aby mezi chaloupkami se nevztýčila k užaslému nebi ohyzdná žlutá budova s nápisem „Škola,
druhá naše matka"; a nejméně dovedli něco dělat, aby také mimo
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zdravý lid venkovský, totiž mezi nemocné (doslova, aspoň v začátcích industrialismu) proletáře vnesli svoje zásady. Ale to bylo
tím, že konservativec vlastně žádné zásady nemá. On má jen zvyky,
jako má u svého doupěte vyšlapené cestičky jezevec, kudy si nosí
zásoby.
Naučíme se tudíž dělat rozdíl mezi řádem a pořádkem, mezi
legitimitou a legalitou. Legitimním zajisté nazývá se nejen to, co
je historicky zákonité, nýbrž i to, co je přirozeně řádné: čeho společnost potřebuje ke splnění svého úkolu: řád. — Neučíme se
bojovat nikoli na základě skutečností, nýbrž na základě zásad.
Neuvážíme, co by bylo možno, nýbrž, čeho je třeba, abychom si
stanovili cíl. Ale pro boj musíme ovšem vědět, kde stojíme. —
Stojíme pak ve světě moderním, čili laickém, to jest nekřesťanském, a zítra můžeme žiti ve státě socialistickém. Zíti v něm
ovšem nebudeme. Neboť nelze křesťanu žiti ve státě, který je všemohoucí a svoji všemohoucnost obrací proti nám. A žiti nemůžeme, a žádný národ žiti nemůže, dokud jeho společnost není zřízena na přirozených základech. Anorganický moderní stát zabíjí
národy, poněvadž zabíjí jednotky, z nichž se národy skládají: rodiny. Moderní stát sám nemá už rodinnou výstavbu státu středověkého a proto v jakési ďábelské pomstě se obrací a zabíjí jednotlivé rodiny. — Otcovství, které v křesťanstvu a také mezi pohany
bylo veřejným úřadem, stalo se přírodopisným vztahem; mateřství, které bylo posvěcením, stalo se šílenstvím a pohoršením.
A dítě již nepatří rodičům, nýbrž státu, jejž nazval Nietzsche
netvorem nejstudenějším, který vše, co mluví, lže a vše, co má,
ukradl. Ale žádná krádež není hnusnější nad tuto krádež duší.
A hleďte: všechny jiné ústupky učiní Církvi — i statky jí nechají,
jako se hodí hrst peněz potulnému šumaři, aby mlčel. Ale duše
lidské chtějí vyvlastniť pro sebe. Jak tu nebojovat?
Neboť, nežijeme-li ve společnosti křesťanské, a my nežijeme;
a chceme-li „vyvýšení svaté Matky Církve", a my chceme; a nechtějí-li se pohané poučit, nýbrž chtějí potlačit, co ještě z křesťanstva zbývá: co potom? Takto praví žalmista Páně: „Zdaliž ty,
kteří nenávidí Tě, Hospodine, neměl jsem v nenávisti? a zdaliž
jsem se nevzrušoval nad nepřátely tvými? Dokonalou nenávistí
nenáviděl jsem je; a nepřáteli učiněni jsou mně." A pochyboval-li
by někdo a nechtěl tak mluvit, ať jde na vesnici a pohlédne na
rozpadávající se prejzovou střechu kostela, a pak na školu; na
dřevěnou chalupu, a na Baťovou filiálku; ať srovná včerejšek a
zítřek; a ustrne se nad zemí a řekne se mnou: Perfecto odio oderam illos . . .
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PRIVILEGIUM

ZEMĚ

Zvu vás ke krátkému rozjímání o problému Země. Co si mysliti o Zemi? Co si mysliti o té podivné lodi, jež nás nese, nás lidi,
jež nás unáší s sebou na své cestě prostorem? O té lodi, na níž
jsme se narodili a na níž zemřeme a jež, až budeme mrtvi, ponese
dál náš temný prach mezi skvoucím prachem mlhovin a sluncí?
Zdálo se mi, že takové rozjímání nikterak není nehodné, aby stálo
v programu našich slavností, a že vědci všech disciplin, shromáždění dnes, aby oslavovali zlatou svatbu Bruselské vědecké společnosti, rádi přijmou, aby se ponořili, na hodinu, do nesmírné záhady, jež se tyčí před geologem, před astronomem, před fysikem
a také před metafysikem, když se zamyslí nad Zemí, nad její úlohou ve Vesmíru, nad jejím vnitřním ustrojením, nad její dlouhou
minulostí, nad její tak nejistou budoucností.
Neboť to není jen jeden problém; to je celý svazek problémů.
Ve Stvoření, nekonečně tajemném, Země zůstává entitou skoro
neznámou, ba nepochopitelnou. Kdo by rozuměl Zemi a kdo by
znal její pravou úlohu v obecném hospodářství světa, ten by se
mohl chlubit, že pronikl hodně hluboko do tajemství božích. Já
nemohu říci, že vám odhalím nové skutečnosti, ani že vám předložím nové výklady. Chci jen se pokusit postavit vám před oči
Záhadu samu. Toto spatření možná stačí, aby vámi zachvělo Nepoznatelno, pocit, v němž je hrůza i opojení, pocit, jejž zakoušíme,
když jsme přivedeni na samý k r a j propasti. Cítíme se tak neschopni tam sestoupit a prozkoumat ji; přitom nás očarovává
samou svou hlubokostí i shodou, jež spojuje navzájem všechny
Nezměrnosti: nezměrnost naší nevědomosti s nesmírností naší
touhy po vědění; nesmírnost Vesmíru s nezměrnosti, oč ještě neproniknutelnější, lidského ducha a lidského srdce.
Staří umisťovali Zemi do středu světa. S tímto prostoduchým
pojetím, ať zamlčeným nebo vysloveným, se shledáváme u většiny
lidí bez kultury; shledáváme se s ním také u mnohých mystiků,
kteří nemohou připustit, že by zeměkoule, tak požehnaná, tak posvěcená, byla oběžnicí jako ostatní. Poslechněte o té věci současného mystika, našeho velkého Léona Bloye, jenž byl mezi námi
člověkem středověkým: „Před vědeckým blbstvím — Bloy se ani
nebál slov, ani neměl respekt před vědátory — děti věděly, že
Náhrobek Spasitelův je středem Vesmíru, osou a srdcem světů.
Země se může točit jak je vám libo kolem Slunce. Souhlasím s tím;
ale s podmínkou, že ta hvězda, jež není zpravena o našich astrono242

mických zákonech, klidně se točí dál kolem tohoto nepostřehnutelného bodu a že miliardy systémů, jež tvoří kolo Mléčné dráhy,
pokračují v tom pohybu. Ta nepomyslitelná nebe nemají jiného
úkolu, než označovat místo starého kamene, kde Ježíš spal tři dni."
Moderní vědci si tvoří o Zemi představu velmi odlišnou: není
pro ně než jednou z oběžnic sluneční soustavy, a to ne jednou z největších; a sluneční soustava sama není než jednou ze soustav, jež
v celkovém počtu více jedné miliardy, tvoří to, čemu Léon Bloy
tak hezky říká „kolo Mléčné dráhy" a čemu my říkáme galaxie.
V sluneční soustavě Země před očima astronomů nezdá se být
nadána žádným důležitým privilegiem; a co se týče Slunce, kolem
něhož se Země točí, to je jen hvězda jako každá jiná, unášená
jako ostatní pohybem málo známým, jedním z těch vnitřních pohybů galaxie, jež ponenáhlu pozměňují vzájemné vzdálenosti
hvězd a jejichž zákony a rychlosti budou vždy unikat našim výpočtům a našim měřením.
Mezi těmi dvěma krajními astronomickými pojetími: Země,
střed světa, střed, kolem něhož se celý svět pohybuje a otáčí;
Země, ledajaká hvězda mezi nesčetnými hvězdami , jež se zmítají
v galaxii, mezi těmi dvěma pojetími nedovolují volbu ani přímé
pozorování, ani výpočty nebeské mechaniky. Bylo by třeba, abychom mohli volit, bylo by třeba, abychom měli jeden pevný bod,
jeden bod v naprostém klidu, na zemi nebo mimo zem. Ale existuje-li tento bod někde ve světe, my jsme příliš neschopní j e j poznat
a určit. Kosmogenické hypothesy, k nimž se přidáváme, jsou prostě ty, jež se nám zdají n e j p o h o d l n ě j š í , podle slova Henri
Poincaré; a to, čemu on říkal p o h o d l í , je skoro vždy věc výchovy a zvyku.
Ale jedna věc je od nynějška už jistá; totiž, že Země není
hvězda tak docela jen l e d a j a k á . Má vskutku mnohá privilegia, o nichž to nejmenší, co se může říci, je, že jsou podivuhodná;
a jedno z nich je, ne-li jedinečné, tedy zcela jistě vzácné.
Za prvé, nejnovější pokroky Astronomie se zdají ukazovat
k tomu, že sluneční soustava nebude příliš daleko od středu galaxie. Takže, kdyby galaxie byla sama Vesmírem, tu Země, i kdybychom předpokládali, že se pohybuje, neuchylovala by se příliš
z ústřední oblasti tohoto konečného Vesmíru. Ale galaxie není
vším, i když se zdá v sobě uzavírati velmi velikou většinu hvězd.
Pravděpodobně jsou mimo ni jiné galaxie a Vesmír sám je možná
nekonečný. Netrvám tedy na tomto prvním privilegiu, jež není
nikterak jisté.
Tuto je jiné, tentokrát nepopiratelné, a dost zvláštní. Bije
hned do očí, že v sluneční soustavě se Země vyznačuje nade všechny
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ostatní hvězdy svou neobyčejnou hustotou. Vzpomínáte si, že průměrná hustota Země je 5'5, béřeme-li za jednotku hustotu vody.
Nuže! vezmeme-li za jednotku průměrnou hustotu Země, jsou průměrné hustoty ostatních hvězd sluneční soustavy všechny menší
než 1, vyjma Merkur, jenž má hustotu skoro takovou jako Země:
kolísají mezi 0'116, hustotou Saturnu, a mezi 0'93, hustotou Venuše. Jupiter má hustotu 0'23, Uran 0'39, Neptun 0'43, Měsíc
0'6, Mars 0'73, Slunce samo 0'256. Nevidíme přesný výklad této
nerovnosti hustot, tak veliké, a nevíme, co si mysliti o privilegiu,
jež toto roztřídění poskytuje naší zeměkouli. Někteří vědci míní,
že je to privilegium nanejvýš nebezpečné, protože přemíra hustoty
přináší s sebou pro oběžnici přemíru vnitřního tlaku a tato přemíra tlaku může přivodit náhlý rozpad jistých atomů, to jest výbuch. Země by tedy byla ve větším nebezpečí výbuchu, více ohrožena, že se rozletí v prach, než její sestry, ostatní oběžnice. Bůh
ji uchovej takového osudu!
Ale velké privilegium Země, to je Život. Z e m ě j e n o s i t e l k o u Ž i v o t a ; jest obalena vnější vrstvou, nepřesně kulovitou, kde to překypuje živočichy, těmi, kteří žijí ve vodách, těmi,
kteří žijí v povětří, těmi, kteří žijí na povrchu půdy; a tomu říkáme biosféra. Kdy a jak se objevila, utvářela, vyvíjela biosféra?
To nevíme. Víme toliko, že nebyla vždycky. Než byla Země oplodněna, byla dlouho neplodná, protože byla příliš horká. Od té doby,
co, ochladivši se dostatečně, přijala, ať nějakým přirozeným nevysvětleným způsobem, ať zdrcujícím zázrakem, semeno života, její
biosféra nedoznala žádného celkového úpadku, ba ani přechodného
poklesu. Zcela naopak, tato biosféra se neustále obohacovala, přes
tak rychlé hynutí jedinců a přes postupné vymizení tolika druhů,
tolika rodů, tolika čeledí a skupin. Oh! podivná laboratoř, kde
spolu bez oddechu zápasí život a smrt; kde následují pokolení za
pokoleními; kde nová fyla se objevují, rozrůstají, šíří se, přeměňují, upadají a pak umírají; kde se jeví jistý pokrok, jistý
vzestup, jisté směřování k životu složitějšímu, tam, kde je více
života a možná více vědomí! Kdo vypoví, jak by náleželo, dějiny
Života? A který básník zazpívá zázračnou hymnu živých na
Zemi?
Ale je toto opravdovým privilegiem Země? A je naše zeměkoule skutečně jedinou nositelkou Života? Otázka prastará, čas
od času filosofy obnovená a zase opuštěná, dnes poněkud zanedbávaná a odstrčená do pozadí, rozhodně nikdy nerozřešená.
Co můžeme vyslovit, to je, že, není-li Země na světě sama,
aby nesla Život — Život takový, jaký známe — počet hvězd, jež
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se s ní těší tomu privilegiu, je velmi malý. Není-li to privilegium
jedinečné, jest aspoň velice vzácné. Proč ? Protože Život, t ak o v ý , j a k ý z n á m e , nemůže existovat, leč za fysických podmínek, v teplotě a prostředí, velmi úzce určených a omezených.
Teplota sto stupňů stostupňových, trvající po nějaký čas, zničí
každý živoucí zárodek; a vzdorují-li některé zárodky silné zimě,
žádný složitý organismus se jí nepřizpůsobí, takže Život by se
nemohl vyvíjet, rozvíjet a trvat na zeměkouli, jejíž průměrná teplota by byla nižší než —50 stupňů stostupňových.
Nuže, byly vypočítány a jsou známy průměrné teploty, jež
dává příliv slunečního světla povrchu půdy různých oběžnic. Tyto
průměrné teploty kolísají od +178° pro Merkur do —221° pro
Neptun. Na Venuši jest +65°; na Martu —37°; na Jupiteru —147°;
na Saturnu —180°; na Uranu —207°. Měsíc se otáčí velmi pomalu,
jednou za dvacet sedm dní, kolem své osy; z toho vyplývá, že na
osvětlené části našeho satelitu vystupuje teplota až na +150°,
kdežto na temné polovině klesá až na —273°. Číslice, jež jsem tu
vyslovil, musí být pro hvězdy, jež mají atmosféru, poněkud opraveny. Atmosférická vrstva hraje úlohu skleníku; zabraňuje půdě,
aby se v noci příliš neochladila. Na Zemi zvyšuje průměrnou teplotu povrchu o deset stupňů; víme, že Mars má atmosféru pravděpodobně obdobnou naší; můžeme se tedy domnívat, že tato atmosféra vyvolává na půdě Martu znatelné zvýšení teploty. Mars,
přísně vzato, mohl by nésti živé bytosti. Ale žádná jiná z hvězd
sluneční soustavy není příznivá Životu, chci říci rozvoji a zdaru
Života. Všechny globy sluneční soustavy, vyjma Zemi a snad Mars,
jsou neplodné a pusté na způsob Měsíce, jedny proto, že jsou příliš
studené, jiné proto, že jsou příliš žhavé. — A hle, důstojnost naší
Země náhle před našima očima neobyčejně vyrostla.
Jestliže, opustivše sluneční soustavu, pokusíme se prolétnout
galaxií, uvidíme záhy, že naděje, že potkáme hvězdu, na níž by se
mohlo žiti, že tato naděje, pravím, jest skutečně pramalá. Většina
hvězd má obrovské teploty, jež se vyjadřují v tisících stostupňových stupňů; naopak, vyhaslá slunce, slunce mrtvá, v galaxii
možná četnější než ty skvoucí hvězdy, mají na povrchu teplotu,
blízkou absolutní nule. Myslete si, že živý zárodek unikl s naší
Země, letí prostorem, hnán tlakem vyzařování a vzdoruje škodlivému vlivu ultrafialových paprsků, jejž bychom mohli považovat
za smrtící. Tento zárodek, jenž nechce zahynout, hledá marně
pohostinnou hvězdu, kde by mohl přistát, pokračovat v svém životě, rozvíjet se, dát vznik novým živým, celému řetězu živých.
Ale jde od jedné hvězdy rozžhavené, k níž jen přiblížit se by zna245

menalo smrt, k jiné hvězdě ledové nebo k planetě, jejíž slunce,
příliš vzdálené, neohřívá dostatečně povrchu; a nenalézá nikde
novou zemi, jež by se mu hodila. Rozhodně, ty nové země, jež by
mu mohly nahradit starou vlast, kde byl život tak snadný, existují-li ty nové země, jsou vzácné a velmi řídké v nesmírné galaxii;
a cesta našeho zárodku, bloudícího v lůně étheru bez břehů, by se
asi dloužila a dloužila, jako putování Odysseovo na vlnách, jistě
ne tak nevraživých, Středozemního moře k přívětivým břehům.
Mohlo by tedy býti, že Země by tu byla sama, aby nesla Život,
jediná v širém světě. Ovšem, že to se nedá ověřit; říkám pouze, že
je to možné, a měl bych velkou chuť dodati, že je to docela pravděpodobné. Ale pak, kdyby to bylo pravda, jakou zázračnou hvězdou
by byla Země! A jak se vyslovit s dostatečnou úctou o její vznešené důstojnosti? Uvažujte o tom, co obsahuje to prosté slovo
Život. Pomyslete, že vyústěním, korunováním proměn Života na
naší zeměkouli bylo zrození prvního lidského páru; pomyslete na
neporovnatelnou velikost člověkovu; vzpomeňte si, že je mnohem
větší než Vesmír, neboť, jak říkal Pascal, ví, že je bídný, a protože,
rozdrtí-li jej Vesmír, Vesmír o tom nic neví. Tak jste přivedeni
k tomu, abyste ctili Zemi jako jednu z nejznamenitějších dcer
božích. Ne, to není ledajaká hvězda. Vidím kolem ní miliony hvězd
méně privilegovaných, hvězd navždy neplodných, jedny sršící
a ověnčené plameny, jiné temné a jako prokleté. Ah! kdyby tato
ohnivá nebo kamenná stvoření měla duši, jsem jist, že by záviděla
Zemi, a kdyby měla hlas, jsem jist, že by opěvovala všechna jedním přenesmírným chórem výjimečnou slávu naší planety.
Jak dlouho se Země těší tomu úžasnému privilegiu, že nese
Život? Na tuto otázku nemůže žádný geolog odpovědět přesně.
Tou měrou, jak stárnou skalní usazeniny, zkameněliny, jež v sobě
uzavírají, se znetvořují a zanikají v pochodech nové krystalisace.
Neznáme tedy a nebudeme nikdy znát stopy prvních organismů,
jež žily na naší zeměkouli. Zkameněliny, jež se nám jeví jako nejstarší, jsou zbytky nebo stopy živoků, kteří byli už velmi daleko
od počátků Života. Činíme pokusy odhadnout jejich věk, opírajíce
se o několik hypothes, na neštěstí neověřitelných; pokoušíme se
j e j odhadnout, určujíce stáří radioaktivních nerostů, uzavřených
v krystalických skalách, jež pokládáme za současné. Výsledkem
jest, že tento věk nejstarších zkamenělin se zdá být blízko miliardy
let. Možná, že místo miliardy máme říci patnáct set milionů. Kambrijská fauna, už dost známá, by byla stará pouze šest set milionů
let; ale prekambrijské doby, jež ji předcházely a o nichž nevíme
skoro nic, leda, že existovala biosféra, trvaly pravděpodobně samy
tolik, co všechna období následující dohromady.
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Tu je zjev velmi pozoruhodný, jenž zvláště podtrhává výjimečnou povahu priviliegia uděleného Zemi: za tuto miliardu let
nebo za tuto miliardu a půl, všeobecné podmínky Života na naší
planetě se velmi málo změnily; a proto bezpochyby se tu mohla
biosféra udržet i zdárně se vyvíjet. Ano, pramálo se změnily. Ani
slanost moří, ani poměr kysličníku uhličitého a kyslíku v ovzduší,
ani průměrné podnebí nedoznaly valných změn. Tak před čtyřiceti
nebo padesáti lety pokoušeli se geologové vylíčit nám Zemi v obdobích paleozoických jako osvětlovanou Sluncem neobyčejně rozšířeným; dovolávali se nepravděpodobných podnebí, mořských
vod jiných, než jsou dnes, ovzduší mnohem bohatšího, než jest
dnešní, na kysličník uhličitý. Cím dále, tím více se ty hypothesy
jeví libovolnými, zbytečnými, nejraději bych řekl dětinskými.
Rostliny a zvířata prastarých dob mohou vždy — až na řídké výjimky — být připodobněny k určitým našim rostlinám a k určitým zvířatům, jak je máme dnes. Naše zoologie a naše botanika
nikterak neselhávají, když jde o to, zařadit je a určit způsob jejich
života. Dávnověká Země by byla bez jakékoliv pochyby schopná
pro život současných faun a flor, i když vezmeme v úvahu odlišná
podnebí a odlišné zeměpisné podmínky; a vidíme některé skupiny
zvířat a rostlin, ne-li docela některé druhy, jež prošly takřka bez
pozměnění jedny od útvaru kambrijského, jiné od kamenouhelného, jiné od jurského nesmírnou sérií věků. Často během geologických období byly určité oblasti Země zavaleny ledem, docela
jako je tomu nyní v Grónsku a tak jako tomu bylo za Čtvrtohor
na veliké části severní polokoule. Taková stálost všeobecných podmínek, jimž podléhal zemský povrch, taková stálost, tak dlouho
trvající, nemůže se vysvětlit jinak než stálostí slunečního přílivu,
jenž sám je nevysvětlitelný. Ale odstraňuje také myšlenku velkých
a náhlých převratů. Zemský povrch se velmi přetvářel — a to jest,
o čem teď budu mluvit —, ale v nesmírné většině případů přetvářející pochody byly pomalé, dály se nenásilně, ponenáhlu přemisťovaly čáry pobřeží, ponenáhlu pozměňovaly hloubku moří
a výšku hor, ponechávajíce celkem většině živých bytostí čas vystěhovat se do oblastí klidnějších nebo přizpůsobit se novým podmínkám, jež byly výsledkem přetváření. Ještě jednou, právě toto
umožnilo, že se biosféra udržela a vyvíjela.
S touto výhradou jest ovšem pravda, říkáme-li, že pohyblivost, nejvyšší pohyblivost tvářnosti naší zeměkoule jest jedním
z jejích znaků. Neodvažuji se vykládat to jako privilegium, protože podle vší pravděpodobnosti i jiné hvězdy mohly si zachovat
obdobnou pohyblivost. Naopak zase jsou mrtvé globy, jejichž po247

vrch se už nemění, leč pomalým stíráním nerovností pod střídavým působením žhavých paprsků, metaných nějakým sluncem
a strašlivé zimy, přicházející z černého prostoru. Zdá se silně, že
náš Měsíc je teď takovým mrtvým globem. Ty už se nevrátí k pohyblivosti, k tomu, co můžeme nazvat mládím, leda střetnou-li se
s jiným globem a nabudou-li tímto nárazem znovu tepla, jež ztratily. Země zcela jistě není mrtvým globem. Uchovala si něco, co
se podobá mladosti a její tvář je tak pohyblivá, že geologovi, který
ji pozoruje s láskou, zdá se tato nositelka Života sama živým
stvořením.
Ano, tvářnost Země se každým okamžikem mění. Kdybychom
mohli dnes večer usnout lethargickým spánkem jako spáč Welsův, a probudit se, ne jako tento za sto let, ale za několik milionů
let, užasli bychom, až bychom se po probuzení rozhlédli kolem
sebe, užasli bychom nad změnami v zeměpisu. Zcela jiné by byly
břehy a zcela jiné řeky; samy hory, jež jsme byli nakloněni pokládat za nezničitelné, byly by srovnány s úrovní plání a tam, na
místě moře, jež jsme znávali, viděli bychom se týčit neznámá horstva. Zeměpisná rekonstrukce různých období, znalost paleogeografie, je jedním z cílů geologické vědy; v Geologii je kapitola, jež
má za předmět studium zemských změn. Tato kapitola se nyní
stává celou knihou; jmenuje se Tektonika.
Jelikož hlavním projevem přetvářejících pochodů je vznik
horských řetězů, obírají se tektonikové především horami. Stačí
pohlédnout na zemské hory, abychom viděli, že vznikají dvěma
druhy pohybů, možná současných, možná následných: jedněch
vertikálních, druhých tangenciálních. Neboť bez vertikálního pohybu nemůžeme vysvětlit ani jak to, že usazeniny s mořskými
zkamenělinami, na příklad vápence s Foraminiferami, usazeniny,
jež se kdysi tvořily na dně moří, strmí dnes na výšinách Alp nebo
Himalají, ani jak to, že řeka jako Colorado je schopna prořezat
se stovkami tvrdých skal a vyrýti si v lůně těchto skal caňon hluboký půl druhého kilometru. A na druhé straně nemůžeme vysvětlit bez pohybu tangenciálního ani to, že celý horský řetěz je
svazkem záhybů, ani zejména to, že v mnoha pásmech se děje sesouvání, to jest horizontální přesuny pevných mas, po povrchu,
ať předchozím zvrásněním a potom rozprostřením vrás až do horizontální roviny, ať klouzáním a prostým přesunováním po pohyblivém podkladu. Z těchto dvou druhů pohybů mají tangenciální
pohyby dalekou převahu; do té míry, že mnoho vyzdvižení a poklesů půdy, jež se s počátku zdály čistě vertikálními, ukazují se,
když přihlédneme zblízka, jako zvrásnění o velmi velikých paprs248

cích zakřivení. Zemské přetváření je především věcí zvrásnění.
Kdežto amplituda vertikálních složek přetváření nepřesahuje několik kilometrů, amplituda složek tangenciálních dosahuje běžně
sta kilometrů a může docela — máme-li na mysli přetváření, jež
trvalo velmi dlouho — dosáhnout několika tisíc kilometrů. Na
důležitost horizontálních přesunů, to jest pohybů tangenciálních,
poukázal nejprve Eduard Suess a do plného světla ji postavil Marcel Bertrand a jeho žáci. Teď byla ještě zdůrazněna mistrovskými
stránkami jednoho z nich, Emila Arganda z neuchátelské university, jemuž vděčíme za hlubokou změnu a za jakési omlazení naší
vědy tektonické.
Přetváření zemského povrchu se nikdy nezastavuje. V žádném okamžiku trvání nepůsobilo současně na celý povrch zeměkoule; a stejně tak v žádném okamžiku nebyl ponechán naprostý
klid, úplný odpočinek celé Zemi. Deformace se děje po oblastech,
šíří se pomalu z jedné oblasti do druhé, jako velká vlna v moři;
konečně její intensita jest proměnná od období k období. V dějinách Země jsou období poměrného klidu, kdy se zeměpis velmi
málo mění; a jsou období převratná, kdy se nám, kteří vidíme
věci v zkratce, zdá, že pohyby se řítily tak, že nám připadají náhlými. Ale ovšem v geologii slova p o m a l ý a n á h l ý nemají
přesného smyslu.
Převratná období jsou ta, v nichž se vztyčila hlavní horská
pásma. Dali jsme těm různým pásmům jména a říkáme na příklad
s Marcelem Bertrandem pásmo kaledonské, pásmo hercynské,
pásmo alpské. Ale čím více tato pásma pozorujeme, tím jasněji
vidíme, že utváření se každého z nich trvalo velice dlouho, ba více
než jedno geologické období. Utvrzuje se tedy v nás přesvědčení,
že, zůstávají-li převraty rozeznatelné a oddělitelné, přetváření,
vzato v svém celku, bylo nenáhlé.
Když uvažujeme o nesmírnosti zvrásněných oblastí — nesmírnosti v ploše, nesmírnosti v hloubce a tedy v obsahu — a o velikosti úsilí, jehož bylo třeba, aby se zohýbalo do ostrých vrás tolik
hornin a často aby se nakupily jedny na druhé, tu zůstáváme zmateni tou spoustou vydané energie, jež byla takto spotřebována od
zrození prvních řetězů, o nichž můžeme něco vědět. Odkud tato
energie, jež mění své projevy a brzo líná, brzo pilná, přece nikdy
neusíná docela? Odkud tento jakýsi hluboký vnitřní život, jenž
tak dlouho už oživuje Zemi? Na tuto otázku se odpovídalo s počátku hytothesou smršťování, jež až do konce minulého století
se zdála uspokojivá. Země, kdysi mlhovina, postupným ochlazováním zkapalněla; potom se stala na povrchu struskovitou; nesla
23*
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na povrchu vory strusek, jež z ní činily hvězdu částečně vyhaslou,
jakousi proměnlivou hvězdu, a jež, spojujíce se ponenáhlu, ji konečně úplně uhasily. Po svém vyhasnutí se dále ochlazovala a tedy
i stahovala. Průměr kapalného jádra se zmenšoval a pevná obálka,
kůra nebo skořápka, lithosféra, jak říkají geologové, se záhy stala
příliš velikou, příliš volnou, podobnou splasklému balonovému
obalu. A tak se tato kůra zprohýbala, zvrásněla, aby zmenšila svůj
objem a zachovala kontakt s vnitřní tekutinou. Odtud deformace
povrchu. Stahování prý je hybnou silou této deformace.
Tato hypothesa se nám dnes zdá nedostatečná. Zdá se v nepoměru k tomu zjevu: chci říci, že už neposkytuje tektonikům té
ohromné energie, jíž potřebují, aby vysvětlili mnohonásobné a neustálé přetváření, jak se děla v poslední miliardě pozemských let.
A k tomu ještě jeden nedávný objev zvrátil všechny naše představy o stavu v hlubinách naší zeměkoule: je to objev radioaktivních těles, rozpadajících se prvků, jejichž rozpad jest provázen
teplem. V kůře zemské, v hloubce pravda neznámé, ale jistě aspoň
několik desítek kilometrů, jsou radioaktivní hmoty, jež se ponenáhlu rozpadají. Je tedy pravděpodobné, že kůra zemská se spíše
otepluje, než ochlazuje. Jestliže se otepluje, tu není už žádného
důvodu, proč by vnitřní jádro, i kdybychom předpokládali, že samo
není sídlem žádného rozpadu, ztrácelo své teplo; nepodléhá tedy
žádnému stahování. Ale co je ještě pravděpodobnější, to je, že
i ono obsahuje rozpadající se prvky a že i ono se poněkud otepluje.
Takže celá Země by se nejspíše zahřívala; a stačilo by předpokládat, že toto vyzařování tepla je proměnlivé v čase i prostoru, abychom je mohli pokládat za příčinu deformací: příčinu působící zde
nebo onde, podle hlubokého zákona, jejž my nemůžeme znát; občas
umdlévající na dlouhá tisíciletí a neprojevující se leč pohyby živým
neznatelnými nebo sotva znatelnými; potom se náhle probouzející,
rozbuřující se až k jakémusi paroxysmu, vztyčující horstva nebo
hloubící mořské propasti, přemisťující zvířeny a květeny, měnící
geografii; a po tomto velkém úsilí se znovu uklidňující a jako usínající. Ano, hluboký zákon, ale také přesný, který zabraňuje, aby
se deformace někdy nerozvířila až k nenapravitelnému kataklysmatu, v němž by vzala biosféra za své; který nutí tuto deformaci,
aby se po stovky milionů let děla týmž směrem, takže určité rysy
zemského obličeje zůstávají přese vše skoro stálé a skutečně rozpoznatelné v průběhu mnoha následných geologických období. Zázračné spojení pohyblivosti a trvalosti; pravidelné a jako vypočítané vydávání nesmírného nashromáždění intraatomické energie,
tak dobře vypočítané, že teplota povrchu zemského si zachová po
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miliardu let a déle svou nepravděpodobnou a přece skutečnou stálost; deformace, jež nikdy nevzroste až tak, aby učinila Život docela nemožným a jež se zdá omezovat na hry skoro poklidné, jak
jsou pomalé, hry, jimiž zemská tvářnost, již erose stírá a dělá
starou, nachází opět novou mladost; takový je zákon Země od počátku geologických časů, to jest od objevení se Života. A také
tento zákon, jejž nemohu nepojmenovat m i l o s r d n ý m , se mi
zdá udivujícím privilegiem naší planety.
Vyslovil jsem slovo trvalost. To je, pro mne, evidence sama,
že pohyblivost tváře zemské, zajisté převeliká, zachovává obecné
linie plánu v jistém směru trvalého. Horské řetězy, které dobře
známe, ty, jež jsou pozdější devonského útvaru a jimž říkáme
jednomu hercynský, jinému alpský, tyto řetězy, pravím, tvoří dva
zřetelné soubory. Jedny probíhají, skoro rovnoběžně s rovníkem,
Evropou a Asií, Eurasií Eduarda Suessa; táhnou od východu na
západ, od ostrovů Sundských až k východním břehům Atlantiku;
zaujímají nesmírná horstva střední Asie, v nichž je Himalaja jen
jedním článkem, a Kavkaz, a Balkán, a Alpy, a staré záhyby našeho Středohoří, a naší Armoriky, a záhyby našich Ardenn, a Pyreneje, a španělské Sierry, a Apenniny, a Atlas; myslím, že je
vidím prodlužovat se pod vlnami Atlantiku až na Antilly; tvoří
tak na Zemi jakýsi polopás, široký na některých polednících na
3000 kilometrů. Druhé se vinou kolem dokola Tichého oceánu;
zabírají Andy a mnohonásobná pásma, široká někdy úhrnem na
600 nebo 800 kilometrů, jež lemují na západě severoamerickou
pevninu; zabírají rovněž Kordiliery, z části ostrovní, jež jdou
z Aljašky na Nový Zéland, přecházejíce po Kamčatce a Koreji do
Japonska a na Formosu přes Filippiny na Novou Guineu, na východní pobřeží Austrálie a na protáhlá souostroví Melanesie; dokončují cestu kolem Pacifiku na severním pobřeží Antarktidy,
tvoříce tak jakýsi obrovský prstenec, široký 15.000 kilometrů,
který spojuje oba konce toho polopásu, utvořeného ostatními
pásmy. Veliký prstenec kolem Tichého oceánu a široký polopás,
rovnoběžný s rovníkem, toť od devonského útvaru, a pravděpodobně od Siluru dva trvalé rysy obličeje Země. Prstenec měnil
svou celkovou šířku a možná i celkovou výšku; měnil také svou
tloušťku; ale vždy uzavíral zvláštní oblast, velikou skoro jako
jedna polokoule, a o níž myslím, že byla vždy oceánem. Polopás
byl původně mořský: jakýsi to transversální oceán, transversální
Atlantik, široký spočátku nějakých 5000 nebo 6000 kilometrů,
lemovaný na severu a na jihu nesmírnými a souvislými oblastmi
pevniny. Toť Tethys geologů. Potom během věků se Tethys po23*
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stupně sevřela sblížením obou oblastí pevniny a dno Tethydy se
přeměnilo v svazky vrás, tyčících se více nebo méně vysoko nad
moře. Celková šíře polopásu se tak zmenšila na polovinu; a nejvyšší hory naší zeměkoule nejsou nic jiného než výsledek tohoto
sevření.
Není tedy třeba si myslit, že pohyblivost zemské tváře je bez
mezí a bez pravidel. Jedna nová teorie, o níž se mnoho mluvilo,
teorie německého geofysika Wegenera, navrhuje udělat z pevnin
veliké tuhé balvany, plovoucí na tekutině větší hustoty, na způsob
ledovců, jež přicházejí každoročně jako tříšť z polárního ledového
pole a jež plovou na moři jako „bílá flotilla, obávaná plavci". Hlubinná tekutina, na níž plovou tyto balvany pevnin, je prý zcela
pohyblivá. Pevniny se tedy mohou odtrhnout a vyšinout jako se
odtrhávají ledovce. Dno oceánů je prý z velmi tenké pevné kůry,
vzniknuvší ustálením hlubinné tekutiny. Byla by tedy kolem Země
tekutá sféra a na této sféře kůra. Tato kůra by byla pod pevninami velmi silná a poměrně lehká a pod moři velmi tenká a velmi
těžká, příliš tenká, aby mohla účinně bránit vyšinutí tuhých mas
pevnin. Vidíte ihned, co se může získat tou hypotesou; neporovnatelná pružnost, již má, snadnost, s jakou vyřešuje všechny problémy zeměpisného rozdělení faun a for; shoda — o níž se zmínil
už před šedesáti lety Airy, autor podobné hypothesy — shoda, jež
se tu naskytá s pozorováními ohledně nepravidelností tíže; volnost, již dává pólům Země, neboť už není důvodu, aby byly pevné,
a jejich přemisťování vzhledem k pevninám dovoluje nenásilný
výklad všech změn podnebí, jichž potřebují geologové. Ano, je to
velmi pohodlné, ba příliš pohodlné, aby mi to bylo po chuti; ale
jsou „trvalé rysy", námitka v mých očích nevyvratitelná a definitivní. Obě pevniny, jež, jedna na severu, druhá na jihu, lemovaly
Tethydu, se k sobě velmi přiblížily, ale podle přesného zákona
a pod vládou jediné příčiny, působící v témž smyslu po mnoho set
milionů let; a stejně tak se přesunuly břehy Tichého oceánu, zužujíce ponenáhlu nesmírnou mořskou oblast, kdežto, jako protiváha tomuto zužování pevniny samy, jejichž okrajem byla tato
pobřeží, se zdvihaly v mocném zvrásnění, v jakési obrovské vlně,
rovnoběžné s okrajními pásmy a postupně se šířící v pevninské
mase; ale nic v tomto pohybu tichomorských pobřeží neukazuje
na velké vyšinutí, na bezuzdné putování, jež Wegener pevninám
přisuzuje. Naopak, všechno svědčí pro to, že tichomorská oblast
je zvláštní oblastí o d p o č á t k u a že také oblast Tethydy, kdysi
mořská, dnes vyborcená v řetěz pásem, je zvláštní entitou, sahající do nejvzdálenějších věků. Myslím, že specialisace těchto dvou
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oblastí závisí od příčiny náležitě hluboké, na nestejné hustotě
struskovitých mas, vytvorivších se na povrchu Země; že Tichý
oceán, na příklad, zaujímá místo nesmírného voru strusek obzvláště těžkých.
Budiž tomu jakkoliv s jejími příčinami a mezerami, zemská
pohyblivost existuje a má zvláštní karakter, jejž jsem před chvílí
nazval milosrdným, neboť se zdá předem ustanovený, aby ušetřil
Život. To nám naznačuje, že nitro naší zeměkoule má určitou
plastičnost; a tak jsme přivedeni k tomu, abychom se pokusili
sestoupit do jeho hlubin.
Co víme o hlubinách zemských? Oh! velice málo. Víme, že
teplota stoupá, když sestupujeme; kam až a k jaké mezi teploty?
To nevíme. Víme, že průměrná hustota planety je daleko vyšší
než průměrná hustota hmot lithosféry: 5'5, kdežto kameny, jež
známe, váží průměrně 2'8 nebo 2'9; odtud myšlenka, že nitro Země
se skládá z těžkých hmot. Tato domněnka je posilována studiem
šíření se seismických vln v hlubinách, šíření tak rychlého, že vyžaduje, aby hlubinné prostředí mělo pružnost a hutnost vyšší než
ocel; je posilována také pozorováním zemského magnetismu.
Z toho všeho vzniklo následující pojetí: vnitřní jádro, přibližně
kulovité, složené z nečistého železa, z železa spojeného s niklem
a s jinými prvky; a jako obaly tohoto jádra postupné kulovité
vrstvy, skládající se ze směsi metalického železa a magnesitových
a křemičitých hornin, vrstvy, následující za sebou s hustotou postupně se zmenšující tou měrou, jak se zvětšuje jejich poloměr;
konečně lithosféra sama, jež svým průměrným složením a průměrnou hustotou je blízká žule. Tak to viděl Eduard Suess: docela
navrch s a 1; v středním pásmu s i m a a v ústřední oblasti n i f é;
ta tři barbarská slova spojují značky převažujících prvků, Si a AI,
Si a Mg, Ni a Fe. V tom všem se shodujeme.
Ale jaký je fysikální stav v hlubinných oblastech a jak mocné
jsou jednotlivé oblasti? To nevíme a zde počínají spory a vrší se
hypothesy, hypothesy na neštěstí neověřitelné, spory, jež nikdy
neskončí. Pro jedny je vše nejspíš tuhé, pro vysoký tlak, jenž
rychle nesmírně vystupuje nade vše, co můžeme vyrobit v našich
laboratořích, a překáží tedy zkapalnění, přese vši vysokou teplotu;
tekuté nádrže, z nichž se živí sopky, jsou prý ložiska, oddělená
jedno od druhého a omezených rozměrů, odpovídající náhodnému
a místnímu poklesu tlaku. Pro jiné je tuhá nejspíše jen l i t h o s f é r a , jinak řečeno kůra zemská; pod ní bude tekutá p y r os f é r a , generální nádrž láv; a pod pyrosférou b a r y s f é r a
neznámého skupenství, neznámé teploty, možná tuhá, možná
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plynná, ale z plynů strašlivě stlačených, jež by měly, díky tlaku,
větší pružnost a hutnost než ocel. O tloušťkách se v poslední době
soudí takto, což je pravděpodobné: 60 kilometrů kamenné lithosféry ( s a l ) , jejíž hustota by rostla od 2'7 do 3; 1540 kilometrů
magnesiových a křemičitých hornin ( s i m a), v nichž by hustota
rostla od 3 do 4'5; 1400 kilometrů by zabírala s i m a, velmi bohatá železem, průměrné hustoty 6; konečně zbytek, jejž tvoří
n i f é, průměrné hustoty 10.
Pokud se týče pohyblivosti, vládne vesměs mínění, že jest
omezena na povrchové pásmo. Pohybovala by se tedy jen oblast
s a l a vrchní část oblasti s i m a; pásma blíže k středu by byla
nehybná. Zde zasahuje pojem isostasie. V hloubce dosud málo
známé, jež podle vší pravděpodobnosti nepřekročuje o moc 60 nebo
80 kilometrů, byl by p o v r c h d i s k o n t i n u i t y přibližně kulovitý, oddělující obě odlišné oblasti. Ve vnitřní oblasti dokonalá,
h y d r o s t a t i c k á rovnováha, jako v tekuté kouli, v níž by
hustota vzrůstala rovnoměrně v opačném směru poloměru; a tedy
žádný pohyb. Ve vrchní oblasti, sousedící se samým povrchem
Země, nepravidelné rozdělení hustot, jak to dokazuje úkaz nepravidelností tíže; rovnováha, získaná k o m p e n s a c í , při níž masy
příliš lehké se kladou na masy příliš husté; jedním slovem, rovnováha i s o s t a t i c k á . Nastane-li jakákoliv příčina, která poruší
přesnou kompensaci dříve ustálenou — na příklad snížení vypuklosti zemského povrchu erosí, nebo zaplnění mořské propasti usazeninami, nebo zase místní roztavení jako výsledek dočasného přílivu tepla, nebo naopak krystalisace oblasti dříve roztavené —
nastane ihned snaha po obnovení rovnováhy vnitřními pohyby,
přesuny plastických hmot i v tloušťce lithosféry, jedním slovem
prací isostasie. Tato ostatně k své práci nepotřebuje, aby vnitřní
masy byly tekuté; stačí jí, aby byly plastické; a víme, že pod dostatečně silným tlakem se všechna tuhá tělesa stávají plastickými.
Ale plastičnost se rychle zmenšuje, když se přibližujeme ku povrchu; jest pravděpodobné, že, je-li v hloubce 100 kilometrů dokonalá, není už v hloubce 20 kilometrů leč velmi nedostatečná. Tak
by se přirozeně vysvětlila zemětřesení: to jsou nárazy v nitru
lithosféry, nárazy, jež se všechny dějí v neveliké hloubce, všeobecně nižší než 20 kilometrů; jejich příčinou by byl nedostatek
plastičnosti povrchových oblastí a odpor, jejž kladou hlubinným
návalům, které na ně narážejí.
Je tomu dlouhá miliarda let, co trvají tyto nárazy: změny
geografie; vznik a zánik hor; prudké otřesy, rozviřující jeden bod
lithosféry a přenášející se ihned na celou planetu; vnitřní iso254

statické pohyby, vždy jen v pramalé hloubce, brzy pomalé, jako
klidné vlnění, brzy rychlé a bouřlivé jako vlnobití rozběsněného
moře; sopky, zapalující se znenadání jako pochodně, chrlící žhavé
mraky a lávu, potom se uklidňující a zhasínající na celá století.
Dlouhá miliarda let! A nic z toho všeho nezasáhlo harmonický vývoj biosféry. Jednotlivci tím snad trpěli; celek pokračoval
v svém postupu. Země se nám jeví čím dál tím více jako hvězda
privilegovaná, kde vše se zdá připravené, podmíněné, uspořádané,
aby tu Život byl nejenom možný, ale snadný a zdárný, a aby se
bral pravidelně svou cestou k neznámo jakému tajemnému pokroku.
Zřejmě to nepotrvá navždy. Nic ve Vesmíru netrvá věčně.
A čas zvítězí nad všemi světy, jako na našem malém světě vítězí
nad císařstvími. My geologové se často ptáme, jak to skončí. Oh!
nebylo by třeba moc velkých kataklysmat, aby na naší Zemi, dnes
tak mateřské, se Život stal nemožným; nebylo by nutno brát na
pomoc strašlivé výbuchy; trochu více pohyblivosti by stačilo,
trochu více té pohyblivosti, kterou jsem se vám snažil popsat a již
jsem nazval milosrdnou, tak je šetrná. Ano, zemětřesení, dnes tak
mírné a řídké, by se stalo častým, každodenním a čím dále tím
více pustošícím; pobřeží by byla splachována strašlivými příboji
mořských vln; hory by se otřásaly, sesouvaly a hroutily; i mořská
dna by byla zachvácena otřesy a už neobývatelná pro mořské živočichy; a vzduch, vzduch, kam se uchylují poslední živoucí, by byl
otráven sopečným prachem a žhavými mračny. Bylo by po biosféře; a Země by byla od té doby neplodná, vyčerpána tímto posledním vydáním energie, stala by se prázdnou a mrtvou hvězdou,
kde už se nic nehýbe, postrachem okolních planet a hvězd, když
byla dříve tak dlouho předmětem jejich závisti.
Ale nechci v den slavnostní skončit tak temnými předpověďmi.
Zůstaňme u té představy privilegované hvězdy, privilegované lodi,
na niž jako by se nebesa usmívala a již kolébají klidné vlny prostoru a času. Odkud pluje? Kam pluje? Nevím nic; ale je tak krásná,
že bychom opravdu věřili, že celý svět byl udělán pro ni. Ona nese
Život, ona nese lidi. Slyšte! na palubě se zpívá; z vnitra i s paluby
lodi se nese vzhůru zpěv; to je zpěv, v němž se Bohu zalíbilo; je to
zpěv živých bytostí. Nic, ne, nic není tak krásného v přeskvoucím
Stvoření jako tento zpěv. Ani hřmění sfér, řítících se nekonečnem,
nemůže se tak Stvořiteli líbit; nebo spíše hřmění sfér je pro Něho
jen doprovodem, jako od vzdáleného a neviditelného orchestru,
nutným doprovodem tohoto chóru živých, jediného, jenž je schopný
důstojně velebit jeho Slávu.
Přel. J O S E F K O S T O H R Y Z .
255

LISTY

Z

ČESKOSLOVENSKA

JSME NÁROD

HUSÚV

Poznámka pro inspicienty: Místa tištěná kursivou jsou autentické citáty z novin vyšlých v Praze 5. července t. r.: Nár. listy, Nár. osvobození,
Rudé právo, Tvorba, Právo lidu. Slova Husova jsou z jeho Listů.

Podivná náhoda se stala letos 5. července v Praze. Několik
starších i mladších pánů, více i méně vážených, lépe i hůře situovaných, bujnějších i usedlejších se sešlo a rokovalo o významu
M. Jana Husa pro naši dobu. Každý rok se ta hranice pálí po českých návrších, pár slov se k tomu přidá, pozpívá se a je to. Husův
význam se aktualisuje podle toho, jaká je vláda, jak je draho
a jaká je mezinárodní situace. Ale letos to bylo zvláště pozoruhodné, jak ti svrchu zmínění páni o věci uvažovali. Bylo vidět,
jak to mají pěkně promyšleno a jak to dovedou sestavit!
Obraz

I.

(Malá česká hospůdka, to se ví, s takovým tématem se všude
nemůže, ale tím je to teplejší, srdečnější a jeden se aspoň něco
dozví. Sešli se tu páni ve smyslu neustálého pokroku na slovo
vzatí: z mírnějších, ba možno říci velmi mírných za Národní listy
p. Vladimír Sis, jenž sice měl jakési výhrady k ostatním pánům
a naopak, ale dobře se držel, to se musí nechat. Dále mírný, s nádechem radikalismu byl pan Josef Stivín, poslanec a šéfredaktor
Práva lidu, od něhož už jen nepatrně svým sociálním cítěním a
pokrokuplností se lišil pan Karel Nový z Národního osvobození.
Zcela na levém křídle naší stolní společnosti seděli pak ti sršatí:
v čele pan profesor Zdeněk Nejedlý, jehož pohledy na dějiny jsou
čím dál tím mladistvější, vedle něho jeho žák z Rudého práva
pan Jan Šverma a nejdále pak překvapení letošní husitské sezony,
neohusita Kurt Konrád za časopis Tvorbu. Mezi touto společností
seděl skromně a uctivě pan Hrdlo, učitel v Pokrokořezích.)
U č i t e l (zasněně): Jeť Hus v trojici na našem českém nebi
postavou, která ční nejvýše. Hus nad ostatní vyniká seč byl. Chtěl
bych však, pánové, abyste mi aspoň jednou — a dnes je k tomu
vhodná příležitost — pověděli, co ten Hus vlastně byl. Říkám dětem ve škole, jak jsem se tomu sám naučil, že Mistr Jan v nás
stále žije. Bojím se však, že se mne třebas zeptají, čím a jak
v nás žije.
V1 a d. S i s (rychle vpadne): ,JVa to Dr. Karel Kramář pravil: ¡Ne to, co učil Hus, je pro naši dobu vážné, ale že to, čemu
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věřil, dovedl hájiti proti mocným tohoto světa, a že za tu pravdu
svou dovedl s klidným a úchvatným hrdinstvím
umříti...'"
K u r t K o n r a d (nedočkavě, dialekticky a materialisticky):
,JJám záleží na lidu doby husitské, z něhož čerpal Hus svou sílu,
a jehož byl ztlumenou ozvěnou."
U č i t e l (bolestně): To všechno vím, pánové. „Hlasatel lepšího, čistšího náboženství. Představitel ryzí povahy. Zdůvodněné
přesvědčení, stále hotové přijímati názor lepší, správnější, to jest
Mistr Jan Hus pro nás." Ale račte mi rozumět. Chci vědět, j a k é
náboženství, j a k é přesvědčení, v č e m lepší ?
V1 a d. S i s (názorně): kalendářová
shoda přiblížila k sobě
sv. Prokopa, M. Jana Husa a slovanské bratry Cyrila a Methoděje,
přiřadila k sobě jména, která symbolisují českou lidovost, demokracii, svobodomyslnost a nacionalismus a všeslovanskou jednotnost i duchovní vzájemnost (světcové velikých jmen)."
Š v e r m a (pohrdavě): ,froč zvítězil český lid nad mezinárodní kontrarevolucíf Proč vítězil hrdý Tábor? Ne, husitské války
nebyly náboženským blouzněním, ani národní válkou Cechů. Husitské války — to byla sociální revoluce českého lidu proti vykořisťování, proti útlaku a za svobodu."
U č i t e l : Ale pánové, já o Husovi, vy o Prokopu a kontrarevoluci, držme se dnes jen Mistra Jana. Prosím, k věci.
V 1 a d. S i s (Švermovi, jako by s ním souhlasil, až na tu terminologii) : Racionalismem, Prokopovým i Husovým, slovanstvím
Cyrilovým i Methodějovým žili všichni ti, kteří šli do nebezpečí,
jen proto, že milovali svůj národ a svou vlast, a že věřili ve slovanství, které je posilovalo vědomím, že nejsme malí — nacionalismem a slovanstvím také tu svoji svobodu udržíme."
K u r t K o n r á d (bručí): „Husitská holota zvítězila, dokud
nezlomená svoboda byla silou jejich zbraní."
U č i t e l (nešťasten, mlčí).
J o s e f S t i v í n (snaží se svár rozsoudit): postava
Husova v našem veřejném životě nehraje takové role, jako by se
dalo mysliti. Názorově jsme mu všichni vzdáleni na hony, jako
hrdinu ho uctíváme státním svátkem — dali jsme mu tím největší
poctu, jakou může národ svému hrdinovi dát — ale tento jeho
svátek slavíme ve znamení náboženské snášelivosti, ne-li lhostejnosti. Takový je vývoj věcí."
(Chvíli je ticho. Potom —)
U č i t e l (beznadějně): A co vy, básníku?
K a r e l N o v ý (roztouženě — jako vždy, cituje svou báseň
na H u s a ) .

23*

^ hlas Tvůj zní z šumotu
z pípání ptačích hnízd."
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hvozdů,

U č i t e l (zoufale): Co jen říci zítra tomu lidu?
Š v e r m a (důvěrně se nakloniv k učiteli, krvežíznivě): „Když
pražští bohatí konšelé se paktovali se Zikmundem, lid vnikl do
radnice a zatočil s nimi po staročeskú."
U č i t e l (úpěnlivě). Jen aby se tohleto nedozvěděli baráčníci! Mají zrovna v Praze sjezd! (Obrácen ke všem): Mezi námi,
pánové, že jsem tak smělý, byl vůbec ten Hus? Anebo bylo hned
to husitství?
N e j e d l ý (zívaje): ,florší bylo zoficiálnění Husa po převratu, bez věcného při tom přijímáni Husa. Tu nastalo přímo
trapné zneužívání Husova jména. Na řečništích užíváno jeho
jména namnoze, aby byly potlačeny jeho myšlenky i jeho pravý
historický význam, a kolem řečniště se kupily či lépe na blahobytných křeslech před řečništěm seděly osoby, které tu teprve,
u Husa a před Husem, neměly co dělat. Ve mně to vyvolávalo vždy
jednu myšlenku: co by asi udělal největší a neopravdovější Husův
ctitel, Žižka, kdyby toto viděl. Jak by jistě vzal palcát a rozprášil
tuto „husitskou" společnost do všech úhlů světa."
U č i t e l : J a bať. Pojďme spat.
Opona.
O b r a z II.
(Noc. Učitel spí v své posteli. Jeho neklidné převracení a stenání ze sna neprobudí paní učitelové, která spí učiteli po boku.
Zjeví se Hus.)
U č i t e l (usedaje na posteli, bázlivě): Tos ty, Mistře Jene?
Myslil jsem na tebe celý den. Cos mi přišel povědět?
Hus: „Aj, slyšíš zákon Boží, jejž jest sám vydal, zákon svatý,
ne křivý; zákon věčný, ne vedlé vuole lidské proměnědlný; zákon
zjevný, ne k rozumu zastieněnýl"
U č i t e l (koktaje): Co to divného pravíš, Jene? Neznám
tvého zákona. Znáš ty evangelium pokroku?
Hus: „Já však doufám v Pána, že od toho zlého vás osvobodí, abyste více zákona jeho ostříhali než ustanovení lidských.
Ten když zachováte, nikdo vám nebude moci škoditi. Pročež, nejdražší, dbejte těch věcí, které jsou věčné a které nikdy nehynou.
Dvě zajisté jsou věci: zatracení a život věčný. V zatracení oheň
ustavičný, temnoty, trápení nesmírné a s ďábly věčné pálení.
V životě pak věčném radost dokonalá, světlo, kde není bolesti ani
muk a s Bohem samým i anděly jeho obcování."
U č i t e l : N e r o z u m í m . . . Mluvíš, jak učiněná reakce. Jsi-li
Hus, pak jsi propadl klerikalismu.
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Hus: „To nejdražší, vědouce, že svět k horšímu spěje, smrt
přede dveřmi jest, a my v krátce odtud se odebrati máme, předně
zbožně a svatě, hříchů se zřeknouce, žijte, potom o to se snažte,
co jest nebeského, konečně Boha z celého srdce milujte a veň důvěřujte, poněvadž Vás pro zásluhy Ježíše Krista v své slávě ozdobí
a svého království účastnými učiní. Amen."
U č i t e l (třese se a potí): Odstup, přízraku, zrazuješ laickou morálku, odluku církve od státu, všechny poklady pokroku.
Teď věřím, že jsi nežil, ale žiješ v nás pokroku oddaných lidech
a budeš žít až . . .
(Úpěnlivý hlas, zprvu mohutný, pak slábnoucí: Běda, běda
mi! Utrpení mého hrozného upálení nevyváží muka ze záplavy
těchto slov, jež plameny nesežehnou. A to je rok co rok!)
(Hus zmizí. Svítá. Učitel prudce procitne a vzbudí paní učitelovou : Ženo, dnes máme Husa, tak nevím . . .
Opona.
VZDOROSLA VIČEK.

POZNÁMKY
POZNÁMKA K RENCOVÝM »STUDÁNKÁM«. Této knížce lyriky se
již dostalo kritik velmi rozmanitého kalibru i raženi, ale přes to nebude zbytečno říci k ní ještě několik slov, neboť o těch nejdůležitějšich věcech, jež by
zde měly kritika zajímati, bylo řečeno velmi málo. Bylo celkem správně poukázáno na to, že tato lyrika z a č í n á s tím, co bývá obyčejně teprve ovocem delšího básnického úsilí — s jistou formální pohotovostí a lehkostí, jež
není zcela úměrná intensitě básnické zkušenosti. Je však naprostým omylem, když se z toho dovozuje, že tato poesie je pouhé formalistické »broušení
facet, kde se usiluje o mistrovství, aniž se prodělala básnická léta učednická«,
jak se domnívá na příklad Bedřich Václavek. Ta neúměrnost, která zřetelně
vystupuje v první Renčově sbírce, »Jitření«, vyplývá ze základního ustrojení
básníkova. Nejsilnější zkušeností Renčova básnického světa je touha, žízeň,
obrácená k nedostupnému absolutnu ztracené dokonalosti věcí — něco, co je
obecným základem každé poesie, která zná svůj cíl, ale co je zde v své naléhavosti postaveno v samotné ohnisko básníkova vidění. To je třeba mít na
mysli jako východisko k pochopení této poesie — východisko, jež je samo
o sobě mimo diskusi, protože o jeho pravosti v řádu poesie není pochyby
a protože jinak nelze básníkovi předpisovat, kterou ze zkušeností básnického
řádu si má brát za základ. Tato touha je v poesii něčím velmi skutečným,
ale její těžisko je mimo vyjádřitelnou skutečnost, její reálnost je reálností
tušení, náznaku, a z toho pochopíme, proč v Jitření je všechno tak soustředěno na melodii, barvu, světlo — tedy na všechny ty prvky formy, jež vyvolávají nikoli obraz vyhraněných obrysů, nýbrž sugesci, náznak a tušení. Toto
omezení má jistě svá nebezpečí, jestliže se na něm utkví a jestliže se chce
pracovat jen se sugestivní hodnotou slova; to se však nedá tvrdit neomezeně
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o »Studánkách«. To, co nacházíme v této knížce, není úsilí o nové výboje formální, nýbrž o prohloubeni výbojů z části již dosažených, o zintensivnění formy hlubší zkušenosti — aniž se při tom opouští zkušenost, z níž se vychází.
Také zpěv »Studánek« je zpěvem transcedentní touhy, ale zároveň je zpěvem zkušeností lásky, hluboko zakořeněné v hlíně země; a rozhodující otázka
tedy je, do jaké míry je napětí těchto dvou skutečností sjednocenou živou
jednotou řádu. Tu při spravedlivém měření je třeba přiznat, že v tom, co
tvoři jádro »Studánek«, se to básníkovi podařilo. V jaké míře a jakým způsobem, pokusíme se zjistit v těchto poznámkách.
Je to vidět třeba už na takové »Tanečnici v zeleni«, zejména když ji
srovnáme s »Básní na sklonku jara«, s níž je spřízněna svým základním
akordem. Třebaže ze všech básní »Studánek« právě tato je komponována na
prvek formální, na taneční rytmus, neustále se prolínající a uzavírající, je
v ní určitost a jistota, plnost a životnost pevného zakotvení, jež nenajdeme
v Básni na sklonku jara. Je to komposice dosti odvážná, ale velmi bohatého
účinků — neustálé tryskání tvarů a tónů z nejrůznějších stupnic, vždy obnovované a vždy směřující k témuž neviditelnému středu, v němž náhle uniká,
neustálé přechody ze smyslové konkrétnosti věcí k doznívání touhy, kterou
věci jen zpřítomňují — doznívání, jež je zde tónem základním a jemuž jsou
podřízeny všechny tóny ostatní. To je věc, která mate, jsme-li soustředěni
na smyslovou plnost tvaru, ale kterou pochopíme, víme-li, že v řádu poesie
maji všechny tóny hodnotu podle hloubky ticha, jež jim odpovídá. A fakt, že
se s něčím takovým setkáváme právě ve formálně nejvypjatější skladbě
»Studánek«, svědčí o tom, že se zde jde správnou cestou. Neboť tento formální princip je jen analogií řádu básnické zkušenosti, v němž se věci řadí
podle míry, v níž odpovídají absolutnímu zaměření ducha. A že u Renče nejde
o tuto analogii jen ve formě, ukazuje velmi zřetelně třeba zase »Setba nebes«,
v níž barva a tón jsou laděny spíše jako nápěv, aby tím více vynikla vnitrní
harmonie řádu, v němž se ustavuje básnikova zkušenost. Je to gesto touhy,
jimž se všechno stvořené obrací v každém svém hnutí k svému neviditelnému
počátku. Zde to již není neurčité tušeni jako v »Jitření«, nýbrž nová zralá
zkušenost, jež se objevuje v každém pohledu na věci: »Ta je zem, v níž pokořen se vracím . . . / Ale ne, ach je to jiná země, / země má a země bratří
mých;/řečí lásky hovoří teď ke mně,/pulsuje jí božský pád a zdvih./Je tak
skryt —- ach co my o něm víme! / Cítíme jej jenom v srdci svém / v lásky čas
a když se zamýálíme / do šira za prchajícím snem. / Je tak zjevný — plane
ve všech sadech, / ve všem listí, na všem ovoci, / je to onen zrůžovělý nádech,/jímž se pýří modro půlnoci.« (48/49.) Tato živá přítomnost skrytého
řádu je největším bohatstvím Studánek. A o pravosti tohoto vidění svědčí to,
že nachází plný tvar i tam, kde jde o nejhlubší zážitek nové zkušenosti —
tam, kde zní zpěv pozemské lásky, jež dovede nejsnáze zmásti správnou
osnovu a přesunout těžisko. Máme na mysli »Svatební zvony«, jednu z nejkrásnějších básní sbírky a zároveň nejhlubší mez básníkovy zkušenosti, dané
podrobením plnosti lásky svrchované žízni ducha. »Otvírejte se brány dobytých paláců, kde vše je světlo, / k d e v š e j e ž í z e ň ž i v e n á ž í z n í —
kde vše je tíha, / kde přicházejí i odcházejí hodiny darované / za doprovodu
něčích křidel, jež zvučí jak věčnosti kov — / jaká to nehmotná zvonoviua
slávy! a přec tak plná hlíny.« (17/18.) Zejména v tomto posledním verši po-
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znáváme zkušenost s neklamnou pečetí pravosti, uchopenou nesetkávajícím
slovem. Nebo závěrečné verše: »Prste, jenž přecházíš záhony srdcí a pleješ
a rovnáš / a zaléváš hořem a milosti svou, / Oko, jež spočíváš s péčí a hněvem a se zalíbením/na růstu semene svého:/zde ta dvě srdce, která tak
znáš, nechť vytvoří květnatý ostrov, / na némž pak ty zbuduj chrám, ať pní /
do mračen bouřlivého času, útočiště ohrožených tich, / maják, citadela věrná
vojska tvého, štědrá dlaň, / košatá úrodná jabloň nad cestou potulných, / studánka vod, v nichž smáčíš ruku svou žehnající / a skrytá výheň, odkud zvonu
h l a s / s v é roztavené zlato p i j e . . . « (20/21.) Zde zaznívají tóny, jež nezaslechneme tak často v české milostné lyrice, jež obyčejně ztroskotává na smyslech a citu dříve, než se dostane k vlastnímu srdci lásky. A je tu plnost tvaru
i lehkost, lehkost, jež je lehkostí dobře vyvážené tíhy, nikoli lehkostí slova,
klouzajícího po vnějšku věcí.
Je ovšem nutno dodat, že to ani zde není ještě vývoj definitivní a že
právě zde může Renč nejvíce a nejsnáze ztroskotat. Jsou ve »Studánkách«
básně — není jich mnoho — jež svědčí o velmi aktuálním nebezpečí návratu
k metodě »Jitření«. »Světlokresba« a »Preludia« jsou ukázkami takového
návratu po stránce formální; v posledních básních sbírky, ve »Zralém tichu«
a »Refugiu Noctis« se setkáváme s něčím ještě problematičtějším — se zkušeností, jež jako by si vědomě dala zastírat svůj cíl příliš snadným opojením,
a s formou, jež jako by se pokoušela proměnit pevný a živý tvar věcí v neurčitý opar barev a tónů příliš měkkých, příliš mdlých — něco, co je ostatně
v naprosté protivě k plným a jasným tónům »Svatebních zvonů«. »Když
oblak deštivý přes víčka tvá se s u n e / a světélkuje čas, tvůj dech nad tělem
tvým — / jest ještě jaké kam, má vlno, dálko člune ? / jest ještě jaké proč,
když zemi svou,/když tebe celou vím?« (60.) Tyto charakteristické verše
ze »Zralého ticha« jsou náznakem slepé uličky, do níž by se mohl tento zpěv
lásky dostat. To, co je zde reálného, je něco tak přechodného a měnivého,
tak intimního a zároveň tak periferního v řádu b á s n i c k é reality, že se
z toho nedají vytepat dobré verše. A pak se také příliš snadno stává takový
zpěv zpěvem služebným, který se upíná k svému materiálu a nikoli k svému cíli.
Zde je nesporný nedostatek umělecké kázně, na jehož překonání závisí
další osud Renčovy lyriky. Zde se objevuje staré nebezpečí »Jitření« v nové
formě, mnohem odpovědnější. Přečteme-li si ostatně pozorně skladbu »Píseň«,
shledáme, že básník ví dobře o nebezpečí přílišné lehkosti a pasivity: »Kdybych já znal své srdce tak, / jak jeho neklid znám, / tu vznesl bych se z jeho
jam / a zakroužil bych jako pták. / Kdybych já tolik miloval, / jako jsem unášen, I nebesa živá z očí žen, / lehkost bych z tíže doloval. / Kdybych byl spálen
hořem svým, / tak jako jsem jím štván, / stoupal bych vzhůru ze svých ran, /
jak stoupá kadidlový dým.« (35.) Tato báseň opravňuje k naději, že z této
poesie jednou vyroste zpěv čistý a silný, v němž nebude jediného kazu.
tv
HLAS CÍRKVE. Je to hlas pravdy a spasitelné kázně, a vyplývá to
z této jeho povahy, že zní jasně a čistě. Úcta ke slouvu jakožto zevnímu
rouchu myšlenky je požadavek samozřejmý, zvláště jde-li o obor náboženský. Nemyslím jen pojmovou přesnost, vlastní ideovou výstavbu, která se
rozumí sama sebou, nýbrž její slovní projádření, které jmenovitě v papež-
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ských projevech dospívá klasické vyrovnanosti a síly. Doba přítomná má
neobyčejně jemný, ba řeklo by se až zjitřený smysl pro jazykovou ryzost
a stylové hodnoty. Proto se právem čeká, že listy a poslání nejvyšších církevních autorit alespoň tehdy, když jsou vydávány za příležitostí nad jiné
významných, budou při nejmenšim svou formou bezvadné, není-li možno,
aby z nich zářila jistá skvělost a pokořující síla. Pociťuje se tudíž nejvýš
trapně, najdou-li se tam vedle zmatených a nejasných míst přímo školské
příklady katachrése (»blikavé s v ě t é l k o . . . tlumené v ě t r e m . . . « ) , nebo kazy
převzaté z mluvy žurnalistické. Dnes se tomuto duchovnímu poselství naslouchá pozorněji, žádoucněji a též i obecněji než před nedávnem, a tak
i odpovědnost je větší. Odkud by měla spíš vycházet slova ryzí, plná milosti
a pravdy, ne-li od těch, jejichž přední povinností je učit a hlásat?
D. G.
VŮDCOVÉ NEPOVOLANÍ A POVOLANÍ. Středověký asketismus,
dlení na modlitbách, apoštolská chudoba a pokora, základ všech křesťanských ctností, leží zaprášené za vitrínami museí a v zežloutlých listech klášterních archivů. Ti, kdož zůstávají věrni ctnostem, jsou pokládáni za
tmáře a zpátečníky i u těch, kdož měli by si jich nejvíce vážiti. Jako nepotřebné a zbytečné ceremonie byly vyloučeny ze života a dopřány jsou
pouze svatým a snad jen proto, že jsou svatí a že kdokoliv včetně politiků
nemůže nic na jejich životech a svatosti měnit. Jinak není ctností třeba,
když svět se zmodernisoval a stačí pro katolíka cejch, kterého se mu dostává za zásluhy zcela odlišné.
Stejně jako zlato a stříbro nabývá pro laiky hodnoty svým cejchem,
kterého se jim dostává, a kdyby pozlacená mosaz byla ocejchovaná značkou
zlata, byli by všichni hrdi na vlastnictví tohoto padělaného kovu. Stejně
dostane-li se cejchu katolictví muži z mosaze a ne ze zlata, stačí k tomu,
aby svým leskem zaslepoval oči nemyslícího davu.
Před lety nebylo v módě býti katolíkem. Katolictví sluníci se dnes
v záři vládní benevolence a těšící se sympatiím vysokých hodnostářů, kteří
dodávají svojí přítomností »lesku« katolickým podnikům a biografickým
atrakcím, bylo tehdy ještě solí, která dráždila oči. Bylo dosti těchto zrnek,
ale přece ne tolik, aby se v nich mohli ztratiti kteříkoli muži s řády na fraku.
Marně hledáme jejich jména v bojích, kdy přízeň panská rozdělovala rány
místo řádů. Zdá se, že vyčkávali doby příznivější. Přišli vyzbrojeni ne
ctnostmi, ale řády a hodnostmi, jichž cena byla jistě značná, zvlášť pro
člověka, jehož kapsy jsou zavřeny bídným a vyvrženým.
Není nám známa bitva, v níž si muž s křížem na fraku vybojoval
ostruhy, není meče, kterým zasáhl do boje. Víme, že hodnosti bývají udělovány za oběti finanční a stejně možno zakoupiti i řád Božího hrobu. Štěstí,
že jej vlastnili dříve, než Msg. Barlassini vydal směrnici pro udělování řádu,
který náleží skutečným rytířům Božího hrobu, rytířům schopným boje a
ochotným nastaviti svoji hruď zbrani, která ohrožuje katolictví. Rytířům,
jichž zbroj je doplněna brněním, trpělivostí a pokorou, rytířům podobným
Bohumírovi z Bouillonu a rytířům běhajícím ve fraku, ověšeném řády. Pochybujeme, že by tito rytíři frakoví byli ochotni táhnouti do Svaté země, snášeti útrapy a položití život za větší slávu Boží, a věříme, že je pohodlnější
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dodávati lesku slavnosti a místo v jízdě ve zbroji na koni jezditi ve fraku
autem.
Nejsou to již křesťanské ctnosti, ale politika, která cejchuje katolíky.
Frakoví rytíři jsou dnes prohlašováni za »nadkatolíky« a za vůdce mladé
generace katolické. Generace jich však sama nikam nepostavila a asi by
za nimi nešla ani k Flekům na pivo.
Nejde nám o frak, nejde nám o řády, jde jen o to, kdo dnes v očích veřejnosti vystupuje jako vůdce a přisvojuje si místo, které mu nepatří a
sbírá zásluhy a řády, ne z moci katolíků, ale z moci politické strany. Nemůžeme nikoho vylučovat z katolictví, nemůžeme o nikom říkat, že by byl
špatným katolíkem. Na věčnosti bude všem udělena hodnost, jíž si zasloužili. Nepřejeme si však, aby frakový rytíř representoval český katolicismus, aby jeho mínění byla vykládána za mínění katolíků v zemi české.
Povolaný vůdce bude oblečen v roucho poustevnické, pod nímž bude míti
rytířskou zbroj, bude nadán více chudobou a pokorou než slavomanem a
bude nositi kříž v srdci a ne na fraku a bude konati vše pro větší slávu
Boží a ne svou. Bude svatým a ne rytířem frakovým, bude bratrem a ne
funkcionářem.
Mvd.
ČESKOSLOVENSKÉ UČITELSTVO A MRTVA HMOTA. Jak známo,
bylo vydáno provolání k československé veřejnosti, v němž se poukazuje na
žalostný stav velehradské basiliky, která je letos střediskem velikých celostátních oslav cyrilometodějských. V tomto provolání se zároveň žádá, aby
veřejnost přispěla na záchranu a obnovu Velehradu. Podepsána je vláda,
vysoký klérus a na 280 osobností světa kulturního i politického. Jen pro zajímavost uvádíme i podpisy takové, jako je Klofáč, Dérer, Franke, Šaldové,
Čapkové, Zipek atd. Nad tím se sice nepozastavily žádné, ani levicové noviny, ale jaksi to překvapilo československé učitele, ten národ v národě,
který má, jak je rovněž známo, svou zcela vlastní (tak říkajíc l a i c k o u )
morálku. A když je československý učitel překvapen, dává to najevo tím, že
prská. Prskání není sice mrav vhodný ve slušné společnosti, avšak vkusu a
slušnosti se na učitelských ústavech neučí. Nuže, to prskání dopadlo takto:
Jakýsi pan učitel chv. napsal v »Časopise čsl. obce učitelské« v Přehledu kulturním (!) dne 25. VI. 1936 případnou poznámku. Vytýká tam, že by takový
předseda vlády nebo sněmovny neměl »agitovat« pro opravu kostela velehradského ve své funkci, neboť by to »mohlo buditi zdání jejich politické
nebo náboženské straníckosti«, jelikož »se domníváme, že kostel velehradský
patří jen katolické části národa«, kterážto část, pokud my se pamatujeme,
se páčí na tři čtvrtiny. Ale hlavně toho pana učitele mrzí »bolestné poznání,
že pro uchování m r t v é h m o t y , jíž se užívá k náboženským úkonům,
projevili někteři naši zákonodární činitelé« tolik porozumění a zájmu; neboť
»to není humanita, ale fašismus a klerikalismus«. Má pravdu ten pán. Vždyť
s uchováváním mrtvé hmoty Karolina, která patří jen vzdělané části našeho
národa, to bylo zrovna tak. Ale když si to tak všecko ten pán rozvážil, pokládal za nutné, vyprsknout tuto závěrečnou poznámku: »Domníváme se, že
každý majitel jakékoli provozovny je povinen sám se postarati o to, aby
jeho hosté byli opatřeni všim komfortem. Je-li kavalír a nevybírá-li vstupné
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vůbec nebo jen dobrovolné, potom by si měl také veškeru režii hraditi sám
a neobtěžovat prosbou o dary ty, k t e ř í d o j e h o l o k á l ů n e c h o d í . «
Nuže, už chápete, proč tuto poznámku píšeme. Konstatujeme jenom, že tato
ušlechtilá slova (která, mimochodem, by mohla zajimat i veřejného žalobce)
slouží svrchovaně ke cti hmotným výměškům hmotného mozku učitelského.
Je jasno, že plést si chrám s lokálem (lokál je totiž jediné místo, kde ještě
může mozková exkrece učitelů dominovat) mohou jenom lidé, kteří už si
dávno spletli školu s hnojištěm tlejícíh pokrokových ideálů. Jak by hned
národ ozdravěl, kdyby se z něho dala operativním zákrokem vyříznout ta
mrtvá hmota, jíž se říká »československé učitelstvo«!
rč.
KDY2 MLUVÍ BÁSNIK Z JÁMY HNOJNĚ. Je to jistě divadlo kormutlivé velmi, když se básník zpronevěří natolik, že postaví svou poesii do
služeb něčeho, co jí upírá jeji pravou velikost, a když se dá svést ke spisování veršovaných propagačních brožur pod přeludem účasti na stavbě nového světa, nedbaje na poučný přiklad věže babylonské. A je divadlem ještě
kormutlivějším, nezná-li pro ospravedlnění svého počínání nic lepšího než
pomlouvat ty, kteří zůstávají věrni poesii, a směšovat je s tou tváří světa,
proti níž poesie věrně drží práva Ducha — táž poesie, ze které i tento básník sám bral sílu a zkušenost ke svému zpěvu. Takové divadlo žalostné skýtá
S. K. Neumann ve svých Nových zpěvech a zejména v doslovu k nim. Co si
máme s ním počít? Každý má svobodu k dílu dobrému i k dílu špatnému,
a zaslepenost básníků lze přemáhati zvláště těžko. I nezbývá nám než vyvést S. K. Neumanna aspoň z jednoho omylu. Stěžuje si, že ho kritika častuje při každé příležitosti názvy »bouřlivák, chiliasta, outsider«. Nuže, rozumný člověk ho zajisté nebude pokládat za nic takového. Bude v něm vidéti
jen někoho, kdo by mohl být obstojným básníkem, kdyby se nebyl vyškrábal z žumpy anarchismu jen proto, aby upadl do stejně ohavné žumpy marxismu. Pro jistá gesta, jimiž je tento básník poznamenán, bychom si přáli,
aby byl z ní vysvobozen; ale věru těžká řeč je s básníky, kteří si nevydřeli
včas neřád ze svých pórů!
tv
ŽERTÍKY »LIDOVÝCH LISTU«. N a naše poznámky o kulturní rubrice
»Lidových listů« odpověděl p. vok způsobem, který je pozoruhodným příkladem v dějinách polemiky. Odpověděl prostě tím, že vychválil do oblak sborník »Kvart« a postavil nám jej za vzor jako časopis, který »je sympatický
svým vážným úsilím o skutečné umění«, zatím co my prý »pěstujeme spíše
osobni politiku« a z osobních pohnutek útočíme na denní list, který je
chudý ( ?), za to, že nepřináší dlouhých kritických studií, ano obviňujeme jej
dokonce i z »počinů, zaviněných insercí«. Pan vok nás ovšem neobviňuje výslovně, nýbrž jen v důmyslném kryptogramu na samém konci referátu, kde
praví, že by mohl »prstem ukázat na toto neřádstvo«. Nuže, ježto máme
rádi řeč jasnou a přímou, vyzýváme pana vok, resp. »Lidové listy«, aby ukázali prstem na naše »pěstování osobni politiky« a jiné naše zlořády. Ale upozorňujeme předem, že za každý »doklad« budeme požadovat plnou odpovědnost. — Co se týče chvály snesené na »Kvart«, ponecháváme intelektu pana
vok, aby si odpověděl na otázku, jak nám může stavět za vzor časopis, v němž
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se filosofie systematicky buduje v syntesu protikatolickou. Máme snad také
přinášet články o »neudržitelnosti objektivistického pojetí Boha« nebo o člověku jako »spolutvůrci Boha«?
T. VODIČKA.
TIHAMÉR TÓTH. (Tóthovy knihy začalo právě vydávati nakladatelství
Vyšehrad v Praze.) Je stará pravda, že národové s větším počtem analfabetů
spiše zrodí muže nadprůměrné a průkopníky nových cest než národy alfabetické, kde »vzdělanost« je hodně rovnoměrně rozdělena. Tihamér Tóth jest
jedním toho dokladem. Sotva začal psáti, ihned se jeho slovo, mluvené i psané, stává majetkem celého světa. Není to tentokrát ovoce reklamy, protože
věci, jež Tóth požaduje, odporují pořád zájmům antikristovým, a tento pán
je přece při reklamě rozhodujícím.
Vezměte a čtěte některou z knih tohoto universitního profesora, tohoto
nadšeně kážíciho monsignora, a uznáte sami, že je to nový duch, jenž v něm
zjednává energicky právo prastarým věcem. Zdály se již umrlé a odhozené,
ale v ústech Tóthových docházejí opět platnosti. Cím? Jen tím, že Tóth je
správně a pochopitelně vykládá.
To činí v spisech: Kristus a mládež. — Vzdělání. — Náboženství. —
Charakter. — S otevřenýma očima Boží přírodou. — Cistě dospívání. —
Desatero. — Kristus a Panna. — Kristus a otázky dneška. Atd. Tóth je
mistrem v podání těžkých věcí líbeznou a jímavou formou, moderním apoštolem katolických pravd, jež jsou s to obroditi společnost skrze obrodu hlavně
mladého pokolení.
Co při něm uchvacuje, je sjednocováni hloubek a lehkostí. Tato lehkost
hraniči někdy s povrchností, ale je to povrchnost schválná a úmyslná, protože je pedagogická a nutná pro získání lidí zpovrchnělých. Tóth se drží země,
ale hledí k slunci, stavi na vědění, ale kleká před tajemstvími, dovoluje, co
jiní snad úzkoprse zapovídají, ale za to napomíná důrazně tam, kde jiní myslí,
že napomínání již nepomůže. Umí držeti ve všem míru a mluviti pravým tónem k mladým lidem, a o ty nejvíce jde. Zachrániti mladé lidi a mladý národ znamená zachrániti vše. A Tóth umí získávat mladé duše tím, že jim
vnuká odvahu, chuť a sílu jiti po cestě za božskými cíli. A to je to, co jeho
poslání činí tak svrchovaně závažným!
VÁCLAV RÁMEK.
»NÁRODNÍ OSVOBOZENI« RADI CO DÉLATI A ČEHO NECHATI.
Redaktor »Nár. osvobození« pan Šimsa, který před časem věnoval neobvyklou pozornost přednáškám o stavovské myšlence na loňském Akad. týdnu,
vrátil se ve svém listě ze dne 18. července u příležitosti knižního vydání
těchto přednášek k oblíbenému tématu o stavovství a připojil ke svému loňskému obšírnému výkladu několik stručných, leč hutných poznámek. Nechceme tu reagovati na různé poťouchlosti, jimiž nás »Nár. Osvobození« se
vzácnou pravidelností přátelsky častuje; na to je škoda papíru a konečně
naši čtenáři dostatečně znají jistý duch publicistiky, který Goethe případně
zhodnotil známým dvojverším. Chceme jen ve vší stručnosti odpověděti na
ty námitky páně Simsovy, jež by mohly u neodbornika vyvolati dojem, že
snad jde o výtky založené na věcném podkladě.
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Pan Šimsa vytýká autorům statí ve »Stavovské myšlence«, že jsou příliš v zajetí německé romantiky. Chtěl bych jen upozorniti p. Simsu, že mimo
mne, který k tomu byl nucen především z důvodů thematických (psal jsem
o d ě j i n á c h stavovské myšlenky), nikdo jiný se německých sociálních
romantiků nedovolá val a že někteří z autorů tuto literaturu ani neznají (což
by měl pozorný recensent zjistit sám přímo na textech). Malé nedopatření
se stalo p. Simsovi, když zařadil mezi katolické romantiky Stahla (kterého,
mimochodem řečeno, se nikdo nedovolával). Stáhl byl totiž 2id, který přestoupil k protestantismu, a byl, jak tomu často bývá v podobných případech,
přímo zuřivým luteránem. Chápeme, že ve spěchu novinářské práce není dost
času, studovati mnohdy nesnadno přístupné prameny, avšak pro tento případ by byl postačil obyčejný naučný slovník.
Pan Šimsa vytýká dále, že autoři studií ve »Stavovské myšlence« nestudovali anglický gildní socialismus (Cole) a některé francouzské korporativisty (uvádí několik jmen kolem revuí »Esprit« a »Ordre nouveau«).
Kdyby si dal p. Simsa práci (a kdyby ovšem je znal), mohl by jmenovat
ještě alespoň sto autorů, které jsme »nestudovali«, a z nich by byla řada
důležitějších pro naše thema než jsou ti, které pan Simsa uvedl. Jen abych
upokojil pana Simsu, ujišťuji, že známe dobře jak revui »Esprit« tak také
»Odre nouveau«. Domnívám se, že základním předpokladem u každého, kdo
chce o něčem psáti, jest umět rozlišovat mezi věcmi důležitými, méně důležitými a nedůležitými. Francouzští autoři, jmenovaní p. Simsou, jsou
autoři méně důležití, začátečníci v theorii korporativismu; Cole nemá pak
význam ani jako theoretik ani jako kritik korporativismu.
Pan Simsa s velkou oblibou hází do jednoho pytle Schmitta se Spannem.
Takovéto kouzelné kousky možno ovšem prováděti jen u nás, kde oba tito
autoři, přes svůj přímo dějinný význam, jsou takřka neznámí. Doporučovali
bychom panu Simsovi, aby si od nich něco přečetl. Pak snad pozná, že jsou
to duchové, kteří v mnohých, namnoze základních věcech jsou každý na
jiném pólu; zejména pokud jde o německou romantiku, jež zdá se, tolik
trápí pana Simsu a proti níž Schmitt napsal celou jednu knihu.
Opravdu nevíme, co si máme myslit o výtce, že jsme »nepřijali nic
z našich individualistických myslitelů Masaryka, Rádla, Beneše«. Především
soudíme, že je věcí svobodného rozhodování každého autora, od koho a co
chce přijmouti; je to právo ne snad demokratické, nýbrž obecně lidské.
A potom, i kdybychom snad chtěli tyto myslitele citovati po vzoru p. Simsy
na každé stránce několikrát, nedařilo by se nám to při nejlepši naší vůli,
neboť není nám známo, že by byli psali o stavovské myšlence.
sb.
JAK VIDI PRŮMYSL SVOU BUDOUCNOST. Dne 23. června konal
Ústřední svaz československých průmyslníků valnou hromadu, na niž bylo
proneseno o situaci a vyhlídkách našeho průmyslu a celého hospodářství několik pozoruhodných řečí, z nichž zvláště vynikl projev předsedy Německého
hlavního svazu průmyslu Milhliga. Nemůžeme si odepřít citovat z této řeči
několik vět, které se úplně shodují s rozborem postavení našeho národního
hospodářství, jak jej od počátku — v naprosté ovšem osamocenosti podával
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»Rád«. Citujeme podle »Národních Listů« ze dne 24. června: »Kdo chápe
chod času, pozoruje odklon od výlučně sobecko-materialistického pojetí života a nutnost včleniti se do životního okruhu národního celku. Již častěji
jsme si předkládali bolestnou otázku, co nás čeká v příštích letech a nedovedli jsme na ni dáti doposud uklidňující odpovědi. My již nemůžeme, jako
naši otcové, usinati klidně se šťastným vědomím, že svým potomkům zanecháme jisté dědictví. Lidé našeho věku namnoze ztratili porozumění pro
vnitřní smysl života. Pozvolna jsme se oddali víře v pokrok, která přijímala
jako samozřejmost technické výkony, jež byly stále obdivuhodnější, a která
rovněž téměř jako samozřejmost pojímala stále větší hospodářské prostory.
Tento sen jen pro příští leta dosněn, neboť dnes je nutné ve velkých i malých věcech se uskrovniti. Sotva porozumí nově budovanému hospodářskému
řádu ten, kdo vývoj národohospodářského myšlení posuzuje pouze s hlediska
volného obchodu. Totéž platí o hlasateli světového míru, který nechce viděti,
na jaké množství překážek dnes v drsném světě skutečnosti naráží prosazení jeho ideálu. Pro nejbližší budoucnost musíme beze vší pochybnosti počítati s tím, že Evropa v ohledu zahraničně-politickém bude ovládána hlediskem ozbrojené bezpečnosti a výroba bude stále více přizpůsobována potřebám případného hospodářství válečného. Kostra nutná pro soběstačnost válečného hospodářství bude vestavěna již do hospodářství mírového. To jsou
reflexní účinky obecného světového politického i hospodářského vývoje, který
nemůže Československo účinně ovlivňovati. My můžeme k nové výstavbě
mezistátních styků a k udržení světového míru přispěti jen tím, co odpovídá
velikosti a významu našeho státu. Za tohoto stavu věci je pak samozřejmé,
že musíme uplatniti všechny své životní a tvůrčí síly především v okruhu
vlastní svrchovanosti naáeho státu za tím účelem, abychom svému hospodářskému, společenskému a politickému životu dodali nový smysl.«
Citujeme tyto vážné věty tim spíše, že z úst průmyslníků, odkojených
sladkým mlékem liberalistického optimismu a vírou v automatiku vývoje,
vycházely až dosud slova jiného zabarveni. Soudíme, že mužný realismus,
jejž tato slova vyjadřuji, bude působiti v našich poměrech tvořivěji než optimismus oficiálně hlásaný, optimismus ničím nepodložený a jen oddalující
přestavbu, již musíme podniknouti, nechceme-li ztratit víc než jsme už ztratili.
ab.
HAILE SELASSIE VYPRAVÍ V DOBRE SPOLEČNOSTI. V Ženevě
si přivítali s královskými poctami habešského císaře na dovolené, Haile Selassie. Ale co teď s ním? Nuže, nechají ho vyprávět o strastech habešského
lidu. Habešský vládce vypráví (italšti novináři piskají) a vzácní přítomní
dojatě naslouchají, pokyvují zdvořile hlavami — pardon, prosím, o čem to
mluví ten pán? A nakonec ovšem zruší sankce. Jak jinak, s fakty nelze diskutovat. A aby se snad něco autoritativně měnilo? Jak byste si to představovali, vždyť Společnost národů stojí na principech demokratických. Ježto
demokracie je diskuse a hlasování o pravdě a spravedlnosti, odhlasuje SN,
že zítra bude hezky, a když zítra hezky nebude, odhlasuje, že tedy je tomu
naopak. Jen tolik jsme chtěli říci: že SN je karikatura. Karikatura vznešeného snu, jejž choval Dante a s ním takřka všichni velicí duchové vrchol-
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ného středověku, snu o jedné světové říši a jednom soudu národů. A celé její
počínání je karikaturou spravedlnosti, důslednosti, poctivosti a vážnosti.
Jsou pohříchu státy, které si zakládají na tom, že v této komické dobré
společnosti zaujímají čestné postavení a co horšího: domnívají se, že tato
komická dobrá společnost je zárukou jejich bezpečnosti. To ovšem jen ty
státy, které stojí na týchž principech jako ona SN a které chtějí být jako
ona ostrovem neboli závětřím.
vn.
NÁRODNÍ SOCIALISTÉ A STAVOVSKÁ MYŠLENKA. Z resolucí
posledního sjezdu národněsocialistické strany zaujala nás dvě místa, v nichž
se pojednává o stavovské myšlence. Resoluce kulturně-politická reviduje dosavadní plytce pokrokářský poměr národního socialismu ke katolicismu
a pokouší se z důvodů politické oportunity o rozumnější názor na katolictví;
s mnohými věcmi by se národní socialisté jakž takž smířili, zdá se jim však
podezřelé zahráváni katolíků se stavovskou myšlenkou. Resoluce hospodářská pak pluje plnými plachtami ve vodách syndikalisace. — Jak je vidět,
nepřekáží národním socialistům stejný obsah, nese-li jen jinou nálepku; věci
vypadají hned příjemněji, nemluví-li se po česku o stavovství, nýbrž učeně
o syndikalisaci. Líbí se nám, řečeno po způsobu »Več. Ces. Slova«, že se národním socialistům libí stavovství, třebas s označením syndikalisace, ať už
obyčejné nebo »zvýhodněné«. Nelíbí se nám však, že se stavovství národním
socialistům nelibí, když se líbí katolíkům. Není to snad příliš národněsocialistické, že se jedna a táž věc současně líbí i nelibí?
sb.
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