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VÁCLAV RENČ

UŽ NENÍ S L Y Š E T
Už není slyšet hlasy skřítků
vést tichý hovor v srdci skály,
když složíš hlavu v třeslici
na rousnatá a crčící
a oplývavá ústa skály.
Už není slyšet hlasy skřítků
na stráních mezi smolničkami,
kde včelstva tkají slova tmy
na osnově své sluneční —
a jejich šum nic neříká mi.
Už není slyšet hlasy skřítků
syčeti na jezeře klasů,
v němž vánek polední se zdvih
a stébla v krocích váhavých
jdou, následují němých hlasů.
Už není slyšet hlasy skřítků,
ve věcech skryté vyprávění.
Oblásek, kaštan, pecky sliv —
teď vem do rukou cokoliv,
mlčí a v nic se nepromění.
Už není slyšet hlasy skřítků,
andělů hlasy slyšet není.
33 *
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SPÍCÍ

ŽENĚ

Čas tanci na víčkách a je to tma
a motýlí rub křídel rozžehuje
na oné straně víčka. Přistihnu je,
jak na tebe se snesou, spící má?
Teď ještěs byla zde a odcházet
jsem tebe neviděl. Mez jinakosti
se náhle stala dálkou, hlubokostí
a pohled tvůj už ke mně nedolét.
Ach okamžik, kdy škvírou úzkou zcela
se ohněm blesku kmitne v tebe svět
a zavíří a nemůže už zpět
a dohořívá ve zdech tvého cela.
Ale já vím — a vzdechnutí tvých úst
to říká též — že nepřestává býti.
Jen jinak zpodoben a jinak svítí,
v něm podoby, jichž neznám, tuším růst.
I takové jichž sama neznáš ani.
Vyplují z tmy a tebe osloví
a vlákna spánku ztuhnou v okovy
a neuslyším tvého zavolání
a nepřispěchám tobě na pomoc.
Tma tančí a tma v chumel strachu ssedá.
Bláhová ruka bloudí, že tě nedá
a plnou hrstí nabírá jen noc.
Tma tančí na víčkách a je to čas.
Tak jednou odejdeš a nezadržím
tě jdoucí k černým úvalům a stržím,
kde odevzdáš svou lásku jiným zas.
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VEČER PŘED

BOUŘI

Za okny těchto vteřin už se blýská
a terč, kam udeří, je dávno značen.
Zlý vichr boří hladové zdi mračen,
zem v nebe hněvu popatřila zblízka.
Zděšení ptáci v letu o ostřice
si derou bříška. Větev osyková
se chvěje jako útěšlivá slova,
jimž nepřikládá nikdo sluchu více.
Strach jestřábí už krouží nade dvorem
a kroky lidské skandují jen zmatek.
Krvavou rosu lijí srdce matek.
A řinkot džbánů oněměl již skorem.
A které v domech ta tma přepadává,
neutekou se ani ke hromničkám.
A na nebesích rámě: ještě vyčkám?
ač tíhou našich vin již poklesává.
0 přátelé, jest ještě trochu vína?
Za okny vteřin těch se valem šeří.
Zástupy stínů bloudí kolem dveří —
ke komu jejich mlčení se vzpíná?
Slov nevyřčených armáda se tísní,
ó zdaž, kdo tuto shromážděni dlíme,
je za ty němé zavčas vyslovíme
kladivem, mečem, modlitbou či písní?
Ó přátelé, to víno uchované
z dob, kdy sám anděl vinaříval s námi,
ať srdce očistí a úzkost zmámí!
A na všechny-li se ho nedostane,
31*
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v hodinu nouze, jíž tak zoufale jsme jisti?
Ó pak ať to, co zhynouti má, zhyne!
Nadchází čas, kdy budou ruce jiné
v kadlubech ohně srdce lidská hnísti.
Zem zachvěla se křikem z hlubokosti.
Kdo ruce má, ať k modlitbě je spíná.
Ó přátelé, jest ještě v cíši vína?
Ó přátelé — a v srdci lásky dosti?

MARCEL SCHWOB

UMĚNÍ
Rozhovor, jejž vedou
DANTE ALIGHIERI
CIMABUE
GUIDO CAVALCANTI
CINO DA PISTOIA
CECCO ANGIOLIERI
JAN V A N

ANDREA ORGAGNA
FRA FILIPPO LIPPI
SANDRO BOTTICELLI
PAOLO UCCELLO
DONATELLO
SCOREL

Roku 1522 jmenoval papež Hadrián VI., jenž byl z Utrechtu,
konservátorem římského Belvederu malíře Jana van Seorela. Byl
to mladý muž šestadvaceti let; vracel se z Palestiny, kamž byl
doprovázel bratrstvo nizozemských poutníků. Jan van Scorel udělal portrét papeže Hadriána a pilně zkoumal všechny obrazy Raffaelovy a Michelangelovy, které ho unášely. Na jaře toho roku se
mu přihodilo dobrodružství.
Vyšel si za noci z obvodu města, aby se potoulal římskou krajinou. Zprahlá zem a její suché kamení se blýštěly v měsíci. Starobylé, velice bílé hroby poskvrňovaly temnotu. A po jedné straně
staré latinské silnice vedoucí do Ostie spatřil Jan van Scorel tmavý
příkop. Zdálo se, že se několik dlažek sesulo. Pojal ihned naději,
že to je nějaký úkryt se sochami, odstrčil kopřivy vyrážející mezi
kameny a vnikl do chodby. Zprvu kráčel vpřed potmě; potom se
jaksi rozsvětlilo a nebylo to světlo měsíční. Dutá cesta byla dlážděna pláty hladkého mramoru. Náhle se Jan van Scorel octl pod
jakousi kupolí, podpíranou pilíři a připadlo mu to, jako by zas byl
vyšel na povrch země v holé krajině. Ale záhy viděl, že se asi zmý272

lil. Kupole byla u vchodu jakéhosi cirku široce rozloženého a mírně
osvětleného. Všechna půda byla pokryta dlouhou a jemnou travou.
Vánek byl prosycen vůní. A uprostřed tohoto palouku zaklíněného
do neznámého místa, kde nebylo vůbec obzoru, spatřil Jan van
Scorel veliká nádherná křesla, na nichž seděly postavy oděné ve
splývavá roucha. Měly čapky různých barev, ale většina měla na
hlavě červený baret občanů florentských. Při příchodu Jana van
Scorela povstaly a dávaly mu vážně znamení, aby přistoupil blíž.
A když byl blízko u nich, pochopil Jan správně, že se octl před
nočním přeludem. Neboť poznal podoby slavných mrtvých. Ten,
který seděl uprostřed, byl, jak se zdálo, Dante Alighieri, jak ho
namaloval Giotto. A vedle něho byli Guido Cavalcanti a Cino da
Pistoia. A opodál spatřil Jan pošklebačnou tvář Cecca Angiolieriho. Podobně viděl Cimabua, ztuhlého stářím a Andreu Orgagnu,
pak Paola Uceella, velikého Donata, Sandra Botticelliho a karmelitánského mnicha Fra Filippa Lippiho. Vypadali pokojně, stojíce
na noční louce.
Tu se Dante ujal slova a pravil:
— Buď vítán, Jane van Scorele, a neboj se, že rušíš náš stoletý klid; neboť jsme tomu chtěli. Vyvolená božská průvodkyně,
přebývající ve Velikém Kruhu a pozorující věčně tvář Toho, q u i
e s t p e r o m n i a s a e c u l a b e n e d i c t u s , se za nás přimluvila u Pána Milosti. Dovolil nám, abychom se v určitý čas
scházeli a viděli se tak, jak jsme byli a slyšeli své hlasy tak, jak
zněly a rozprávěli o věcech, které jsme milovali. A dnešní noci
mezi námi povstala velká hádka; líbí-li se ti, předložíme ti ji, protože jsi se narodil v pozdějších časech, a budeš naším soudcem.
A Jan van Scorel odpověděl rozechvěn:
— Mistře, netroufám si.
Avšak Dante začal opět:
— Musíš: neboť Osud tě poznamenal svou pečetí; a ty odpovíš
ve vší nevinnosti; potom tě uvědomím; věz však, že ti má slova
neposlouží. Řekl jsem a tvrdím, že malíři, sochaři a básníci jsou
podrobeni ženám, které jim zjevily lásku a že všechno jejich umění
spočívá jen v tom, že se dají vésti formou, jež je přiměla, aby ji
napodobili v kanzónách, baladách a sbírkách veršů nebo na posvátných zdech nebo v srdci zářivého mramoru. A mluvím-li takto,
mí druhové Guido a Cino mlčí; zlý posměváček Cecco však vybuchuje v smích; Cimabue zůstává vážný; Donato přemýšlí; Sandro
má pochybovačný úsměv; Orgagna a Pták (Uccello) se smějí vrtíce
hlavou a přikyvuje mi toliko Fra Filippo; obávám se však, že nemíníme oba touž věc.
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Nuže vyslechni mne, Jane van Scorele a zvaž, co ti povím,
Nový život pro mne počíná v knize mé paměti na konci devátého
roku, v den, kdy jsem spatřil přelíbeznou ženu, již někteří zde
nazývali Beatricí. Měla roucho temněrudé barvy podchycené pásem; a jakmile na ni padly mé oči, ovládla mou duši Láska a já
zatoužil být veden Beatricí po celý svůj život. A když vešla do
města života věčného, snažil jsem se ji opět uvidět v tajných komnatách své inteligence a ona mne vzala za ruku a vedla mne peklem
a po cestách prostředních a nebesy. Nejdříve, v prvou hodinu devátého dne června roku 1290 jsem byl jat úžasem; neboť vešla Bolest a pravila mi: „Přišla jsem přebývati s tebou", i spatřil jsem,
že přivedla s sebou Trýzeň a Strast. I vzkřikl jsem na ni: „Odejdi,
vzdal se!" Avšak ona jako Rekyně mi odpovídala, plna lstivosti
a obratně se dokládala důvody. Potom, hle, jsem viděl přicházet
mlčelivou Lásku, oděnou šatem černým, líbezným a novým, s černým kloboukem na vlasech; a zajisté slzy, jež prolévala, byly
pravé. I otázal jsem se jí: „Co je ti, hráčko se srdci?" a ona odpovídajíc mi řekla: „Je mi snášet úzkost; neboť n a š e paní umírá,
drahý bratře". Tu se pro mne všechno na tomto světě zastřelo
a mé oči se znavily pláčem a pak v den, jímž se dovršoval rok odté, co má paní byla vyvolena v městě života věčného, sedě již sám
a vzpomínaje na ni, jsem se jal na jistých tabulkách kreslit podobu anděla. A zatím co jsem tak kreslil, když jsem obrátil hlavu,
spatřil jsem, že jsou kolem mne lidé, které jsem musil zdvořile
zdravit a kteří přihlíželi, co dělám. I povstal jsem s úctou a řekl
jim: „Kterási jiná byla se mnou."
A od toho dne, Jane van Scorele, mne neopustila. Když jsem
poslal svou knihu v čas velikonoc svému mistru Brunettu Latinimu, pověřil jsem tím svou dcerušku. A když uprostřed cesty svého
života jsem prošel dvěma bolestnými světy, abych dospěl až ke zření
věčné slávy, Beatrice byla přede mnou, Beatrice ukazovala prstem
na věci, které jsem měl vidět.
Vzpomínám si, Guido, že jsem ti kdysi poslal jeden sonet
o těch, které jsme milovali. Ó můj drahý Guido, jmenoval jsem
v něm Monnu Giovannu, jež byla družkou mé drahé Beatrice: lidé
z Florencie ji pro její líbeznost nazývali Primavera a tak jako jaro
jde před ostatním rokem, viděl jsem ji jednoho dne kráčet před
mou božskou paní. Tehdy jsem v svém sonetu vyjadřoval přání po
nějaké pouti. Zdálo se mi, že bych byl dokonale šťasten, kdyby čas
mého života plynul za kolébání bloudícího člunu, kde bychom byli
my tři, Lapo Gianni a ty, Guido, a já Dante. My, staří přátelé,
bychom se drželi za ruce. A náš člun by byl býval řízen paní Gio274

vannou, paní Beatricí a tou, jež byla třicátá z šedesáti krásek florentských, paní Lagií. A všechen čas našeho života by byl míjel za
rozprávění o lásce; neboť vskutku, Guido, život je utvořen toliko
z lásky, a umění, které jest očišťováním, života, jest jen láskou proměněnou. A já nevěřím, Guido Cavalcanti, že bys mi mohl odporovat; neboť právě ty jsi mi podal výklad o zaníceném srdci.
Tu se Guido Cavalcanti usmál a pravil:
— Ten sen tě podivně zmátl, Dante. A opravdu, byla to znepokojivá předtucha. Láska uvrhla ve spánek tvou paní, zahalenou
v plášť; potom ji přiměla, aby snědla tvé srdce; potom zmizela
plačíc. Vykládal jsem si tvůj sen opakem, věda, že bolest ve spánku
znamená radost. A v ten čas jsi byl šťasten; avšak objevilo se,
že tě Láska svými slzami nikterak neoklamala. Pokud jde o onen
sen, v němž jsi živil svým srdcem tu, která měla vésti tvůj život,
neřeknu opak tvých slov. Avšak ty jsi, Dante, představoval nás tři,
Lapa, sebe a mě, v člunu řízeném Lagií, Beatricí a Giovannou.
Věříš, že byl člun řízen těmito třemi paními po celý náš život?
Seděl jsem na zádi a pozoroval brázdění vln; tu jsem pojednou
otočil hlavu a ejhle, Monny Giovanny už tam nebylo. Na jejím
místě jsem viděl jakousi jinou paní, která měla stejné oči a stejný
jarní pohled; jmenovala se však Mandetta a byla z Toulouse.
A Lapo pozoroval hřeben vlny; tu pojednou otočil hlavu a ejhle,
Monny Lagie už tam nebylo. Na jejím místě viděl jakousi jinou paní,
jejíž vlasy byly ovinuty věncem a která ukazovala zuby mezi velmi
červenými rty; a ani neměla jména. A ty, Dante, jsi zkoumal temné
dno oceánu; tu pojednou jsi otočil hlavu a ejhle, Beatrice, ano,
Beatrice už tam nebylo. Dante, bil jsi se do prsou a sténal jsi
a proklínal jsi sám sebe; ale na místě Beatrice byla paní chladná
a bílá a tvrdá jako kámen, jejíž hlava byla ověnčena zelenou travou
propletenou kvítím; a její roucho bylo barvy zelené, nikoliv temněrudé a plavost jejích vlasů splývala se zelení čerstvé trávy; a tato
paní byla z Padovy a její jméno bylo Pietra degli Scrovigni;
a vzpomeň si, Dante: jakmile jsi ji spatřil, skládal jsi pro ni a recitoval jsi v člunu obdivuhodnou sestinu. Člun se zdál tehdy být
řízen třemi paními; avšak síla, která jej vedla, byla v našich
srdcích, Dante, a to byla síla Lásky.
Ale ujal se slova Cino da Pistoia:
— Nesprávně Danta obviňuješ, řekl. O Lapu Giannim neřeknu
nic, protože tu není; a možná že by i dovedl obhájit své temné
lásky. Pokud jde o tebe, Guido, zdali pak, když jsi přestal zbožňovat Giovannu z Florencie a vzýval Mandettu z Toulouse, to nebylo
proto, že měla stejné oči? A není-li pravda, že tě k Mandettě při275

poutala podoba a že jsi se i nadále dával vést obrazem Monny
Giovanny? Nebyl to tento obraz, který se zmocnil tvého ducha
a který vládne nad tvýma očima a který vládne nad tvým srdcem ?
Tak si zasloužila zase jen nésti jméno Giovannino, podle jména
svatého Jana Předchůdce; neboť ona byla Zvěstovatelkou a vpravdě Prima-Verou, prvním obdobím. A kdyby ti byl Bůh chtěl dát
tak jako šlechtictví dar nejvznešenější poesie, byla by to Giovanna,
Primavera, jež by tě vedla po cestě, kterou kráčel Homér, tak jako
to Dantovi učinila božská Beatrice. Nyní co nám povíš o Monně
Pietře, o oné sestině a o Dantově rozmaru? On se nikterak nedal
vésti touto Pietrou, byla to táž Beatrice, jež mu ukázala paní rajské. Ach! proč mu nedala spatřit na vrcholku posvátného schodiště
mou drahou Selvaggii, jejíž tělo odpočívá truchlivě na hoře della
Sambucca v divokém Apenninu?
Cimabue přerušil Cina vážným a jakoby vzdáleným hlasem:
— Beatrice neukázala tvou Selvaggii Dantovi, protože ty sám,
Cino, jsi ji mohl uvidět. Nestačí jen podat ruku ženě a dát se vést
se zavázanýma očima. Musil jsem dlouho patřit na tu, kterou jsem
miloval, abych v ní uzřel svatou Matku Boží; posléze jsem ji však
spatřil a s pomocí Boží jsem se ji pokusil namalovat.
Tu se Cecco Angiolieri začal šklebit. A všichni se otočili k němu: neboť se zdálo, že mír noci byl porušen.
Cimabue mu pravil:
— Cecco, co nám chceš ?
Cecco Angiolieri odpověděl skřípaje zuby:
— S tebou já nechci mluvit, ale s Dantem Alighierim, který je
příliš hrdý. Volal jsem již na něho, aby si přišel ke mně do školy
pro poučení; není lepšího nade mne; já jsem lhal, a on lže doposud; on slízl smetanu, já ohryzal kosti; on házel člunkem, já stříhal sukno; a já ho vyzývám — neboť já jsem bodec a on je býk.
Co bude povídat o Beatrici a o ženách, které ho vedly za ruku?
Já jsem také miloval — já stojím za tolikéž co on. A moje Beechina,
dcera příštipkářova, byla právě tak krásná jako jeho Bice Portariniová. Ale já byl nahý jako kostelní kámen; a moje nejvyšší přání
dosahovalo až toho, že jsem toužil být kuchyňským hadrem, abych
očichával tučnou vodu z umývaného nádobí. Neměl jsem ani zlaťák,
ba ani tisícinu zlaťáku. A z té příčiny mnou Becchinin manžel,
který byl pyšný na své váčky zlata, opovrhoval a já jsem ji nemohl
vídat. Není-li to bídácké ? Neboť jsem měl otce starého a bohatého,
jenž vlastnil rozsáhlé statky a jenž mi nedával ničeho. Tak jsem
žil v blátě příkopu. Jednou mi ten stařec odmítl i sklenici řídkého
vína. A já bych měl poslouchat tohoto hrdopýška, jenž dělá v poesii
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chyby? Neboť v posledním sonetu N o v é h o ž i v o t a říká na
počátku, že naprosto nepochopil líbezné řeči, jíž k němu promluvil
kterýsi anděl o Beatrici (je to na tom místě, kde verše mění rytmus) ; pak v poslání říká paním, že pochopil. To je nedůstojný
protimluv; a já nehodlám nadále snášet, aby celý svět vzdával
úctu špatnému básníku, který měl štěstí.
Cimabue se opět ujal slova a řekl:
— Ó Cecco, proč ty jsi mezi námi?
A Cecco neodpověděl ničeho.
— Promluvím za tebe, řekl Cimabue. Jsi s námi, protože přes
tvou bídnost a strašné přání, které jsi v sobě choval, aby zemřel
tvůj otec, tě láska k Becchině, dceři příštipkářově, inspirovala ke
krásným veršům, a protože jsi básník. A zdaleka není na nás, abychom srovnávali tvou Becchinu s Beatrici; avšak věz, že to byla
právě její drobná ruka, která tě vytáhla z příkopu, v němž jsi se
celý život válel a dovedla tě do kruhu blaženství, kde ti Bůh dal
spočinout.
Tu nastalo ticho. Pak se rozesmál karmelitský mnich. Cecco
se k němu obrátil se zkřivenými ústy a vykřikl:
— To se směješ mně, ty zakuklenče, ty pobožnůstkáři ?
— Ó Cecco Angiolieri, řekl Fra Filippo Lippi, s tebou se nebudu hádat; mám příliš rád dobrou náladu. Tobě jsem se to neposmíval, ale smál jsem se, mysle na krásné myšlenky Cina da Pistoia
s jeho obrazotvorností. Což nevidíš, jak omlouval Guida Cavalcantiho, nutě ho k doznání, že Mandetta z Toulousu se podobala
Giovanně z Florencie? A nevyvodil obdivuhodný závěr, že to byl
stále týž obraz, jenž inspiroval Guidovy verše ? Přisámbůh, nejsem
tak subtilní a chápu z toho jen jedinou věc, že totiž Messer Cavalcanti musí být velice málo schopen milování, když miluje pořád
týž obraz. Já jsem jich miloval mnoho a všechny byly docela rozdílné. Dante a Cino, vy jste milovali mrtvé a zavírali jste se do
svých cel. Já miloval ženy živé a byl by někdo musil být hezky
šikovný, aby mě zavřel. Cosimo Medici to zkusil dva dny. Třetí noc
jsem měl už malování Zvěstování dost; udělal jsem si provaz z pokrývek a utekl jsem za krásným děvčetem, které mne mělo čekat
srovná na rohu medicejského paláce. Ostatně mi stála a já jsem ji
vyobrazil na dvou obrazech; na jednom je to anděl a na druhém
světice. Mé světice mají všemožné tváře, jsou to tváře děvčat, na
jejichž jména si už ani nevzpomínám. Alespoň jsem je však dobře
miloval; ale měnil jsem je. A ony se sobě nikterak nepodobaly,
Cino, nikterak.
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Cino praví vesel:
— Ale co Lucrezia ?
— Ty tedy myslíš, že jsem jí byl věrný? odpověděl Fra Filippo
Lippi, vybuchuje v smích. Přesto se musí říci, že ta byla hezká.
Byl jsem do ní velice zamilován. Právě jsem opustil svého karmelitánského bratra, Fra Diamante, který byl se mnou novicem. Jeptišky od Svaté Markéty mě požádaly o obraz pro svůj hlavní oltář.
A já mezi nimi uviděl jednu novicku, která byla dcerou Francesca
Butiho, občana florentského. Byl to dokonalý obraz světice. To byla
Lucrezia. Potřeboval jsem ji za model k Panně Marii; hloupé jeptišky mi ji dovolily malovat. Ach, jak je Lucrezia krásná na tom
obraze Narození Páně! Což jsem do ní mohl nebýt zamilován?
Toho dne, kdy šla procesím navštívit Pás Naší Paní, který chovají
v Pratu, jsem ji unesl a uprchl s ní. Její otec Francesco se ji pokoušel všemi prostředky dostat zpátky, ale ona chtěla zůstat se
mnou. Ale jen se podívej na moje madony a světice, Cino: nepodobají
se všechny Monně Lucrezii. Zeny, jež milujeme, jsou k tomu, abychom je malovali: jenom tohle si myslím.
Tu promluvil Sandro Botticelli, jenž se tajuplně usmíval a obraceje se na Fra Filippa, řekl:
— Ale není-li pravda, ó Mistře, že jsi neměl všechny ty světice,
které jsou na tvých obrazech!
— Je to pravda, odvědil Fra Filippo; všem jsem se nelíbil; ale
zamilován jsem byl do nich do všech.
— A neslýchal-li jsem, pokračoval Botticelli, že když jsi nedosáhl těch, po kterých jsi toužil, snažil jsi se je namalovat a že tvá
vášeň zmizela, jakmile jsi je vyobrazil na freskách ?
— Toť také pravda, přiznal Fra Filippo; ale Sandro, nemáš
prozrazovat svého mistra.
— Neprozrazuji tě, ó božský malíři, opáčil Sandro; chci ti jen
ukázat, že nejsi vůbec odlišný od Danta nebo od Cina. Protože tvá
vášeň nadobro ustala, jakmile žena, kterou jsi miloval, byla přeměněna v tvé umění, ovládala tedy tato žena tvé umění nebo chceš-li,
Láska tě přitahovala k umění a umění stačilo uspokojit tvou lásku.
Maloval-li jsi tedy s oblibou ta stvoření, jichž jsi nemohl dosáhnout
a jestliže se takto tvá vášeň nakonec strávila, nejsi nikterak odlišný
od Danta nebo od Cina, kteří milovali mrtvé a opěvali je.
— Ale co ty, Sandro, řekl Fra Filippo, jak o tom smýšlíš ty sám ?
— Mistře, řekl Sandro Botticelliß stále se usmívaje, já nikterak
nechci mít názor a raději poslouchám druhé. Tady je Andrea
Orgagna, ten vás poučí lépe než já; já jsem velmi nevzdělaný, jak to
prohlásil vikář z naší farnosti, když mi vytýkal, že jsem dělal rytiny
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k Dantovu P e k l u , neboť moje nevědomost mi ani nedovolila pochopit jeho verše. Toto by se byl vikář neodvážil říci velikému
Orgagnovi, jenž rozprávěl o týchž scénách, jako maloval jeho bratr
v Campo Santo; nechám ho tudíž mluvit za sebe; je starší a důstojnější.
Orgagna se tedy ujal slova; měl holou bradu; hlavu mu zahalovala velká čapka a jeho tvář byla kulatá a plochá.
— Já neznám vůbec lásky, řekl příkře; byl jsem zamilován jen
do jediné ženy a namaloval jsem její triumf. Je to Smrt. Je oblečena
černě a létá ve vzduchu, držíc kosu a je postrachem králů. Jsou tři,
ležíce v třech pozlacených sarkofázích a hnijí; a tři králové na koni
je pozorují. I sami koně se děsí a jeden z žijících králů si zacpává
nos. Avšak na druhé straně vysokého pohoří uprostřed louky ve
stínu pomerančovníků sedí veselé mladé dívky a rytíři se jim dvoří.
Nejkrásnější má na hlavě azurovou čapku a na ruce mu sedí sokol.
Panovníci i milenci, všichni jsou podrobeni triumfátorce; neboť smrt
je silnější než moc i než láska.
— A čas je silnější než umění, jež se inspiruje smrtí, praví
Donatello; neboť povím ti, Orgagno, o osudu fresky v Campo Santu,
na niž se zdáš býti tolik hrd. Je úplně zničena a my ji známe již jen
ze špatných kopií a z vyprávění spisovatelů. Kdežto umění Fra
Filippa a Sandra Botticelliho, kteří se dali vést milovanými ženami,
nezaniklo. Tak jsi měl zcela pravdu, když jsi maloval triumf Smrt;
neboť Smrt triumfovala nad tvým dílem.
Orgagna smutně odvrátí hlavu, stáhne si čapku do tváře
a zůstane tich.
Přistoupí však k němu Cimabue a dotkne se jeho ramene.
— Nermuť se, Andreo, řekl, neboť lid dosud obdivuje tvou komposici P e k l o na zdech kostela Santa-Croce; a nezachová-li se
i budoucím věkům, alespoň její pověst bude věčná. Neboť jsi v ní
bičoval zlé po příkladu našeho Mistra v jeho Komedii. A tím jsi se
podrobil řeholi té, která ho vedla na jeho bolestné pouti; a vidíš, že
nad tebou proti tvé vůli triumfovala láska a že tě prostřednictvím
Dantovým k tvému umění inspirovala Beatrice.
Cecco Angiolieri zamumlal:
— To je nějaké umění, zařadit své přátele doprostřed vyvolených, tak jako lékaře Messera Dina del Garbo s tím jeho rudým
kloboukem podšitým šedou veverkou, nebo poslat své přátele k zatracencům, tak jako Guardiho, seržanta obce florentské, jejž vléká
ďábel na háku i s jeho bílým čepcem s třemi červenými liliemi. Asi
tohle všechno nařídila božská Beatrice; co se mne týče, ani Becchina
by mne nedonutila uvrhnout do pekla jako černokněžník velkého
33*
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učence Cecca ďAscoli, kterého krutí Florenťané měli odvahu upálit. Ale mějme strpení a poslouchejme. Teď bude štěbetat Ptáček.
A opravdu, Paolo di Dono, jejž Florenťané pojmenovali Uccellem, zdvihl nesměle hlas. Byl velmi stár a jeho oči se zdály kalné.
— Divím se, pravil, slyším-li velké mistry rozmlouvat o umění
takovým způsobem. Pokud jde o básníky, nikterak nezkoumají přírodu a lidi tak jako my, i nemohu přesně pochopit, co si myslí. Orgagna
se nepochybně mýlí, když pohrdá vším, co žije, navrhuje nám Smrt
za božstvo malířství; ale rovněž není správné tvrdit, že nad naším
uměním vládne žena, i když jest jen, jak se někteří vyjádřili, prostřednicí Lásky. Malířství je věda o seskupení linií a umisťování
barev podle zákonů perspektivy. Třeba studovat Euklida. Třeba
poslouchat Giovanni Manettiho, jenž znal matematiku. Třeba pozorně prozkoumat architektonické vynálezy Filippa Brunelleschiho.
Namaloval jsem na podlouhlém obraze portréty pěti mužů, kteří
po Bohu znova stvořili svět. A především jsem umístil obraz Giotta,
jenž vynalezl malířství, tak jak je známe my; pak přijde Filippo di
Ser Brunellesco pro architekturu; třetí je Donatello pro sochařství;
čtvrtý jsem já, Paolo, pro perspektivu a zvířata; pátý je Giovanni
Manetti pro matematiku. Mimo to neexistuje nic. Tento obraz
shrnuje všechny podoby světa. Neboť jediná realita spočívá v liniích
a v míře linií a předměty zobrazované nemají vůbec důležitosti.
A já, Paolo Uecello, jsem ztrávil dlouhé dny kreslením skládaných
baretů, čtvercových nebo kosých nebo kulatých nebo krychlových,
m a z o c c h i ů , z nichž si někteří tropili smích. V čemž se mýlí: neboť pro umění malířské znamená více ukázat rozličné vzhledy sta
m a z o c c h i ů , než náhodně uhladit úsměv jedné Florenťankv.
Takž mi pomoz Bůh, dejte mi tři krásné m a z o c c h i , jejichž záhybů neznám a já vám ponechám ženy, aby vás inspirovaly.
I řekl mu posměšně Sandro Botticelli:
— Vzpomínáš si, Ptáčku, na svou poslední malbu, jež měla být
veledílem a již jsi obehnal prkennou ohradou ? Jednoho dne tě potkal
Donato a otázal se tě: „Ptáčku, jaké pak je to dílo, které tak pečlivě
zavíráš?" A tys mu odpověděl: „Jednoho dne je uvidíš." A když jsi
je dokončil, přihodilo se, že Donatello kupoval na Starém Tržišti
ovoce ve chvíli, kdy jsi je odhaloval; a on spatřil tvůj obraz a řekl ti:
„Och, Paolo, ty odkrýváš své dílo právě, když bys je měl ukrýt před
očima všech!" A Donatello se nikterak nemýlil, Ptáčku, neboť na
tvém obraze byly jen čáry. Neudělal jsi už jiných po tomto. Já za
svou osobu bych byl raději nakreslil úsměv dívky.
Avšak Donato, přistupuje k Paolovi, ho políbil a ujišťoval hoy
že namaloval mnoho jiných, jejichž sláva bude nesmrtelná.
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A tu se noc počala rozjasňovati. A Dante promluvil opětně
k Janu van Scorelovi a pravil mu:
— Rozsuď nás.
A Jan van Scorel odpověděl:
— Byl jsem veden láskou a budu ji sledovat všude, kamkoli
mne povede. Narodil jsem se na břehu šedivého moře, ve vesnici
v dunách a pracoval jsem v Amsterodamě u svého mistra Jacoba
Kornelisze. Měl dcerušku dvanáctiletou, skromnou a bělostnou. Miluji ji, i odjel jsem daleko, abych získal peněz a mohl se s ní oženit.
A viděl jsem Špýr a Štrasburk a Basilej a v Norimberce jsem navštívil Alberta Diirera a prošel jsem Štýrskem a Korutany. Nuže,
byl v té krajině velký baron, který se zamiloval do mého malování.
Má dceru vroucnou a krásnou. Nabídl mi, abych se s ní oženil. Avšak
já měl v srdci obraz děvčátka ze své země, tak sladkého, tak čistého.
Odmítl jsem svůdnici. A odešel jsem do Benátek, odkud mne jeden
páter od bekyní odvedl do Jerusaléma, abych uviděl Boží Hrob. Tam
jsem poznal náboženství. Pak jsem se vrátil přes Rhodos a Maltu až
do Benátek. A odtud jsem přišel do Říma, kde si mne papež oblíbil.
A já trpím, neboť má láska je upoutána k mé něžné dívence; avšak
moje touha jde ke svůdnici z Korutan. A já nemohu namalovat
Madony, abych ji neučinil k podobě své malé snoubenky; a nemohu
si vymyslit Evu a Magdalenu leč k podobě té, jejíž dráždivé oči mě
vyzývaly k porušení přísahy. Takový je můj příběh: avšak, ó Mistře,
já podávám ruku své lásce.
A Dante mu pravil:
— Rozsoudil jsi nás tedy, neboť jsi nikterak neopustil své
vůdkyně. A ona tě povede výše než myslíš, tak jako má mě vedla.
Ó Jane van Scorele, budeš nešťasten a zklamán! Ta, kterou miluješ,
je provdána za obchodníka zlatem; a nenajdeš již své svůdnice.
I přijmeš náboženství a prohlásíš své umění v něm a skrze ně.
Neboť náboženství je cílem lásky, buďže nás vůdkyně drží za ruku,
abychom vystoupili po posvátném schodišti, buďže nás opustí před
prvým schodem.
A Dante, zdvihaje oči k nebesům, spatřil souhvězdí čiré jako
třesoucí se voda:
— Beatrice nás volá, pravil, a musíme se vrátit. Vzpomeň si
na božské slovo: „Hledej, a nalezneš".
Tajemná louka zmizela se svými tvary v bílé tmě. A malíř Jan
van Scorel poznal, že je na staré latinské cestě; a s očima sklopenýma se navrátil do Říma.
Přeložil v. RENČ.
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KAREL DVOŘÁK

ZEM POD

HORAMI

Do šera jitřního, hle, probouzí se země,
jíž bodláčí tká kajícnosti šat.
Jak dítě nalezené hýčkáš mne, o země,
snad písní ožije tep pramenů tvých ve mně,
až křížem cest tvých budu putovat.
A kdyby řeč tvá zůstala mi skryta,
mne hlavu sklánět uč, jak skláníš šíj svých stád,
o země milostná, do jitřní mlhy skrytá,
ať s pokorou, jež v úhory tvé vbita,
do rovin světla mohu putovat.
JOŽO K. ŠMÁLOV

SLOVA

MODLITBY

Bratia, naša pieseň hovoří; nad slovenskú reč na celom svete
krajšej nenajdete. Škoda sa o tom hádať. Škoda obnovovat trojjazyčnú hereziu. Reč je dar. A každý dar, ak je ozajstný, má byť
krásny. Každá reč je krásna. Ale len vtedy, keď sa ňou modlíme.
Modlitbou posväcujeme všetko; i zvuky, ktoré skrývajú v sebe
beztak prirodzené tajomstvo. Ako sa oheň svojou váhou dvíha
dohora, tak sa každá reč sťa štebotavý skovran chce vznášať k nebu.
Lebo, hovořím vám, člověkovi Boh dal jazyk preto, aby Ho ním oslavoval v modlitbě a v piesni. Člověkovi Boh dal jazyk jeden, aby sme
Ho všetci oslavovali v jednote. Modlitba nás spája, i keď nás řeči
rozdeFujú. Modlitba siaha dvojími koreňami pred Babylonskú vežu.
Iných trápia iné starosti. A to: kto hovoří krajšie? Mužovia,
a či ženy? Mládenci, a či dievčatá? Mne sa vidí, že deti. Prečo? Lebo
ich šlová sú najpóvabnejšie, sú najcudnejšie. Sú zázračné, ako bol
svet v prvý deň po stvoření. Tým chcem povedať: také vznešené veci,
ako sú ludská šlová, možu čisto vyslovovat iba ústa nevinné, iba
ústa nedotknuté hrdzou hriechu. Úprimnosť, prirodzenosť dodává
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i tým najjednoduchejšim slovám najvačšiu krásu. Právě preto reč,
ktorou sa matka prihovára svojmu džabotajúcemu dečku, čo s rozpačitým úsmevom slabikuje poprvé m a - m a, ň a - ň a, je taká čarovná. Právě preto reč, ktorou panenská snúbenica prihovára sa
s cudným rumencom na tváři svojmu čistému snúbencovi, je taká
zázračná. O, Pieseň piesní, ak že si v svojej nestrojenosti božská
a obdivuhodná! A ja hovořím vám: nieto krásy nad tie šlová, ktoré
patria Bohu v modlitbě. Lebo v nich sa skrývá to, přečo bol svet
stvořený a prečo Boh chcel člověka. Slovám modlitby, verte, nevyrovná sa kúzlo dětského džavotu, ani sladkost materského maznania, ani poezia Túbostného šepotu.
Na svete je iba jedna krásna vec. V nej tkvie súhra a dovod
všetkých iných krás. A to je modlitba. Poezia a umenie znamenajú
niečo iba vtedy, ak korenia v modlitbě. Veda je pravdivá iba vtedy,
ak žije z modlitby a ak plodí modlitbu. Preto snažením všetkých
vekov, ktoré sa úprimne usilujú o zmeranie bytostných hl'bok, bude:
vytvořit v umění, vo vede a v živote sochu modliaceho sa člověka,
sochu jedine skutočnej piety. Lebo, povedzte bratia, je eště krajšia
a plnšia vec — ako sopiate ruky? šepotájúce pery? a mysticky naladěné oči, ktorým nestačí ani to hlboké dno mořské?
RICHARD BILLINGER

VEČERNÍ

VYZVÁNĚNÍ

Klekání, ať kde mešká,
přec pokoj svolej k nám!
Klekání, zbav mne dneška,
a od pluhu zbav lán!
K d o chodí v cizí kraje,
měj pohostinný práh!
Pomoz, ať Bohu zraje,
kdo bloudí v duše tmách!
Vzbuď měsíc, šera zvone,
jenž z mraků nechvátá:
„Vstaň, hvězdám na pouť dones
střevíčky ze zlata!"
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S R P N O V Á NOC
Tího plnosti a slávy
v mracích! Stolce nachové
v ohni vzňaté luně staví
podrobení duchové.
Boží vůně! Plese v dáli!
Od hvězd zahořely skály.

P Ř E D SPANÍM
Hle, srdce, chvíle tvá se hlásí!
Již jako med se spánek line.
Sestra si češe v jizbě stinné
hřebenem zlatým plaché vlasy.
Jak v šeru měsíce jí září
ohnutá paže, bílá řeka!
Prstýnek pomalu si svléká.
Zrak ze hlubiny svítí v tváři.
Den přešel. Nuže, srdce: dosti!
Pluh šedne, z vrat se blýskající.
Džbán vody nese ti, a svíci,
děvečka věrná, samot hosti!
Zahrada růží sveřepá je!
Již chce se srdce k spánku klásti,
leč ještě sebou trhlo v slasti,
dech z opojení dřímot ssaje.
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STAŘEC
Svíce rozžíhám si ještě
tiše v svaté modři šera!
Blaho jde, jak oblak deště.
Pán je dnes, a Pán byl včera.
Zbožné slovo v skalném lese
osamělý pěj u zřídel,
až se vzmachen čistých křídel
mrtvý z tísně hrobu vznese!
Ještě kouzla jsou! a září
věci prachem ověšené,
ještě do květu kříž žene,
krev se řine Synu s tváří.
Přel. BOHUSLAV REYNEK,

FRANTIŠEK LAZECICÝ

K REYNKOVĚ SETBĚ
Slzy větší jsou, vždy větší,
ale trpkosti v nich není:
ztrávena jest ve vidění
nevýslovném.

SAMOT

Setba samot: Mžení v prosinci.
Čisti vystupte z vod litování
večerního.
KRYSA v

PARKU.

Jest údělem básníků, pracujících v skrytosti na svém díle, že
jsou soustavně neprávem opomíjeni, neboť se nijak nestarají o svou
proslulost. Jedním z nich je Bohuslav Reynek, básník české literární kritice téměř neznámý. To už spíše je znám jako překladatel
Tristana Corbiéra, Paula Claudela, P. Valéryho, jehož Palmu a Píseň sloupů jediný přebásnil, aniž zůstal něco dlužen světu této poesie, L. Bloye, G. Bernanose, G. Trakla, A. Stiftera, J. Giona a
mnoha jiných autorů francouzských i německých jmen, vesměs
něco vážících a zboží spolehlivého, po kterém můžeme sáhnout bez
obav, že budeme zklamáni. Záruku Reynkova překladatelského
33 *
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vkusu dává nám dostatečně výčet hořejších jmen. Je pravda, jsou
mezi těmito překlady věci zdařilé i méně povedené, ale to nic nemění na skutečnosti, že tu byla vykonána práce skutečně objevitelská, a musili bychom zde uvésti kromě jiných zvláště překlady
z edic staroříšských, z Nova et Vetera, z Archů, ze sbírek Poesie,
kterou Reynek sám vydával, kdybychom význam této práce chtěli
zvážit. Už méně je známo Reynkovo původní dílo, uložené po většině
v edicích právě jmenovaných. Kdyby rozsah tohoto článku nebyl
vytčen jeho nadpisem, mohli bychom podrobit zkoumání dosavadní
Reynkovy práce a jsme si jisti, že kořist v nich nalezená vyvážila
by mnohonásobně tuto námahu, Na mnohém pozoruhodném a překvapujícím by se teprve ukázalo, co je tomuto básníku dluženo.
Leč nemíníme se zabývat nevděčným úkolem, pomlouvat a obviňovat naši literární kritiku, raději věnujeme celou svou pozornost
poslední Reynkově knížce, kde pro nás voní leckterý květ a zlatem
svítí nejeden zralý plod.
Podmínkou, na níž je vázáno pochopení každého básníka, je
vstup do světa jeho poesie, přijetí pozvání a navštívení jeho země,
zrovna tak, jako navštívení některého skutečného kraje, jehož
jsme dosud neznali. Je-li skutečným básníkem, budeme se tam
aspoň natolik cítit doma, že nebudeme postrádat pevnou půdu pod
nohama, ani slunce, ani vzduchu a svobodně beze spěchu půjdeme
jeho zemí, jsouce co chvíli zastavováni údivem nad krásami, které
nás v ní obklopí. Tak jsou knihy, s jejichž přečtením budeme co
nejvíce pospíchat, protože nic nás tam nevyzve k zastavení, ani
stín stromu či pramen mezi kamením, ani jediné místo, kde by nám
bylo dáno zbavit se tísnivého tlaku, vdechnout aspoň doušek občerstvujícího vzduchu. Ale jsou jiné, a z těch je to v mnohém
knížka Reynkova, v jejichž světě je nám tak dobře jako pod pohostinnou střechou venkovského stavení, jež nás zve k návštěvě a
k odpočinku jasem obílených zdí, kde nás vítají „okna bílá jako
ruce / velikého anděla" jako v básni Modrá sýkorka, studna s dobrou občerstvující vodou, květina za dřevěným plotem s brankou
zastrčenou kolíčkem nebo zavřenou všemi možnými a důmyslnými
způsoby, které si vymyslili ti, kteří zahradu ryli, vysazovali, okopávali a modlili se za déšť i pohodu. Přijdete-li na způsob, jak se
vrátka otvírají, můžete tam vstoupit sami, ovšem pod tou podmínkou, že nepošlapete záhony, jinak si zahrazujete cestu už předem. To jest ovšem podmínka, kterou můžete obejít tím, že na ni
později zapomenete, neboť nepsanou povinností hostitelovou je,
aby mlčel, pustošíte-li mu zahradu, jestliže vás přijal za svého
hosta. V takovém poměru je k vám básník, otvírající vám svět své
poesie, a vy jako hosté jste oprávněni říci jen to, co jste viděli
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a čemu jste opravdu porozuměli, jinak jste pouhými parasity,
kteří pustoší to, co na štěstí zpustošit nemohou, nežádají-li dokonce broskve a fíky tam, kde jsou nabízeny nejlepší jablka a jahody a kde se těmto plodům nejlépe daří. Nemusíte se bát, že
řeknete o básníkově světě všechno, takových nároků si nedělejte,
zbude toho zastřeno ještě možná víc, než co vám bylo dáno spatřit.
A to platí i o tomto článku. Můžete sečíst květy v zahradě, snad
i pupeny, ale co víte o nádheře barev, kterými se mohou jednou
rozvít? Jabloň má plody po několik let stejné a jednoho roku vás
překvapí ovocem dvojnásob velikým. To říkám proto, neboť nedávám za pravdu těm, kteří myslí, že k veškeré poesii je jen jediný
klíč, jako nevěřím, že všechno se dá vysvětlit podle jedné šablony
a jedinou metodou. Mám ovšem na mysli jen poesii pravou, v níž
jedna skutečnost věrně odpovídá druhé tak, až spolu tvoří píseň.
K této poesii je tolik klíčů, kolik je básníků.
Ptáme-li se po takovém nejlepším klíči k poesii Setby samot,
která vyrostla stranou všech nejnovějších literárních mód a která
zabírá zvláštní místo v českém básnictví, vidíme, že i klíč k ní je
naprosto jiný než k veršům jiných českých básníků. Začtete-li se
do této knížky, jste za chvíli obklopeni ovzduším, prosyceným tak
oslnivým světlem, že tolik a v takové intensitě byste ho dnes dlouho
jinde hledali. Hned od přečtení prvních dvou stránek jste v jeho
přímém zajetí. Ne nadarmo je na počátku umístěna báseň Procitání, jež vyvolává kouzelné ovzduší letního rána a v němž vám
někdo hází na zavřená víčka plné přehršle jitřního světla, a báseň
o stozích slámy, které vás vábí jako zlaté brány ke vstupu. Je to
kniha, připomínající mně místy, a to právě těmi nejlepšími čísly,
staré umění iluminační, které na drobné ploše dovedlo soustředit
tolik jasu, že mnohdy jej nenajdete v takovém množství ani na
metrových plátnech, kde ještě k tomu je rozptýleno na velké prostoře. Zápas básníkův byl zde soustředěn hlavně na dobytí světla
věcí, jejich rozsvícení a prosvícení, na odhalení toho, co je jejich
podstatou, čím žijí a čím jsou, neboť vznikly z téhož zřídla jako
my, z rukou Toho, jenž vyřkl slovo Budiž světlo, které bylo vrženo
zároveň na všechno a do všeho. Jeho objevením ve věcech básník
je uvedl do jejich vlastního prostředí, odkud nám teprve mohou
zazářit v své pravé nádheře. Tak je spatříme pouze v tom světle,
skrze to světlo a prosycené tím světlem, jež je vyvolalo z tmy a
bylo jim dáno od prvopočátku, které je pořád oživuje a dává jim
jejich vlastní podobu, obdobně jako duše lidským tělům, o nichž
se v básni Dies irae zpívá, že jsou „oděna jen do svých duší".
Mluvíme-li v této souvislosti o umění iluminačním, je třeba, abychom uvedli, v jakém smyslu to chápeme. Neříkáme tím, že Reynek
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si vzal vzor ze starých iluminací nebo že je napodobuje. Měl jinou
knihu, kde je spatřil, a to byl chudý kraj Českomoravské vysočiny,
který v jeho poesii žije, dýchá a září nachovými a zlatistými podzimy s rudými jeřáby v mlhách, kdy „listy těžké snášejí se / jako
chleby do vína", a zimou se stříbrem sněhu, který pro básníka,
milujícího rodný kraj rok od roku je „světější než loni". Tam za
věrnost domovu milostí mu bylo dopřáno uvidět věci veliké ve
věcech malých, krásu v tom, co povrchnímu pohledu připadá všední
a nudné. Tvorové nejmenší a pohrdaní, jichž se štítíme dotknout
a kteří v nás vyvolávají představy věcí a sil nečistých, pavouk
a krysa, živočichové, vhodní lidem jen k nemilosrdnému zašlápnutí,
nabývají v omilostněném pohledu stejné platnosti stvoření Božích
jako sýkorka, zajíc či holubice, vždyť
ale také bolestné má
gesto dona Quichota
pavouka stín, věrnost němá,
povděk, v prachu lopota.
Květiny nejnenápadnější jsou s básníkem spřízněny tak důvěrně, že mu vyjevují to, co by jinému nikdy nebylo sděleno. Jím
upozorněni, teprve teď si vzpomínáme na svízel, po němž jsme
tolikráte šlapali, že má hranatý stonek podobný tesanému dřevu
a postranní větévky, vybíhající téměř v pravých úhlech v jednom
bodě po obou stranách z lodyhy, takže jeho gesto připomíná podobu malých křížků s rameny protaženými jako kůstky prstů těch,
kteří již odpočívají pod zemí a odtud žehnají našim polím. Nevím,
kdo by se u nás odvážil napsat báseň o stozích slámy zářících
v podzimním slunci na modré obloze jako kupy zlata či rajské
brány, na něž vystupují děti jako andělé, nebo o vozech v polích
tažených párem rohatých volů a dodati spřežení takového vznosu,
že před sebou vidíte zobrazený některý z biblických výjevů, archu,
či okřídlený vůz Eliášův. Všechno ostatní kolem stává se jen pozadím, na němž zlatem, bělí a purpurem plane zjevení vozů, čekajících možná na někoho, kdo s nimi přijel a žije na zapřenou mezi
námi, aby byl v takové slávě odvezen zpátky. Nebo jimi budeme
vezeni my cestou na hřbitov a k věčnému domovu. Voli zvedají
nad linii obzoru své rozložité rohy, kola se neslyšitelně pohybují,
vozy plují před námi a všechno letí tryskem krajinou, až někde
v dálce to naposledy vyšlehne jako plamen uprostřed stoupajícího
dýmu a mlh. Cituji z této krásné básně aspoň dvě předposlední
sloky:
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Vozy, práci s křídly větru,
na pomezí schoulení,
až tmu těla s duše setru
po mdlobách a bloudění,
vy jen moje údy siré,
hlínu z hlíny, z prachu prach*
vneste do bran dies irae
v nejistoty tišinách.
Je to tak živé, přesvědčivé a zářící, že náš zrak je tím až
oslněn. Zrovna tak hlásí se o naši pozornost iluminace v knize
uprostřed popsané stránky, která zůstává šedou, aby obraz tím
více vystoupil. Tak se iluminují v přírodě pro náš zrak ty aneb ony
věci od svého okolí: kopretina, mochna, hvozdík či zvonek na zeleném podkladě stráně či louky, červeň jeřábu v ohbí cesty, vesnice,
svítící na obzoru vížkou kostela nebo červenými střechami uprostřed lesů. Tyto věci, hlásící se důrazněji o naši pozornost, zatlačují nám nenápadnější věci do pozadí. A přece je to jen pouhé
zdání, neboť ve skutečnosti nám osvětlují to, co je za nimi a kolem
nich, svět, z něhož přicházejí a k němuž zase spějí, když o něm
vydaly své svědectví. Blahoslavené oko, které vidí, že stvoření ještě
menší než před chvílí jmenovaná mají tutéž vlastnost, osvětlovat
své okolí a vydávat svědectví o zdroji, z něhož vzešla! A právě
v tom Reynkovo umění dostává svůj plný smysl, asi tentýž, jako
jej mají iluminace, v nichž je shrnut nebo napověděn obsah
knihy. Ty malé, nenáročné věci rozzářil tak, že nás zpravují o celém
odehrávajícím se dramatě, v němž béřou přímé účastenství a na
jehož pozadí se teprve náležitě odrážejí. Tvoří jedno očko na přízi
příběhu vypravovaného nebesy, jenž nemá trhlin, třebaže nám se
mnohdy zdá, jako by to či ono vlákno nemělo v něm spojení a pokračování. Kdo vidí správně třeba jen několik věcí, dovede si již
postavení ostatních určit, podobně jako hvězdář podle polohy několika hvězd dovede zjistit místo jiných hvězd a podobně jako
chemikové označili prvky v neúplné soustavě prvků. Předpokládá
to ovšem, že je přesvědčen o daném plánu — i správné vidění věcí
je cesta, po které může být k němu přiveden — jemuž je svět podroben a v němž všechno má pevné místo a určitý smysl. Každá
věc, i ten nejmenší život o něm svědčí a zpravuje nás o světě pro
naše smysly neviditelném, o tom pozadí, na němž se rozvíjí drama
všeho stvoření na zemi. Zvláštním postavením byl při tom obdařen
člověk, jemuž nejen že bylo dopřáno chápat bytí stvoření a svěřena
moc nad vším zde na zemi, ale z části byl mu i odhalen tento bož289

ský plán. Viděti věci takto, to jest viděti stvoření v milosti; a
pravá poesie není ničím menším. V ní stvoření vypravuje básníkovi
0 potěšení ze svého bytí a on jeho radost vypravuje zase nám.
A protože stvoření ukazuje ke zdroji, z něhož vyšlo, básník, i když
zpívá o věcech a tvorech nejmenších, zpívá zároveň i o nejvyšší
skutečnosti. Vzdává jí chválu i za svůj život. Jinak řečeno, zpívá
vlastně z naděje. Ach, nikoliv, naděje zpívá v něm.
Proč to zdůrazňuji, když všechen zpěv není než chválou, mající původ v naději? Což když někoho chválíme, nečiníme tak
z lásky a nevracíme tak aspoň část té lásky, jíž jsme nekonečně
zahrnováni a v níž spočívá všechna naděje ? Zpívaje o věcech, básník vzdává chválu jejich věrnosti, ale především ruce, která je
stvořila, i dechu, jenž ho samotného oživil a vložil do jeho úst dar
písně. Každý krásný život, každý dobrý čin je chválou z lásky
stejně jako gestem naděje. Ale je tu ještě jeden vztah a ten osvětluje pronikavěji i ten vztah první. To je rub všeho živého, jeho
pomíjejícnost, prach a popel, který zbude tady ze všeho, z nás,
z našich rodičů, bratří i dětí, zvířat, rostlin i věcí. To zbude z krásy
stvoření. Ještě dnes nás některý člověk miluje a některá věc potěšuje, ale zítra z obojího zbudou jen dva chomáčky troudu, které
zmizí beze stopy v zemi. Hle, tam ústí všechny podzimní cesty, na
nichž
prach pohasl, a tesklivý
je hvozdíků a zvonků lem.
Háv chudoby, šeď olivy
vás obestřely popelem.
Toto volání pomíjejícnosti ozývá se ve všem stvoření na světě,
je jakousi žlučí, pronikající organismem věcí, květin, živočichů
1 lidí a pozvolna nebo náhlým bleskem je ochromuje a ničí, ono je
hořkostí kaliny, „která krásná páchne žlučí", připomínkou zániku
podtínajícího naše úsilí a vyvolávající zdání naší marnosti i světa
kolem nás; a je i naším velkým pokušením. Takto pro. po vrchní
oko je všemu vtištěno tragické a zoufanlivé gesto, jež nemá smyslu,
leda jen nutnost dohasnout, zaniknout a nebýt. Než pro člověka
a básníka věřícího, který zná pravý smysl slov „všechno je marnost", jsou všechna ta naše quichotovská gesta naplněna jedinečným smyslem a tak se také odrážejí od neproměnného pozadí
nebes. Řekli jsme zdání naší marnosti, ale zdání není život. To,
co k nám hledí z očí umírajících, to není jen výčitka a připomínka
smrti, ale je v nich uzavřena celá tíha a stesk našeho vyhnanství,
příslib i naděje, že z něho bude jednou dovolen návrat do tolikrát
vzpomínaného domova. To všechno hledí z mnišských očí ptáčete,
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slétnuvšího v zimě na básníkovo okno, a dodává tomuto milostnému hostu, jenž jindy nepůsobil než potěšení našemu oku, tvářnost nenadálosti a záhady. Tu se v nás probouzí stesk, starost,
zaúpění, až vztáhneme ruku ze zdiva žaláře vstříc té skupině,
kterou se k nám prodírá nadzemské světlo naděje. A toto prázdné
místo je v každém stvoření, tvoří osu, kolem níž je stvoření stavěno a okolo níž krouží, toužíc po svém dokonání a oslavení.
V í m e z a j i s t é , že v e š k e r é t v o r s t v o s p o l u s t é n á
a t r p í b o l e s t až d o s a v a d , tato jediná věta Svatého Pavla
z Listu k Římanům (8, 22), to všechno, co zde chceme říci, jedním
rázem zatahuje do své sítě. Odloučení vrhá stín všude, neboť je
vlastním původcem porušenosti věcí, ale zároveň jim dodává zvláštního půvabu a jediný směr jejich spění. Tak člověk, jemuž by jinak
nezbylo, než spokojit se nahlížením do tváře smrti, chtěl-li by
uzřít svou nejvěrnější podobu, jest uvržen v nejsladší poddanství
té, již nazýváme nadějí. To ona nám klade svou mateřskou ruku na
čelo, podobně jako déšť v básni Deštivé jitro:
Těžkým vínem umírání
voní listy setlelé.
Mateřskou a tesknou dlaní
sahá nám déšť po čele.
Čím jiným by byl náš život, než sráznou propastí bez východu,
do níž nás někdo bez milosrdenství uvrhl, jako je jí u všech popěračů života a velebitelů hmoty, kde to nakonec vychází na jedno,
jsem-li živ dobře nebo přestupují-li hranice každého zákona, konám-li dobro či pášu největší zločiny, jako je to jedno prachu,
v nějž se obrátím, nebýt této milostivé ruky, která vrásky na
našem zachmuřeném čele naplňuje světlem? Zde nastává poslední
zápas mezi zdánlivě nezměnitelným a krutým zákonem pomíjejícnosti a životem, který je podle nevidoucích tomuto zákonu podroben; a je výsadou slepých viděti, jak duch zániku definitivně
vítězí nad duchem tvůrčím. O tomto konfliktu ví a nejhlouběji jej
zakouší, a snad pouze on, člověk věřící, protože nakonec, i kdyby
vykonal v životě ty největší věci, leží tu nahý a nezbývá mu než
naděje, jeho jediná utěšitelka. Z něho prýští úzkost, o níž se zpívá
v stejnojmenné básni:
Jsme dvěma ostny protkáni,
smrt útočištěm je vždy bližším,
naděje jako smrt je nahá,
kdo kterou spíše oděje?
Cos trne v každém setkání
nás, smrti, nás a naděje.
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Proč právě mateřskou dlaní deště byla symbolisována naděje,
to má svůj dobrý smysl. Nenalezneme lepších a více vyjadřujících
slov pro vodu, než jsou slova očišťující a životodárný. Na první
její vlastnost bylo již upozorněno ve verších, které jsme uvedli
v záhlaví těchto řádků, zde pomocí její druhé vlastnosti je vyjádřena naděje v celé své moci. Básník ji obsáhl slovem matka a
voda, neboť voda život spoluudržuje a matka jej dává. Jestliže je
Vzkříšení naší nadějí, což není pak naděje matkou našeho vzkříšení? Ztracenou víru lze zase nalézti, je-li to v úradcích Prozřetelnosti a máme-li srdce ještě otevřené, ale kdo ztratil naději, ztrácí
i život; její ztráta je zoufalství v svém nejčistším tvaru. Jidášovi,
který jí pozbyl, zbývá jen oprátka. A protože tři božské ctnosti
se neopouštějí, nýbrž si navzájem vypomáhají a znásobují svou
moc, ze zřídla druhé božské ctnosti napájí se v člověku víra i láska.
Kde ona je ještě živá, nemusí být nic ztraceno. Vždyť ona je světlem
všech vidomých i slepců, svatých i hříšníků, vyvrhelů, zločinců
i vrahů. V jedněch z nejkrásnějších veršů této knížky básník jí
přisoudil název z a r y t á , a opravdu, nelze pro ni nalézti slova
vhodnějšího.
Holubice neúprosná,
vrkající vrahům do sna
o zaryté naději...
Naděje, zarytá do naší duše, do našeho masa, do čísu našich
kostí, do každé kapky krve, kolující v našem těle, jde to říci ještě
lip? To je ta poslední bašta, jejíž ztečení vyžaduje zasáhnutí
všech sil temnot, naše živná země, skála, z níž nelze vyrvat naše
kořeny, kohout, budící nás ze spánku v ranní čas, kdy ještě není
nic zmeškáno, zaúpění, lítost a hořký pláč. Petr, obracející svou
tvář k vrchům jerusalémským, po nichž kráčejí bílé nohy úsvitu,
zatím co Jidáš odvrací hlavy od těchto poslů a shrben, odchází
k temnotám. Něco podobného nám říká báseň Procitání:
Krví rozlila se zvěst,
křídla chval se nezachvěla:
Petr zapřev, ještě dříme.
Procitli jsme. Nevzbudíme
bratra viny své a spáče,
jenž snad ve snu s námi pláče,
ale možná odpočívá,
zaklet v zapomnění zdiva.
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Procitlo-lis nejdříve,
zaúpění ohnivé,
oblec roucho naděje!
Kohout zpívá. Atd.
Tu docházíme k jedné základní odpovědi, proč přírodě je přisouzen takový význam v básníkově světě. Ta příroda, která se rok
od roku obnovuje, odpovídajíc tak na volání svého Ustanovitele,
aby dávala člověku plody k výživě a látky k úpravě oděvu i k zbudování přístřeší, svým živým svědectvím dvojí neúchylné věrnosti,
Tvůrci i člověku, neustává posilovat naši naději. Každým jarem,
jež se otevírá s nejslavnějšími křesťanskými svátky, připomíná
nám naše vzkříšení, i těm, jimž ta událost, která vrhla světlo na
celé dějiny až do skonání věků, je pouhou báchorkou k smíchu.
Neúnavně opakuje s nekonečným půvabem své gesto do ní vložené
a nachází v něm stále stejně veliké a nevyčerpatelné potěšení,
gesto, které je její podstatou, svědectvím, klaněním, kultem. Zvlášť
krásně je to shrnuto v závěru básně V jeseni, kdy
duše radostné v těl dnění.. *
svobodou svou oslněni,
půjdou, dlaně vtisklé v líci,
vzkříšených, již na pravici
čekaly by na oddech
svatém, jako na hrobech
strou se ve svítání svitu
čistých nevýslovných ritů
stříbrem obetkané hávy.
Podzim jako kněz v zlatém ornátě jde krajem a mírem posvěcuje všechno, co přineslo dobrý plod s klíčkem schopným života.
Báseň Jeřáby v mlze kreslí takovou skutečnost růstu a života
v podzimu, kdy do prachu padá list a sám se obrací v prach.
Roste vše, vše na blízku je.
Troubu vzkříšení si kuje
anděl v čekající hluši.
Tak stojí skvoucí a oslnivý na hoře nad mlhami a povolává
i nás na humna Boží, abychom o sobě vydali svědectví. Dies irae,
úvodní báseň druhého oddílu knížky, kde se Reynek pokusil vymalovat soud, navazuje zcela organicky na to, co bylo vyzpíváno v posledně uvedených verších. Hned na začátku básně je narážka na
klíčení semen: „Mrtví jako červi bílí / zpod kamenů vyrazili / jako
semena, jež klíčí" atd. Ale zde už je záměrně postoupeno dále a dů33 *
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raz jest položen na jinou věc. Jako zde na zemi duše i tělo jsou
spolu nerozlučně svázány tak, že duše obléká tělo, tak i při vzkříšení, soudu a potom navždy ona bude pokrývat naše tělo rouchem
buď nádherným nebo špinavým a děravým, krátce takovým, jaké
jsme si zde na zemi upředli a utkali. Obrazně řečeno, šat pro život
na zemi byl nám dán, leč plášť pro život věčný jako by si z nás
každý tkal, stříhal a šil sám; k tomu je třeba nejen těla, které
jej má jednou nosit, ale i ducha, jenž látce dává formu, duši, která
obléká a do níž se obléká naše tělo. „Tělo, duše — noc a den / život
je v nich zapředen / nikdo už jich neoddělí." Tak budou stát v svém
rouchu „ti, jež duše obepíná / jako mrzká vazká slina" a na druhé
straně jiní, jejichž
těla, která hnisy hubí,
těla hladká jako zuby,
těla bez studu a šatu
krouží kolem Josafatu
oděna jen do svých duší.. 6
bílých a zářících jako sníh.
Příroda slouží Reynkovi k vyjádření nejhlubších vztahů, věcí
nechávají mu nahlížet až ke kořenům, vyjevují mu ještě druhý
smysl a význam, jejž mají ve světě kromě svého poddanství a
služby člověku. Jeho umění nemá nic společného s nějakým planým symbolismem. To, co nám skutečnosti ukazují, je jen jediná
jejich tvář a Reynek nám odkrývá jejich druhou podobu, pravdivější, skutečnější a úplnější. Ukazuje nám svět v tušení svého
oslavení, v naději, za spění, na cestě a pouti, s klíčením a životem
věcí, v očekávání dne, kdy ty, kdož si uchovali lásku a naději ve své
vzkříšení, pokryje bílá barva jako sníh krajinu v Adventu, nad níž
jitřní zvon odkudsi z dálky budí živé ze spánku a volá zemřelé,
aby se společně vydali na cestu, která už je vystlána pro jejich
nohy. Toto velké vyzvání je shrnuto v trojdílném Adventu, jehož
první báseň pokládám za skvost české poesie a za jednu z nejlepších českých drobných básní. Opisuji ji zde celou:
Minula noc, ale ještě
tma se choulí šedivá.
Klekání na roucho deště
A v e stříbrem vyšívá.
Mrtví domu naslouchají,
živí sotva procitli.
V duši živých, v mrtvých taji
zrno klíčí, slupka tlí.
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Oděn A v e stříbrnými,
utichá déšť jako dým.
Chystá sněhy, svatost zimy,
bílou cestou příchozím.
Všechno, co čeká a klíčí ve tmě, je najednou vyzdviženo a ponořeno do světla, neboť už je tu doba, „kdy vonná noc a veliká"
prostírá se nad všemi krajinami, noc, již básník iluminuje hvězdami a sněhem, z něhož se tyčí skály a věže města, a nad vším
jedna hvězda pozdvihuje všechny oči vzhůru a svými paprsky
k sobě táhne větve stromů, jablka svítící v kořenech, ryby pod
ledem, zvířata v doupatech i poutníky, brodící se sněhem k jeslím
betlémským.
Jde tam stesk a zhrdl vším,
dojít, dojít dejte mu,
stezky mezi ořeším
obrácené k Betlému,
k Domu chleba pro hladové a utrmácené, k Domu světla, míru a radosti.
Doposud věnovali jsme pozornost hlavně obsahu Reynkových
básní, nyní zbývá ještě říci několik slov o jejich formě, která souvisí s tím, co bylo napsáno o jeho umění iluminačním. Je s ním ve
shodě nejen krátkost jednotlivých básní a veršů, ale i úspornost
větných gest, takže mnohdy jednotlivé sloky i celé básně jsou tak
ostře řezané, že vrhají tak ostré světlo jako skuliny ve zdi, propouštějící proud záře do temné místnosti. V nejlepších číslech
knížky Reynkovo slovo plane jako číše starého vína, v níž se lámou a z které vychází množství paprsků všemi směry. Krátce,
zvolil formu zhušťující a zadržující nejvíce světla na malé ploše.
Ukázky, které jsme uvedli, toto umění dostatečně vystihují, takže
není třeba rozepisovat se o tom podrobněji. Ti, kteří mluví o šířkách a hloubkách u básníků, dávajíce posledním přednost, přijdou
si na své, neboť hloubky těmto básním nebudou moci upřít.
Hloubka Reynkovy poesie je taková, že osvětluje stvořený svět
nesčíslných tvarů několika pohledy, jimž dal svůj výraz, a třebaže
užil zdánlivě starých básnických forem, je to jeho výraz nejvlastnější, protože poctivě dobytý a protože k jeho pohledu není jiný
myslitelný. V této studii všímali jsme si pouze dobrých stránek
Setby samot. Neuváděli a nechválili jsme nic, co by chvály nezasloužilo. Zmíníme se ještě stručně o některých kazech knížky.
Snaha prosvítit verš co nejvíce světlem, zavedla někde k opomenutí nebo k úplnému potlačení jiných prvků, které se v básni
hlásí o své právo. Tak v několika slabších číslech knížky hudebnost
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verše je dost chatrná, což prozrazuje, že básníkovo úsilí bylo tak
vyhroceno jedním směrem, že zbylo velmi málo sil a pozorlivosti
k ostatní práci. Způsobuje to jistou jednotvárnost verše tam, kde
báseň není dotažená, a ruší to účinek. Také se Reynkovi doposud
daří líp básně pevně strofované, než ty beze strof, které často
zavádějí do pouhého rýmování a suchých úvah. Máme tu na mysli
některé básně z druhého oddílu knížky. Rovněž tak přesahy jednotlivých veršů, jichž Reynek často používá a které jsou pro něho
tak charakteristické, působí někde, a zvláště při hlasitém čtení,
dost rušivě. Jejich používání vyžaduje značné opatrnosti a zkušenosti, ale jinému by se ani tak nedařily. Ostatně většina Reynkových básní jest účinnější při četbě očima, což jen potvrzuje to, co
bylo řečeno o jeho umění iluminačním. Ale i tato poznámka pozbývá mnohde platnosti, a to právě u básní nejzdařilejších, kde
oba básnické živly, světlo i hudba, jsou uvedeny do rovnováhy.
Tak celý Advent, a hlavně jeho prvá část, Procitání, Holubice neúprosná, Vozy v polích, Otevírám do tmy, Deštivé jitro, Jeřáby,
Pozdní podzim, První mrazy, Jeřáby v mlze, Žalář, Domov, Úzkost,
Východ měsíce, Dies irae a j. Je nanejvýš zajímavé, že toho bylo
dosaženo právě v těch nejlepších básních, které zabírají do hloubky
a mají jistou šíři rozhledu. A umění, o němž jsme mluvili, vyžaduje
obojí. Pak je teprve uměním dokonalým, neboť jen pohled hluboký
a čistý vynutí si jas, hudbu a plnost formy. To nám odhaluje nebezpečí, jemuž Reynek v slabších číslech knížky vydal svou daň, ale
zároveň mu ukazuje i cestu, po níž je zde jedině možno jít.

BERNHARD ROSENMÖLLER

NADPŘIROZENÝ A PŘIROZENÝ ŘÁD
I.
Máme-li si uspokojivě odpověděti na tuto otázku, tak důležitou
pro náš životní úkol, musíme si uvědomiti některé pravdy a míti
je stále na mysli při tomto rozboru.
Stvoření je d o b r é , protože je Bůh stvořil. K své cti je vyvolal z nicoty. Nejhlouběji poznáme dobrotu bytí, jestliže pojmeme
vše stvořené jako analogické jsoucno. Jeho podstata spočívá právě
v tom, být odleskem Božím. Je-li tomu tak, je všechno jsoucno
stvořené jsoucnem posvátným. To je tajemství, ale tajemství plné
světla. Neboť jen z této pravdy je nám jasno, jak mohl Bůh stvořit
jsoucno a jak je k jeho cti. Tím označením posvátný vyjímáme
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ovšem z dosahu stvořeného ono jsoucno, které má účast na božském jsoucnu, nebo alespoň vstupuje v odlišený vztah k nadpřirozenému životu a tak mluvíme o svatých lidech, svatých nádobách,
Z dobrých důvodů se přidržíme tohoto zvyku, neboť oblast účasti
je podstatně rozdílná od oblasti přirozené analogie, ale přesto
budeme trvat na tom, že vše stvořené je svaté již svou jsoucností,
protože je právě v jsoucnu obrazem božského, tedy svatého
jsoucna. Tato pravda je základního významu, abychom pochopili
katolické pojetí kultury.
Za druhé je třeba dbáti toho: Bůh stvořil svět jako p r o z a t í m n í , nikoliv jako dokonaný. Stvořil jej jako místo, na němž se
mají lidé osvědčiti. Jak bude vypadat nové, definitivní stvoření,
nevíme. Ale i ve své definitivní úpravě bude státi jen v analogii
a nebude mít podílu na božském životě. Stěží je tedy správné pomýšleti na přeměnu všeho tvorstva, jako věříme v Proměnění Těla
Kristova na hoře Tábor a ve Zjevení všech svatých v den posledního soudu. Ježto je člověk duševní a tělesnou jednotou, bude rovněž tělo svým způsobem účastno božského života. Obnovu ostatního tvorstva je hledati v rovině přirozené analogie. V nynějším
čase spíše stvořitele zakrývá stvoření, nežli aby ho zjevovalo.
Sotva pochybíme, řekneme-li, že obnovené tvorstvo otevřeně odhalí
své svaté jsoucno, zobrazující Boha. Nadto bude místem služby pro
děti světla. Předzvěsti tohoto konečného stavu vidíme v ráji. Bůh
postavil člověka na tuto naši zemi, a kde člověk stál, tam mu bylo
tvorstvo poddáno.
A ještě třetí věc je základního významu. První člověk Adam
příslušel podle svého jsoucna d v ě m a o b l a s t e m , t o t i ž
a n a l o g i e a ú č a s t i . V oblasti analogie byl ve vysokém stavu,
byl osobní duch, přímý obraz Boží. Ale měl též účast na božském
životě, ježto mu byla darována nadpřirozená milost. Jakkoliv jest
důležité rozlišovat přesně obě oblasti, přesto je nebudeme moci
od sebe odtrhnouti: Adam byl jediný posvěcený člověk a tvorstvo
bylo zde proto, aby jeho posvěcenému bytí sloužilo. Historicky
nazíráno zůstává lichou otázka, jak by byl Adam udělal z tohoto
světa domov pro sebe a potomky, kdyby nebýval vyhnán z ráje.
Ale teoreticky nazíráno, je důležité konstatovat, že v tomto rajském světě nebylo místa pro nějakou vezdejší, samostatnou kulturu, neboť v každém poznání by odhalovalo tvorstvo jeho dobrotu
poukazující k Bohu, v každém uměleckém útvaru řád stvoření
zářivěji by zvěstoval stvořitele. Nic nemohlo posvěceného člověka
odloučiti od Boha, než přestupek jediného příkazu, který se dal
snadno splniti.
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Víme ze Zjevení, že se Adam vzdal pro sebe a potomky vybudování rajské civitas Dei. Její vytvoření bylo od základu znemožněno tím, že b y l a r o z l o m e n a j e d n o t a obou řádů — analogie a účasti — a přetrženo nadpřirozené společenství s Bohem.
Zůstal ovšem člověk obrazem Božím, ale byla mu vzata n e p o r u š e n o s t a harmonie jeho sil. Rozum ztratil jasnost, aby osvětlil
poslední důvody jsoucna, a láska onu obdivuhodnou lehkost, aby
se všechno usilování řídilo k Bohu. Toto rozrušení rationis sanae
nelze sváděti jen na oslabení rozumu, vůle a lásky, nýbrž zcela
podstatně na nedostatek nadpřirozeného osvícení ducha a srdce.
Vždyť i národ s tak úžasným nadáním pro badání o podstatě jsoucna
a jeho řádech, jako byl řecký, selhal v největších myslitelích tehdy,
když měly být vysvětleny nejhlubší příčiny všeho jsoucna.
Avšak nyní rovněž počíná působit na člověka a okolní svět
lhářská a matoucí moc. L u c i f e r , padlý anděl, se ujímá znovu
vlády a uvádí ve zmatek i nejvyšší oblasti pravdy a krásy, práva
a lásky.
Ale nejosudnější v této katastrofě člověka byla z t r á t a nadp ř i r o z e n é p ů s o b n o s t i m i l o s t i Boží. Ovšem nevíme,
jaké zázraky milosti působil Bůh se zřetelem na budoucí Golgotu
v jednotlivých duších, ale ve vnějším prostoru lidského utváření se
celkově jeví ustavičně postupující odpad od řádu, spočívajícího
v Bohu.
Pozorujeme-li tyto tři události, tak pronikavé pro dějinný vývoj, mohli bychom se domnívati, že lidé, odkázání na svou přirozenou sílu ( t e m p u s n a t u r a e ) , vybudovali čistě vezdejší kulturu samostatnosti a svézákonnosti věd a umění, státního zřízení
a hospodářství. Ale tomu, jak se zdá, spíše odporují skutečnosti,
o kterých nás tak bohatě poučují dějiny národů. I když nadpřirozený život neposvěcoval lidské životní řády, naplňovala přece
veškeré životní okruhy všech předkřesťanských národů zvláštní,
často světlá, častěji pochmurnější, často náznaková, nejčastěji
spletená a zmatená posvátnost. Pojmenovati tuto posvátnost pravým jménem, je jistě často těžko. Ale nikterak neexistovala v předkřesťanské době samostatná světská kultura. Kde byl někdy formulován atheismus ať v Řecku, v Indii nebo v Číně, nikde nenalezl
přívrženců a nemohl proniknout oblastmi lidského bytí. Mnohostranně skryté příčiny této posvátnosti nemohou zde býti zavedeny. Ale konečně narážíme vždy na tytéž poslední důvody. Podle
své podstaty je člověk odkázán skutečně jsoucímu osobnímu Bohu.
Podle svého původu náleží do dvou oblastí. Po Adamově pádu není
čistě přirozeného člověka, nýbrž je jen člověk znesvěcený, nebo
znovu posvěcený. Tak jak existuje člověk na této zemi, nalézá své
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naplnění jen v účasti na božském životě. Nemá-li účast na pravém
životě, hledá náhražky.
Nová historická epocha světová začala, když Bůh vyvolil v tajemné volbě lid israelský pro své zvláštní úmysly. Pán zůstavil
řád životního prostoru milujícímu poznání a svobodě prvního člověka. Jen jediný příkaz, snadno splnitelný, byl mu uložen na
zkoušku. Opak nalézáme v době zákona ( t e m p u s l e g i s ) . Boží
vůle je zde jediným zákonem. Lidské vůli není ponechán žádný
volný prostor. Všechny okruhy života jsou řízeny zákonem a veškeré utváření okolního světa se děje v poslušnosti jasně zjevené
vůle Boží.
Nepochopitelné zůstává vše, co zde tvrdíme o působení nadpřirozeného života na přirozené oblasti za křesťanského věku, nepřipomeneme-li si nejdůležitější události ze světových dějin: stvoření člověka, Utrpení, Vzkříšení, Nanebevstoupení Kristovo a seslání Ducha Svatého. V B o h o č l o v ě k u byla znovuzřízena jednota oblasti pozemské a božské způsobem, přesahujícím všechnu
míru lidského pomýšlení. Opět se objevila neporušenost lidské přirozenosti, ryzí zázračné dílo přímého obrazu Božího. Na kříži byl
konečně definitivně porážen kníže tohoto světa a ve Vzkříšeném
byla viditelná nádhera věčnosti v tělesném.
Po nanebevstoupení následuje zase doba putování ( t e m p u s
p e r e g r i n a t i o n i s ) . Ale ta stojí v ohnivém znamení Ducha
Svatého. V mnoha základních rysech lze tuto dobu srovnávat s epochou počáteční. Opět je získána účast na božském životě, zákon
zrušen, vrácena svoboda dítek Božích. Avšak katastrofa vrhá ještě
chmurné stíny do křesťanského věku. Choroba a smrt nám zůstaly,
původní neporušenost našich přirozených sil nebyla nám znovu
darována a stále ještě nás ohrožuje kníže tohoto světa. Nicméně
tato křesťanská doba nekonečně předčí původní stav. Křtem se
člověk vskutku zakořeňuje do Krista, božskými ctnostmi, Dary
Ducha Svatého vstupuje duše v osobní svazek s Trojjediným Bohem. Doba putování, ale nikoliv čas počátku, nýbrž čas závěrečný.
Pán vstoupil na nebesa. Ale jest blízko. Naplněny jsou již první
předzvěsti soudu, ba příští soud je již rozhodnut na kříži. A proměněný Kristus stojí již uprostřed nás a živí nás svým proměněným
Tělem a Krví. Tak tedy tento čas není jen t e m p u s p e r e g r i n a t i o n i s , nýbrž také již časem odchodu. Již se věčnost sklání
do času.
K této situaci je v úplném protikladu pokus, vytvořiti ryzí
vezdejší kulturu, pokus, který byl podniknut s neporovnatelným
duchovním napětím od kdysi křesťanské Evropy. Mnohem spíše
se zdá přiměřeno době vzdáti se přirozených oblastí a vynaložiti
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všechny duševní síly na láskyplné pohroužení do Božích tajemství.
Než i toto řešení odporuje závěrečné době, neboť Kristus se již
ujal panství nade všemi okrsky jsoucna. Zádá, aby jeho učedníci
učinili ve světě zjevným toto panství. V království Kristově jsou
rozličné stavy s rozličnými úkoly; žádného nelze postrádati, má-li
se zachovati pořádek. Ordo monachorum je vyšší stav, ale k životu
není méně nutný ordo laicorum. On jest orgánem, který přirozená
území přináší vstříc panství Kristovu.
II.
Z předcházejícího není již zatěžko stanovití cesty, které vedou
k nadpřirozenému oživení přirozených oblastí. První cestou je
odhalení, zajištění a přirozené utváření řádu stvoření. Druhou je
osvobození přirozených oblastí od znetvoření a zmatků, které jsou
od počátku způsobovány žádostivostí a pýchou lidského srdce a
klamným vlivem Protivníka. Třetí je včlenění těchto přirozených
oblastí do přirozeně nadpřirozeného řádu, který Kristus lidstvu
daroval nazpět.
První cesta jest zdánlivě čistě přirozená. Ukážeme, že takovou
není. Avšak to je právě důležité seznat, že to v podstatě přirozená
cesta jest. Stvoření je svaté dílo Boží a zdravý rozum je zázračné
dílo svaté všemohoucnosti. Dědičným hříchem a jeho následky byl
zmaten a zatemněn tento rozum. Křtem se sice toto dílo nepřivádí
zpět do původní neporušenosti, ale působení Ducha Svatého vykonává na p ř i r o z e n ý r o z u m o z d r a v u j í c í m o c , takže
jasněji nahlédá do řádu stvoření a tou měrou také utváří lidské
životní okruhy v přirozené pravosti.
Evropské duchovní dějiny nám poskytují na důkaz spoustu
konkrétních skutečností. Jednou jsme se již zmínili, že přes úžasné
metafysické výkony i největší duchové řeckého národa přece jen
selhali, když měli ujasniti poslední příčiny jsoucna. Právě r o z h o d u j í c í p r a v d y : Bůh jako naprosto jsoucí, jedinnost Boha,
stvoření z ničeho, svoboda božské Prozřetelnosti, nebyly odkryty
Platonem ani Aristotelem. První křesťanští myslitelé je nalézali
ve Starém Zákoně, v Knize Zjevení. Světlem, které k nim prýštilo
ze Slova Božího, byl jejich rozum uzdraven. A to bylo nejpatrnější
ze světa, že se mohlo o božském jsoucnu mluviti jen tak a ne jinak.
Nejinak tomu bylo v oblasti přirozené antropologie a etiky. Co
znamená osoba metafysicky, pro to nám otevřel oči Nový Zákon,
a také Platon ani Aristoteles nevyřešili problém těla a duše. Rozum
bylo nejprve třeba ozdraviti věrou, nežli bylo možné metafysické
poznání duševní a tělesné jednoty člověka. Nechť postačí těchto
několik poukazů, aby bylo jasno, jak se radikálně změnil řecký
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svět pod vlivem Zjevení. Etienne Gilson vylíčil v díle „L'esprit de
la philosophie médiévale" tuto přeměnu ve všech základních otázkách filosofické spekulace se svrchovaným zvládnutím historického materiálu.
Také řecký n á z o r na s p o l e č n o s t a h o s p o d á ř s t v í
byl změněn od základu křesťanským myšlením. Křesťanský objev
osoby a jejího podstatného vztahu k Bohu daly teprve veškerým
sociálním útvarům pravý řád a hierarchii. Klasickým příkladem
pro to, jak nadpřirozené hledisko očišťuje přirozené poznání, zdá
se nám nauka o manželství. Jen v křesťanském pojetí manželství
jsou plně poznány a zajištěny přirozené základy manželství v své
pravosti. Jak se neochvějně potvrzuje takto uzdravená ratio sana,
dokazuje se nám ze zřejmé skutečnosti, že ve zmatku mínění katolická Církev, a jedině ona, setrvala v rozvážném klidu při těch přirozených základních poznatcích sociálního řádu, které dnes s největší námahou musí Západ znovu dobýti, nechce-li zahynout na
nepřirozenost sociálního chaosu.
Není tak snadno učiniti zřejmým, že milost rovněž ozdravila
uměleckou intuici a tvořivou sílu. Metafysické badání o jsoucnu
buď vynáší na světlo jeho příčiny, nebo je opomíjí a úsudek
o těchto příčinách je správný nebo chybný. Máme-li pravdu, máme
též měřítko pro správnost myšlení. Naproti tomu je umělecké
dílo vždy ve spojení s řádem stvoření, neboť v umělecké intuici
nechápe duch podstat, aby je pochopil, nýbrž duch je jat podstatou
věcí. Dotýkají se svou hloubkou dna duše a umělec rozzáří všemi
tvárnými prostředky tyto hlubiny. Proto je také umění ještě mnohem více závislé na nadání než poznání pravdy. Avšak ani přirozená síla vnímání, ani síla tvárná nejsou sdělovány milostí, nýbrž
jsou jí předpokládány. Už jedině proto je ztíženo srovnání mezi
antikou a křesťanskou Evropou, protože nadání je nerovnoměrně
rozděleno mezi národy. V nenapodobitelné jasnosti svědčí dórský
sloup o řádu stvoření, jedinečně a neopakovatelně je vryto do verše
Homerova nebo Virgilova bytí jsoucna a v definitivní formě vyslovil člověk temporis naturae svou tragiku. Již jen tichá pochybnost o dokonalosti tohoto umění by byla znesvěcením. Všechno,
co zde bylo možno vykonat, bylo vykonáno. Ale bohatší jsou
možnosti času milosti temporis gratiae. Hlubší vrstvy lidského
jsoucna zaujímají duši (anima) umělce. Nelze to přehlédnout,
porovnáme-li řecká výtvarná díla se středověkými, nebo ponoříme-li se do propastí děl Shakespearových. Zde sestupujeme
schod za schodem skutečně až do hlubiny věčnosti, neboť v těchto
propastech se nikdy nemýlí křesťanský básník. Všecko má zde své
přirozené místo a postavení tak, jak to určil stvořitel. A básník
33 *
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dosahuje ještě až na bytostný základ duše tam, kde osobní Bůh
dává každému jednotlivému člověku otázku na zkoušku, otázku,
na kterou každý člověk odpovídá sám pro sebe buď tak nebo onak.
Otázka i odpověď mají svou metafysickou tíhu a mocnosti světla
a tmy zápasí o toto ano či ne.
Ještě jednoznačnější než srovnání s antikou ukazuje nám přihlédnutí k umění devatenáctého století, že za přirozenou intuici
hlubších metafysických vrstev a za bezpečnost řádného utváření
vděčí básník jen a jen víře. Ani ten nadmíru nadaný Goethe nemá
již onen zároveň naivní a hlubinný pohled Shakespearův do metafysické situace, v které stojí každý člověk jedinečně a neopakovatelně před Bohem. Ve Faustovi jest tato situace spíše zamotána
než vyjasněna. Ale postupem století mizí jedna vrstva jsoucna za
druhou. Na genialitě umělcům vskutku nikdy nechybělo a také
ještě povrch jsoucna, hra světla, linií a barev nese tajemnou sílu
symbolů. Nikdo nebude popírati, že i zde, v těchto obdivuhodných
obrazech impresionismu je zjevení stvoření. Ale nebylo toto umění
resignace draze vykoupeno? Rozhodně znamenalo katastrofu pro
básnické umění rozplynutí metafysického jsoucna. Čím dále pokračoval tento proces, tím méně se mohlo podařit nadčasové dílo.
A též hudba se stala konečně obětí tohoto rozpadu jsoucna, neboť
i ona žije jen z hlubin jsoucna. Pouze tam, kde se podstata dosud
uchovala, vznikalo dokonalé umění. Než Bruckner byl věřícím křesťanem a žil ještě v křesťanské tradici evropské.
Nadpřirozený život působí rovněž v ztvárňování přirozených
oblastí jako o č i š ť u j í c í a v y k u p u j í c í síla. Milost osvobozuje od zatvrzení a zmatení lidské žádostivosti a překonává nejrozmanitější mystifikace, které nás ohrožují ve všech oblastech
kulturní tvorby. Víra chrání křesťana před omylem zaměniti Boha
za pomíjející jsoucno a láska jej střeží před tím, aby se nevěnoval
konečnému. Kdo pozorně sleduje dějiny rozpadu evropského řádu,
s obavami poznává, jak snadno duch podléhá rychle se měnícím
mystifikacím. Pouze tím, že se stále tvrdošíjněji vyhýbal evropský
člověk milosti, mohl se tento proces tak překotně vyvíjeti.
A ještě třetí věc nesmí věřící křesťan přehlédnout. Život Kristův v nás p o s v ě c u j e t a k é p o s i t i v n ě naši práci v přirozených oblastech tohoto života. Z vnitřního života Nejvyšší Trojice, ze svatého řádu (sacer ordo) prýští světlo a síla, které svazují
přirozené a nadpřirozené v jednotu a veškeré lidské oblasti podrobují království Kristově. Vkořeněn v Krista, je člověk nový tvor.
V pokorném souhlasu Děvečky Páně slyší duše Slovo Boží a zůstavuje Duchu Svatému utváření veškeré své bytosti n a a n i m a h i e r a r c h i z a t a . Creator spiritus neruší přirozené síly, spíše je vede
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k jejich přirozené pravosti, zachraňuje je před každým nebezpečím
a posvěcuje je. Všechny osobní činy jsou zasaženy tímto přetvořením. Vita activita je výrazem nového života v Kristu. Odtud je každá
osobní činnost vědecká, umělecká i politická z víry a z lásky. Tím
nejsou nikterak řády mateny, naopak tím jsou zabezpečovány a začleňovány. Toto poznání není pro křesťana těžké. Ve vědeckém
zkoumání zápasí člověk o pravdu. Jen v rozhodném zaujetí pro ni,
přichází člověk až na podstatné otázky, které nám klade jsoucno.
Jak by se mohl člověk rozděliti? Ve víře a v lásce vložil celé své
bytí do rozhodnutí, rozhodl se pro Boha. Ale není také třeba žádného nového rozhodování, neboť pravda, které slouží ve vědě a
víře, je jediná, Verbum Patris, per quem omnia facta sunt, Verbum caro factum. Kdyby vědecký život rozpolcoval jednotně ustavenou duši, pak by byl tento život zajisté příliš draze vykoupen.
Ale nic nebrání křesťanovi probádati s posvěceným rozumem ony
pravdy, které se otevírají pro ratio sana z Božího svatého stvoření.
Nový život nenaplňuje jen mystické Tělo Kristovo a hlubiny
duše, sjednocené s Kristem, nýbrž utváří veškeré s o c i á l n í výtvory k jednotné civitas Dei. Tím, že Církev posvěcuje svátostnou
mocí manželství, zajímá rovněž rodinu do svatého řádu a ustavuje
svatý řád laiků, z kterého se stále znovu omlazují všechny ordines
duchovní i světské. Jediná civitas Dei obepíná Církev a stát. Úkoly
jsou různé, cíl stejný. Církev dává nadpřirozený život, stát zajišťuje přirozený. Pořádá pozemský domov, ale je to domov křesťanů, kteří putují k svému věčnému domovu. Pastýř Církve servus
servorum Dei i pastýř státu servus servorum Dei. Rozličné jsou
činy, které konají, ale tryskají z téže víry a lásky.
Křesťanské mysli se odhaluje jsoucno věcí a jejich stupňovité
uspořádání. Víra neléčí jen p ř i r o z e n o u s í l u myšlenkovou,
ale dává jí také nadpřirozené světlo, čímž i přirozené oblasti nabývají hlubšího osvětlení. Pravda veškerého bytí se odhalí, je-li
nazírána jako obraz a r t i s a e t e r n a e , a smysl dynamického
dění, poznáme-li v něm pozvání Ducha Svatého. Jen tehdy můžeme
úplně rozuměti člověku, chápeme-li ho jako příslušníka dvou oblastí, oblasti analogie a účasti. O jeho velikosti a jeho bídě svědčí
Zjevení a smysl dějin a období v jejich průběhu nám odkrývá
Písmo Svaté. Známe-li tato období, objeví se nám teprve boj o civitas Dei, a otevře-li se mysl víře, spatří stavy, které ustavují Boží
stát. Přirozeno a nadpřirozeno tvoří jeden řád. Jen když pozorujeme svatý řád Božského života, zřídlo, pravzor a cíl všech řádů,
uzříme také tento řád. Jen když dosáhneme středu, vidíme celek.
Ale střed je Veritas Patris. Ta je středem svatého řádu, ale jest
také středem stvořeného světa, neboť Slovo přijalo lidskou přiro33*
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zenost. Střed Kristus je Cesta, Pravda a Život. K tomuto svému
středu vystupují řády, povolány Duchem Svatým, který je všechny
shromáždí kolem věčného trůnu. Ztratíme-li se ve vědách, nepoznáme tento řád. Mnohem spíše se zdá, že každé území má vlastní
stav, nezávislý na druhém. Než věřící rozum srovnává snadno
a jasnozřivě. Neboť, jestliže chce v každém poznání pravdu, proniká ve všech oblastech vědění k podstatnému. Každé vědecké poznání ústí v metafysické, metafysické poznání přesahuje do theologického, neboť usiluje o důvod jsoucna, a tím jest ono Slovo,
skrze které vše jest. Tak se zaokrouhluje veškeré vědění přirozenosti v jediný ordo. Kdekoliv křesťan cokoliv počne, zůstává vždy
v tomto řádu.
Vedle ozdravujícího a osvobozujícího působení, o kterém jsme
již hovořili, nebude vykonávati všeobecně milost ještě positivní
posvěcující vliv na umělecké utváření jsoucna, neboť umělec se
pokouší jasněji zpřítomniti duchu jsoucno právě v jeho podstatě
stvoření a v jeho řádu stvoření tak, jak stojí před Bohem. Každé
pravé umělecké dílo stojí ve své správnosti a ve svém správném
směru vůči Bohu. Není věcí díla, nýbrž nazírajícího ducha, nevede-li jej umění blíže k Bohu. Otázka posvátnosti umění nabývá
smyslu teprve tam, kde má býti představován člověk nebo dokonce
mystérium. Může umělec učinit viditelnou člověkovu nadpřirozenou
oblast, v které věřící sice vskutku stojí, o níž však víme jen ve víře?
Může umělec dát zazářit v nadpřirozené skvělosti mystériu Kristovu, svatých, andělů, Nejsvětější Trojice? Kde Církev sama posvěcuje, zůstává posvěcené v šeru víry. P r a e s t e t f i d e s
s u p p l e m e n t u m s e n s u u m d e f e c t u i . Mělo by se umělci
podařiti přivodit nějak zobrazením Proměňování? Budeme se musili přidržeti toho, že umělec jest vázán na řád stvoření, tedy na
analogické jsoucno. Ale analogie naznačuje poukazem k něčemu.
Anima člověka je v přímé analogii k mystériu, je věrným obrazem
Božím. Podaří-li se tedy umělci prosvítiti svými prostředky zobrazovacími hlubinnou vrstvu duševna, pak svítí v tomto analogickém
světě záře nadpřirozena. Ovšemže nevěřícímu pozorovateli zůstává
tento poukaz uzavřen. Ale to nečiní žádné zvláštní těžkosti, je-li
přece v uměleckém díle duch zpředmětněn. Je vždy zapotřebí živoucího ducha pozorovatelů, má-li se z tohoto zpředmětnění vyčíst,
aby ožil výraz uměleckého díla, poukazující k věčnosti. Křesťan dá
se rád uvést do onoho skutečnějšího světa, kde duše je u Boha.
Přirozeně může umělec usnadniti divákovi tento přechod i symbolikovi více vnější. V podstatě nutné to není. Nemohli bychom
tvrditi, že jsme těmito několika slovy, třeba i jen přibližně, vyřešili
obtížný problém, který nám ukládá náboženství a církevní umění.
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Stačí nám náznak, že analogický svět, byv prozářen v své hloubce,
může dát analogický výraz i božskému životu.

III.
Z našeho badání vyplývá, že v nadpřirozeném oživení stvoření
se to rozhodující děje toliko skrze milost. Kde se slaví oběť, kde
se podává svátost a zvěstuje Slovo Boží, tam je posvěcující působení. Všechno závisí na tom, aby křesťané poskytli místa ve vlastním bytí nadpřirozenému životu. Tím spíše, že čas je ještě č a s e m
U t r p e n í a třebaže již vítězného, tedy přece jen čas zakrytého
vítězství. Zřízení říše Kristovy naráží na staré překážky. Zábrany
v duši křesťanově, neboť jen pomalu se vytrhuje křesťan od závislosti na sobě samém a na pozemských věcech. Protivné působení
Satana, kterému jen v ustavičném zápolení rve z rukou ovládaná
území Církev svátostmi a svatí modlitbou. A konečně odmítání
těch, kteří ještě nemohou chápati Slovo Boží nebo kteří se odvrátili
od panství Kříže.
Ve všech situacích závěrečného času v i t a c o n t e m p l a t i v a má přednost před v i t a a c t i v a . Nic není důležitějšího
než zachování podstaty křesťanského lidu, péče o liturgický, mystický a asketický život. Tím se však neříká, že se má křesťanstvo
při každém ztížení působení na širší veřejnost stáhnout na svaté
místo Církve. Při tomto ústupu se zpěčují laikové Kristovu výroku
a projevují nevěru v jeho slova: „Důvěřujte, jáť jsem přemohl
svět."
Působení laiků bude vždy zakořeněno v mystickém Těle Kristově a z Něho se bude organicky vyvíjeti. Všude, kde se uzavře
manželství a vzrůstá křesťanská rodina, tvoří se nová buňka Božího státu ve světě. Ale i v kulturní práci je laik svázán se společenstvím a čerpá z něho veškerou sílu. To neznamená, že jen Církev
jako instituce uskutečňuje n a d p ř i r o z e n é oživení přirozených řádů, nikoliv, mnohé a důležité věci nechává na rozhodnutí
vyspělým laikům. Ale pravé rozhodnutí bude vždy naplněno ve
vědomí zodpovědnosti před křesťanstvem a v živém s e n t i r e
cumecclesia.
*
Proto je hlubokým nepochopením zaměňovati křesťanství se
s t r a n o u . Strany se zakládají k určitému účelu, příslušejí do
řádu společnosti, nikoliv do řádu společenství. Nic nebrání křesťanům v liberálním státě založiti zvláštní stranu, aby se mohli účinněji zasaditi o křesťanský životní řád, ale nic by nebylo mylnějšího,
nežli ztotožňovati tento účelný svazek jakkoli s křesťanstvím.
Křesťanstvo není žádná strana. Proto je také nelze rozpustiti. Nedá
se ani vyhubiti, ježto je zakořeněno do věčného, vinného keře. Čím
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více se ostřihuje, tím bohatěji vzkvétá. Pán sám používá obrazů
o soli země, o kvasu, o světle, které svítí. Křesťanský lid je — řekli
jsme to již — prastaré pokolení, z kterého se stále znovu omlazují
duchovní i světské řády civitatis Dei.
Z tohoto vinného keře čerpá každá práce na křesťanské civilisaci svou sílu. Toto působení je vždy s l u ž b o u , a jen službou
pravdě, nádheře a vládě Kristově, ale současně také službou chudým, hledajícím, lidstvu v nouzi. Kde se neslouží Kristu nebo
bratru v Kristu, tam v říši Boží není žádného tvoření. Ale tato práce
je také vždy možná, neboť vždy budou chudí mezi námi a láska je
vynalézavá.
Křesťanský řád všech životních okruhů má své nezměnitelné
zákony, ale zároveň je obklopuje bohatá rozmanitost možných
tvarů. Věda slouží věčné pravdě a má odtud svou věčnou vázanost
a směr, než jsoucno jest nevyčerpatelně bohaté a přístupy k němu
jsou velice rozdílné. I umění jest v říši podstat, než mění se způsoby výrazů. Věčnému právu je podřízen stát, ale mnoho je možností, jak sloužiti spravedlnosti. Proto se může panství Kristovo
zjevovati v nejrozličnějších útvarech, a tytéž útvary může i kníže
tohoto světa zmásti, aby v nich vykonával svou temnou moc.
Křesťan tedy bude zasahovat do konkrétních útvarů tím, že
jim dá správný směr, že je vyprostí z bludu, že je posvětí. Ale
n i k d y je neprohlásí za k o n e č n ě p l a t n é a nebude je
upevňovati. Vždyť Boží říše není c i v i t a s t e r r e n a a také
není totožná s kteroukoliv sebezářivější křesťanskou kulturou.
Žádný křesťanský řád životní není dokonalá stavba civitatis Dei
a teprve na onom světě se vyjeví, co bylo na ní vskutku vlastního
Kristovi.
Nikdy se nemohou křesťané zříci toho, aby nevěnovali síly,
darované Bohem, na vybudování Božího státu a nezhodnotili k a ž d i č k ý p r o s t ř e d e k , který tomuto vybudování slouží. Ovšem,
každý prostředek nebývá vždy možný, vždycky však jsou možné
jen takové prostředky, které jsou přiměřené říši světla a pravdy.
Pokud příslušejí tomuto světu, bude je křesťan používati s opatrností, neboť ještě stále dovede Nepřítel kazit i tyto prostředky
a nikdo si není zcela jist svým srdcem. Čím duchovnější jsou tyto
prostředky, tím snadněji nás svádějí k unáhlenosti, čím jsou hmotnější, tím snadněji procitá naše žádost.
Ale při použití těchto prostředků sluší se, aby křesťan nebyl
jen na pozoru před sebou samým, ale též aby jim n e v ě n o v a l
ú p l n o u d ů v ě r u . Bůh buduje své království vlastní mocí, nepostrádá našich prostředků. V dějinách Božího státu na zemi
mnohokráte zůstala bez viditelného úspěchu nejlepší příprava a
306

nejhorlivější práce. Je to, jako by se byl Pán snažil udržeti v svých
věrných stále živé vědomí: jsme neužitečná čeládka.
Avšak zároveň v í k ř e s ť a n o v í t ě z s t v í , které je již
vybojováno. Ví, že Bůh vidí a váží a všecko uchovává. Jestliže
jsme zvítězili nečistými zbraněmi, nestalo se určitě nic žádoucího
pro zřízení království Božího. Jestliže jsme ztroskotali žalostně
přes nejčistší úmysly a s nejčistšími prostředky, tak je přece jen
vybojováno vítězství pro civitas Dei.
Přeložil KAREL VACH.
JAROSLAV DURYCH

ALKAZAR
Bedlivě si dali záležeti horníci asturští, aby dopsána byla jedna
ze stránek historie, která se bude čisti věčně. Pečlivě podvrtali Alkazar toledský a nedbajíce nebezpečí vlastního, snesli tam výbušnin
nejmocnějších množství přehojné, jimž neodolaly posléze věže a zdi
nejpevnější. Z Alkazaru toledského zbyly jen trosky; všechna okna
po celém Toledu byla prý vyražena výbuchem tím; pak ovšem bylo
by veta i po malovaných oknech kathedrály toledské.
Pyšně stojí Toledo na hoře strmé, pod níž s netečností španělskou se vine Tajo, úzký a kalný; příkrá a klikatá jest cesta od mostu
alcantarského. A tam blíže okraje východního stál Alkazar; podobal
se tercii španělské spořádané s kopími zdviženými, se čtverci mušketýrů v každém ze čtyř rohů, zkamenělé již věky a slávou. Na
tomto hradě sídlil Cid Maurobijce, bojovník skvělý a tvrdý; zde bylo
srdce Španělska, diamant jeho pýchy.
Dlouho stál Alkazar; skončil se jeho čas; smetli jej asturští
horníci, odstranili památku krvavého Maurobijce, pomstili Mahomeda.
V prach obrátíme se my, i naše děti, i děti našich dětí; s úžasem
závistivým budou však čisti ti, kterých dnes ještě nevidíme ani očima
své duše, o osmnácti stech hrdinů neoblomných, kterých nevychýlil
z rovnováhy ani výbuch ze všech nejokázalejší, po němž se shroutily
i věže Alkazaru. A když, jásajíce nad dokonalým dílem horníků
asturských, vyřítili se z ulic oblehatelé, toužíce spíti se čerstvým
zápachem kouře, bledostí mrtvých a úpěním umírajících, vzpupne
je ze ssutin vítaly salvy pušek a kulometů. K posměchu nesmírnému
byli teď oblehatelé. Ale co odolá výbušninám horníků asturských ?
Spíše vyletí do povětří celé Toledo pyšné i celé Španělsko slavné.
Musí však zvítěziti vláda legitimní. K čemu by měla horníky
asturské ?
*
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Všimněme si tedy našeho tisku. Překypují žurnalisté tito loyálností k španělské vládě. Vždyť jest to vláda řádná, vláda demokratická, vláda legitimní. A s kým bojuje? S mrzkými povstalci, se ctižádostivými, šílenými, zločinnými a krvavými generály, s fanatiky
a s divochy. Kterak by váhali s rozhodnutím převzácní naši žurnalisté, nositelé kultury a strážcové světla? Což nebylo předpověděno
i přikázáno, aby řád Španělska katolického zničen byl revolucí?
Mrzcí a ohavní jsou povstalci v očích všech lidí loyálních. Ale co
dělati nyní, když trvá boj, dlouhý a nerozhodný. — Zajisté dlužno
jest přáti vítězství vládě legitimní, nutno jest věřiti v ně i doufati
v ně a držeti vládě té palec. Ale což když —
Nejsou na světě jen ctitelé legitimní španělské vlády; jsou na
světě i ti, kteří jí opovrhují; jsou také ti, kteří souhlasí s povstalci
srdcem i činem. Nejsou ti povstalci tak zcela sami. Válka ve Španělsku jest válkou celého světa.
Ujaly se tedy povstalců státy s vládou autoritativní, Německo
totiž a Itálie. Pohnutky mohou býti různé, či spíše se mohou různě
vykládati. Ale ať tak či onak, ukázaly už tyto dva státy, že věc španělských povstalců jest věcí jejich. A stalo se to v té době, kdy
právě Francie chtěla ukázati, že její věcí jest věc vlády legitimní.
Tím se vnucuje nový kámen prubířský. Jste pro vládu legitimní, nebo
jste pro povstalce. Jste-li pro povstalce, pak ovšem jste s Itálií
a s Německem, jste nepřáteli Francie a demokracie.
Nicméně tyto dva státy položily své veto; zajisté vítáno bylo
přispění to* povstalcům v nouzi; zajisté k vděčnosti zavázán bývá
ten, kdo obdrží pomoc v nebezpečí. Lekla se Francie pomyšlení na
tuto vděčnost. Což kdyby byly to Baleary ? Což kdyby to byly Ostrovy Kanárské? Zřetelné bylo německé veto. Pilně teď strojila Francie
návrh neutralitní.
Zásah — toť válka. Kdo se jí bojí více?
Jistě se nebojí války převzácní žurnalisté. Jistě by obstáli právě
tak čestně jako ti povstalci v Alkazaru. Raději válku než porážku
vlády legitimní, a nelze-li pomoci jinak, pomohou aspoň svými články, zajisté duchaplnými i působivými. Vždyť přece mají též vysoké
učení novinářské. Vždyť to jsou mužové bystří a oceloví. Kdo pak
by pochyboval o příkladných ctnostech takových žurnalistů?
Slušno však na mysli podržeti, že skutečným zasahováním jsou
také články novinářské. I pro články novinářské může býti tasen
meč. Záleží pak zajisté novinářům, aby se ukázalo státům s vládami
autoritativními, že opravdu u nás jest asyl a opora hlavní pro všecky
komunisty i anarchisty, že u nás se připravuje nástup k odvetě proti
polovině světa, že u nás jest Alkazar těch, kteří se zhnusili světu.
Jsou žurnalisté pozlacenou špicí hromosvodu, jenž přitahuje blesk,
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přitahuje ustavičně, svévolně a vyzývavě, neboť pevnou jest vírou
jejich, že zničena musí býti víra i Bůh. Oni už proměňují tento stát
v Alkazar jiný, ve kterém rádi by vyletěli do povětří i s národem
celým a státem.
Co se však stane, zvítězí-li povstalci ? Jest snad náš stát takovou
cizí a opičí zemí, že nevěděli by o něm evropští národové ?
•X*

Netřeba však bráti naše žurnalisty tak tragicky. Nutno se
ovšem diviti tomu, pro koho píší své zprávy. Kolik pak lidí opravdu
u nás drží s madridskou vládou! Snad jenom St. K. Neumann a několik skalních komunistů a sežloutlých holohlavců z dob los von
Rom. Nemají tušení žurnalisté, pro koho píší, kdo jsou jejich čtenáři a co si tito myslí. Vždyť tito žurnalisté jsou chudáci ustaraní,
mohou i dostati výpověď, a kam by se vrtli? Vždyť to jsou ubožáčkové, poslušní jako psi, ač necvičení. A koho to poslouchají?
Zajisté někdo jim káže, aby psali, jak píší. Zajisté jsou to lidé tak
či onak mocní. A kdo jsou ti lidé?
Zajisté jsou to lidé z masa a kostí. Zajisté mají i nějaká jména.
Ale co je nám do nich ? Co bychom z toho měli, kdybychom zvěděli
několik jmen. — Vždyť stejně to všecko přijde do kanálu.

JINDŘICH STŘEDA

MEZINÁRODNÍ

BEZPRÁVÍ

Oswald Spengler patří mezi bezděčné obránce křesťanství. Jeho
postřehy sice vycházejí z úplně jiného stanoviska a vedou jej také
ke zcela nemožným závěrům — ale není možno někde upříti jejich
správnost samým o sobě. Nejlépe snad popisuje Spengler starověkou mentalitu a politické mravy, řídící vztahy starověkých států.
Tyto vztahy odpovídají tomu, co křesťan by předpokládal u pohanské společnosti; je to stav přírodní, stav ustavičného boje.
Přírodní pohanské náboženství a přirozená mravnost uplatňují
se vlastně jen uvnitř obce. Kdo není krajan, je barbar, hostis, něco
cizího, co se od zvířete odlišuje pouze podobou; lidské, právní vztahy
jsou pak možné jen mezi domácími, Proto Egypťané sebe nazývali
prostě „lidmi" a mnoho starověkých národů v nějaké své svatyni
ctilo „střed země". Vlastní národ je neskonale povýšen nad okolí:
Číňané jsou „nebeská říše", bojovní Zulukafři „synové hvězd";
z toho plyne nárok na pokoření cizí země. V Iráku bylo „království
světa", Džingischán byl „císařem všech lidí" a v Athénách mladí
33 *
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bojovníci přísahali „že za hranice athénské budou pokládati révy
a olivy", t. j. obydlenou zemi.
Ale tento čistě zvířecí nárok na zotročení, vyhubení všeho okolí
nemá naprosto nic společného s císařským nárokem velkých říší,
Cíny, Persie, Mexika. Je to pouhý přirozený stav věčného boje:
proto je v pohanském světě mezinárodní právo nemyslitelné. Mezinárodní právo je myslitelné a nutné teprve v mezinárodní kultuře,
v onom útvaru, jehož pojem vlastně Spengler zavedl a v němž spadá
v jedno říše (císař), vzdělanost (písmo) a víra (obřad). Jakmile
tedy římská říše se stala světem a dostala Konstantinovým křtem
společnou víru, poznala Evropa mezinárodní právo.
Neboť křesťanský středověk měl předpoklad pro společné právo: nejvyššího zákonodárce a soudce: císaře. Byl tu ovšem především papež, náměstek Kristův, ale obec křesťanská měla právě i svou
světskou hlavu, dominum mundi, pramen všeho práva. A vím dobře,
že tento úsek dějin nelze vykládat v prostředí, jemuž slovo Císař
vyvolává jen vzpomínku na různé přetvářky ( nebo, buďme zdvořilí,
wallenrodštinu let předválečných a válečných*). Císařský orel,,
jehož Dante viděl v nebesích jako jiskřící výheň hvězd, měl značně
daleko od opeřence, jehož čeští byrokraté jednoho dne vyndali ze
svých razítek. A jednota středověké Evropy, která budí dnes obdiv
nejrůznějších lidí, byla právě zbudována na politické jednotě, na
císařské moci a velebnosti, cuius immensitas est mensura, která se
vztahuje podle nauky Bonifáce VIII. na každého smrtelného tvora.
Křesťanstvo bylo jedinou říší; státy, čili koruny, byly součástmi
jediného politického celku. Non solum ceterorum principům dignitates, sed et sceptra regalia a nostra conferuntur maiestate, praví
Fridrich II. králi Přemyslovi. Proto také, že celé křesťanstvo byla
císařem spravováno, byla císařská důstojnost volbou každému křesťanskému panovníkovi přístupna. A že všichni křesťanští panovnici
se navzájem pokládali za členy jednoho celku, za podřízené jedné
svrchovanosti, to je vidět i z toho, že mezi nimi bylo hodnostní pořadí jako mezi pány jednoho království. Pořadí bylo stanoveno
papežským dvorem podle stáří korun — první byl ovšem prvoroženec svaté Církve, král francouzský. A titul Maiestas — Velebnost
— po Bohu náležel jen samému císaři římskému.
Je ovšem pravda, že středověk byl dobou neustálých válek —
ale to nic neplatí proti politické jednotě křesťanské říše.
Srovnávájí-li totiž pacifisté válku se soubojem, tedy výjimečně
mluví zcela rozumně. Je to totéž: popření obligátního soudnictví.
Jako se Arijec podroboval jen dobrovolně rozhodčímu a jinak si
řešil spory soubojem, tak středověká knížata si je řešila válkou.
*) Ale je tu konečně kniha Kantorowiczova, aby nás poučila, oč šlo.
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Pamatujme ostatně, že mezi svobodným člověkem a panovníkem,
mezi velkostatkářem a státem nebylo tehdy zásadního rozdílu, který
zná dnešek, myslící v kategorii s t á t u ; tehdy byly jen různé hodnosti uvnitř křesťanské obce. Ale právě proto, že se středověké
války vedly mezi příslušníky jednoho tělesa, řídily se určitými zásadami. Tehdy trval ještě pojem války s p r a v e d l i v é . Spravedlivou válku vedl ten, kdo si chtěl zjednati právo. Válka bez spravedlivého důvodu, jen z mocenských příčin vedená, byla by hříchem.
A to je právě smysl oněch starorežimních válek dynastických:
válčilo se o politickou moc, a moc se dědila po řádu rodinném; bez
rodiného nároku nebylo spravedlivé války.
Avšak středověký řád se rozložil. Francouzští králové přestali
uznávati císařskou svrchovanost; následkem reformace pak zcela
logicky anglická koruna byla parlamentem prohlášena za císařskou,
a králové jeden po druhém přivlastnili si titul Veličenstva.
Zároveň nastala změna v povaze válek. Třicetiletá válka
jakožto náboženská sem přirozeně nespadá. Současně s přísně dynastickou válkou o dědictví španělské Ludvík XIV. prováděl své
výboje, opřené jen o strojené, někdy přímo frivolní právní záminky;
pak přicházejí Bedřich Veliký. I 011 sice ještě před svým vpádem do
Slezska cosi prohlašoval o svých zděděných právech na Krnovsko;
ale ledabylá forma těchto nároků a tím spíše loupežná forma přepadu ohlašovala již novou dobu. Ovšem nové formy měly také svou
tradici: miláčka pošetilých nacionalistů Machiavelliho, filosofa p oh a n s k é renaissance. Renaissanční tyran totiž (aut Caesar aut
nihil) se nedržel práva vůbec a rytířských zásad válečných teprv ne.
Odtud obdiv kavárenských militaristů.
Ještě však trvala myšlenka středověku. Když přišla Velká Revoluce, uzavřela epochu křesťanské kultury. Protinus irrupit venae
peioris in aevum omne nefas — forma římské Říše se zhroutila, první
diktátor vkročil ve svých vojenských botách mezi knížata, a všeobecnou brannou povinností vznikala statisícová vojska pro „neforemné" (jak praví Spengler) války civilisace. Zároveň Napoleonem vytvořen typ mírové smlouvy, chtějící ne již zjednati a zajistiti právní stav založený na dynastických nárocích, nýbrž využiti
plně vítězství.
Po zničení napoleonského systému se panovníci sice pokusili organisovat evropský mír s celým oním poválečným aparátem kongresů,
intervencí, paktů —; ale nemohli a nechtěli obnovit starý režim.
Zánikem Říše již trvale ustavena úplná svrchovanost a tedy rovnost
států; na místo pořadí užito abecedního pořádku a devatenácté století vidělo na Bonapartech další titulární císaře: rakouského, mexického, německého, indického... Ostatně soustavu Svaté alliance
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torpedovala Anglie podporou italských, španělských a portugalských liberálů. Anglie zničila království sicilské úmyslnou podporou
Garibaldiánů a vlastně vytvořila jednotu Itálie; Anglie podporovala
portugalské liberály i za cenu porušení mezinárodních závazků i za
cenu podvodu (t. zv. admirál Ponza). Anglie penězi a mužstvem
pomohla španělským liberálům k vítězství a tak zahájila rozvrat oné
země. Ze všemožně pomáhala francouzským liberálům, je konečně
lidsky omluvitelno tím, že posledním činem legitimního království
francouzského byla porážka Anglie ve věci alžírské.
Než vraťme se ke sjednocení Itálie. Postup, kterým si Sardinie
přivtělila Parmu, Toskánu, Modenu, Sicilii, konečně Dědictví sv.
Petra byl s hlediska mezinárodního naprostým bezprávím, pouhým
přepadem a násilným vypuzením řádných vlád. S liberálního hlediska je to ovšem osvobození ujařmené národnosti a příležitost ke
stavění pomníků. Ze při dotyčných plebiscitech hlasovala jen liberální buržoasie s vyloučením nevzdělanců, t. j. chudiny, je odůvodněno tím, že chátra si libovala starý režim.
Přes pokusy Vatikánu zmobilisovati katolické veřejné mínění,
což vedlo jen k prolití krve několika francouzských „papežských
zuavů", se evropské vlády s novým stavem věcí smířily a uznaly
italské království. Římská otázka pak už žila jen, aby ztěžovala
katolickým knížatům pobyt v Římě.
Mezitím se vynořilo jiné novum — politický postup Bismarckův.
Tento pán, když nastoupil nový dánský král, upřel zákonitost jeho
nastoupení ve Šlesviku, Holštýnu a Lauenburku a vytáhl do boje
za práva pravého vévody. Když zvítězil, a dánský král se těch zemí
vzdal, dosadil Bismarck komisi právníků, kteří shledali, že dánský
král byl přece jen pravým dědicem, avšak nyní že jeho práva tedy
mírem přešla na krále pruského. Tento postup předložilo Rakousko
Německému spolku, a Spolek po různých rozpacích se usnesl provésti proti Prusku exekuci. Prusko u Hradce Králové zvítězilo a čtyři
poražené státy — Hanoversko, Hessensko, Nassavsko a Frankfurt
— pruským zákonem prohlásilo za zabrané. Když vypuzená knížata
prohlásila, že jejich práva trvají, zabavilo Prusko jejich soukromý
majetek a Bismarck z něho pak korumpoval tisk.
Liberálové najmě francouzští v tom spatřovali pokrok. Pokrok
ve sjednocení Německa nastal brzy i ve směru, Francie samotné.
Napoleon III. byl poražen. Tentokrát novotu předvedli Francouzové,
totiž revoluci před tváří nepřítele. Revoluce vynesla k moci Gambettu, jehož rasovou směs historikové se dosud namáhají definovati.
a tento pán, podporován básněmi V. Hugo, usnesl se vésti „válku
do krajnosti" a odmítl Bismarckem nabízený mír. Poeta vyslovil, že
„i špatná puška je výtečná, je-li srdce dobré"; proto patrně na
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dodávkách špatných pušek, bot a potravin Gambettovi přátelé vydělali miliony. Zároveň odstranili tito pánové zvyklosti civilisované
války, války mezi vojáky, a zavedli válku na nůž, povstání civilistů,
které ovšem Prušáci neopomenuli postříleti. — Po skončené válce
odložil francouzský režim bojovné pudy a pomalu dospěl až k soustavě udavačství ve vojsku, k protiklerikálnímu „régime abject";
konečně se aférou Dreyfusovou zrodil pokrokářský pacifism.
Na druhé polokouli zjistili američtí finančníci, že Kuba a Filipíny úpějí pod španělským jařmem; vzniklo tam povstání, Amerika mu přispěchala na pomoc; a poněvadž španělské lodi podle slov
poraženého admirála „zůstaly v kapsách ministrů" liberální Isabelly II., poznali obyvatelé oněch ostrovů požehnání pokroku a samostatnosti pod dohledem amerického vojska, jež mělo zajistit
americké pohledávky.
Mezi tolika cyniky chtěla i stará Austrie býti cynická; anektovala Bosnu a Hercegovinu. Ale jako spekulace na burse leckoho
obohatí, ale šlechtice ožebračí, tak také anexe Prusko, Itálii, Anglii
a kdekoho zvětšila, Rakousko však zabila.
Po světové válce mělo býti znovuustanoveno mezinárodní právo
světovou organisací. Jenže Lloyd George prohlásil, když vedle něho
sedali Clemenceau a Wilson: „Co chcete, abych dělal mezi falešným
Napoleonem a falešným Kristem ?" Utvořila se Společnost národů,
z níž papež byl výslovně vyloučen. Tedy odmítnutí Pravdy. Odmítnutí objektivního práva. Pánové si řekli, že se dohodnou; ale neřekli,
na čem. Ani nešlo o ochranu současné západní civilisace; neboť ve
S. N. zasedli i zástupci bolševické říše. A ta, jak známo, byla založena jako pravá říše, světový stát, ohraničený ne mezemi národní
vlasti, nýbrž mezemi faktické moci idee.
Ale Společnost národů trvala, a řešila různé případy podle
současného mezinárodního práva. Náhle vznikl spor mezi Itálií
a Ethiopií. S. N. se jala spor ten řešiti, když tu Itálie ve vší formě
odmítla se podrobiti mezinárodnímu právu a Společnosti národů,
prohlásivši:
1. že nepokládá Ethiopii za stát sobě rovný;
2. že se sama pokládá za jediného soudce ve své věci;
3. že svou vůlí provede s Ženevou, bez Ženevy, nebo proti
Ženevě.
Nevypověděvši válku, ponechavši svého vyslance v Ethiopii,
zahájila Itálie válečný postup. A neobsadivši ještě dávno celé území
ethiopské, prohlásila je celé za připojené k Itálii. To jí dalo možnost
nepřátelské vojáky stihati jako povstalce a zabaviti soukromý majetek členů nepřátelské vlády.
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Tento postup, toto úplné opovržení mezinárodním právem
ovšem logicky plyne ze zásad fašistického státu. Neboť jestliže stát
je ve smyslu liberalismu na venek zcela svrchovaný a jestliže ve
smyslu nacionalismu jeho jediným účelem je velikost vlastního
národa a jestliže ve smyslu kolektivismu (zahájeného už francouzskou revolucí) stát má neomezenou moc nad svými občany — pak
výsledkem je totální stát, a výsledkem totálního státu je totální
válka. To Němci zcela logicky postřehli.
Ostatně ale k vedení totální války jsou dnes vlády nuceny právě
revolučním duchem moderních dějin, nestálostí dnešních režimů.
Tento rozdíl proti starému režimu dobře vystihl muž, který měl
určité znalosti o styku vojenství a politiky — Napoleon Bonaparte.
„Co pak vaši králové," řekl vyjednavačům míru, „ti se mohou po
každé porážce vrátit do svých sídel, ale já nemohu!" Jinými slovy:
dříve vláda mohla přinésti určité oběti pro udržení nebo získání míru,
nebo pro omezení válečných hrůz. V demokraticko-revoluční epoše
žádná vláda si není jista svým trváním, každá válka je pro vládu
otázkou života a smrti, vláda v každé válce musí zvítězit z a
k a ž d o u cenu.
Tuto cenu národové ochotně splatí. Vymoženost francouzské
revoluce, všeobecná branná povinnost, dává do služeb státu tělesnou
sílu všech mužských občanů. Vymoženosti sovětské a turecké revoluce připojují k tomu občany ženské, vymoženosti revoluce fašistické
zařazují do branné moci děti. Vymoženosti vědeckého pokroku 19.
století ozbrojují národy podivuhodnými zbraněmi: mechanickými
dopravními prostředky, strojními puškami, letadly, neuvěřitelnými
děly, padáky, plyny, bacily . . . Nelze však použít těch zbraní: nebojuje se za práva dynastie, za osobní spor knížete, nýbrž za všenárodní
zájem, konstatovaný souhlasem zvolených zástupců lidu. Obětujme
tedy státu vše! Ostatně je nám již z dřívějších úvah patrno, že
dnešní stát vůči svým poddaným nemá práv vymezitelných, racionelních, nýbrž všemohoucnost absolutní; ostatně stát už není osobnost,
nýbrž abstrakce hltající vše a všecky... Byly meze toho, co poddaný obětoval obraně svého knížete; stát není omezen v tom, co
vymáhá od svých občanů. Ostatně občané ani na to nepomyslí, aby
státu něco odepřeli. O to se postarala hlavní a nejosudnější vymoženost pokroku — nucené školní vzdělání. Ono člověka za prvé
uschopňuje a tedy nutí, aby si dal novinami vsugerovati vládní názor
— vládou zde myslím skutečnou vládu moderní civilisace, kapitál —
za druhé škola vštěpuje občanu vlastenectví. Není to ovšem vlastenectví přirozené — láska k rodnému kraji, nýbrž čínský pocit naprosté oddanosti a poddanosti státu. Ostatně rozloha moderních
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států a stěhovavost civilisovaného obyvatelstva vznik pravého vlastenectví nepřipouští.
Omezení hrůz válečných také nepřipouští povaha dnešní společnosti. Za středověku války vedli ti, kteří o nich rozhodovali —
rytíři. Proto tento válečnický stav vytvořil si pravidla slušnosti,
takže válka se stala věcí nejen lidsky snesitelnou, nýbrž i přiměřenou
vznešené společnosti. Válku vedli příslušníci jednoho stavu podle
pravidel zdvořilosti a krasocitu. Jan Lucemburský by byl použil
kulometu právě tak málo jako sprostého výrazu; Karel VIII. by byl
nebojoval právě tak v khaki blůze jako v noční košili. Dnes vedou
válku všichni k r o m ě těch, kdo o ní rozhodují; těmto tedy nepřipadá za těžko naříditi použití nejsprostších smrtících prostředků.
Jestliže tedy nacionalismus totálních států vede k totální válce,
neshledáváme přece vhodným, aby se stoupenci mezinárodní levice
spojili k modlitbě: „Gratias ago tibi, Deus, qui non sum sicut hi."
Neboť konečně účel války může býti rozličný; ale způsob vedení je
stejný. Totiž, není ještě stejný. Všimněme si totiž hesla „Válku
imperialistickou nutno změniti ve válku občanskou". Co je „válka
imperialistická" ? Zde se tím myslí válka mezi dvěma státy. Tato
sice, jak jsme právě uvažovali, spěje čím dále tím více k divošské
neforemnosti, ale konečně ještě se určitá pravidla pamatují: válečné
zajatce nelze popravovati, nepřátelského podaného nelze zařaditi do
vlastního vojska, žen a dětí by mělo býti šetřeno, raněné nelze dobíj e t i . . . Avšak válka občanská je spor dvojího nároku na vládu: protivník není jen nepřítelem, je zločincem, proti němuž v š e l i k é
násilí je povinností a terror, hrůza je zásadou . . . Vše je dovoleno.
Avšak poněvadž tuto občanskou válku vede internacionála, přesahuje válka hranice státu, o který je vedena; násilí je dovoleno proti
„třídnímu" nepříteli po celém povrchu zemském. A občanská válka
je neomezená, ne pouze prostorově, nýbrž i časově; tím právě se liší
od středověkého povstání. Středověký člověk byl naprosto schopen
povstati proti svému vladaři, byl-li jím utlačován; a dodejme, že
středověký člověk považoval by za útisk plno věcí, které si dnešní
„poplatník" dá klidně líbit. Ale středověký člověk se bouřil proto
a potud, že jeho vladař se křivdy dopouštěl; moderní revolucionář
se bouří proto a potud, že on sám nevládne. To tedy znamená neomezenost konfliktu; a k tomu přistupuje neomezenost účasti na něm.
Neboť jestliže jedním ze základních dogmat moderního člověka,
natož revolucionáře, je zákaz dělati jakýkoli rozdíl mezi mužem
a ženou; a jestliže druhým jeho článkem víry je nauka, podle níž
rodinu nutno odstraniti, poněvadž děti jsou státním majetkem
(„Ovšem; otroci přece nemají rodinu" podotýká Chersterton) pak
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nic není samozřejmějšího nežli zasaditi i ženy a děti do revolučního
boje. A to se i prakticky provádí.
Ale v tom, jak jsme už podotkli, není mezi moderním pokrokářem, pacifistou, a jeho imperialistickým protějškem rozdílu.
I tento má kulomet za příhodnou dětskou hračku, bodlo za ženský
šperk. Také se nijak neliší od pacifisty co do nekonečnosti svých
válečných citů. Stát patriarchální, rodinný, stát — velkostatek středověku měl své přirozené hranice, nad něž jeho vojenské úsilí nešlo.
A obtížnost, s níž středověký vladař na svých poddaných vymáhal
peníze, sama již mu představovala válku jako zlo, nutné jen v nejkrajnějším případě. Za to už Bismarcka chválili němečtí dějepisci,
že válku roku 66. připravil, způsobil a vedl ne pro územní zvětšení,
nýbrž pro moc. Je vidno, že míra moci, kterou si může přáti
s v r c h o v a n ý stát, není omezena; není tedy omezen ani rozsah
bojů, které moderní stát může vésti.
A konečně, co je moderní stát? Je to útvar, činící si všecky
vrchnostenské nároky impéria, světovládné říše, a stavící tuto
svrchovanost do služeb jednoho národního egoismu. Není těžko si
představiti, k jakým koncům musí vésti spolubytí několika takových
útvarů na planetě omezeného rozsahu. Nějaký právní řád se mezi
těmito svrchovanostmi může tím méně uplatnit, že není ani mravního řádu mezi lidmi. Označiti smlouvu jako kus papíru je v moderní
civilisaci ochoten každý, nejen každý státník. To platí ovšem dvojnásob pro levici, pro níž nejen smlouvy, ale ani zákony nemají závaznosti, pokud se příčí stranickému programu, „třídnímu" zájmu.
Co tedy zbývá vyvoditi z tohoto stavu věcí ? Ze Spengler moudře
vystihl směr níaší doby. Po uplynutí millenia křesťanské kultury se
vrací svět k poměrům dob předkřesťanských, k poměrům zoologickým, k boji všech proti všem. Neboť není-li zákona a není-li soudce,
nezbývá nežli boj. Boj ovšem nebude veden jako za starověku meči
a kopími, nýbrž stroji šílené civilisace. — To ovšem znamená, že
oisobní statečnost a mravní odhodlanost nemá významu, že každá
válka je předem rozhodnuta poměrem průmyslové a peněžní síly
protivníků; malé státy tudíž nutně budou podrobeny státům velkým.
To jen jako poznámku. — A tak dojde na Spenglerovo líčení světových válek o světovládu, válek totálních, kde celý svět bude bojištěm . . .
„A po pumě tunové nebo dvoutunové, pak teprv něco uvidíte..
říká Bernanos. Nu ano. „Zdaliž sbírají s trní hrozny, nebo s bodláčí
fíky?" Nebo si snad někdo myslil, že v tom „laicisovaném" světě
„sladko je žiti"? Když magnus ille Leviathan, moderní stát, byl vypěstěn v několika exemplářích, co chcete, než aby se na sebe vrhly
a žraly se? A když jste s vítězným pokřikem opustili matku zemi,
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když jste vypustili smrduté stroje do jasných nebes, co odtamtud
očekáváte ?
„A kroupy veliké jako centy padaly s nebe na lidi; i rouhali se
Bohu lidé pro ránu krup, nebo velmi veliká byla to rána." Zjevení
XVI. 21.
Shrneme obsah své úvahy. Nemá-li mezi několika osobnostmi
panovati přirozený stav věčného boje, musí mezi nimi panovati
právní řád. Právní řád znamená uznání společné autority. Nad
útvary svrchovanými nemůže býti společné vrchnosti. Tedy mezi
útvary svrchovanými bude trvati věčný boj.
A protože moderní státy jsou útvary svrchované, tedy musí
mezi nimi býti věčný boj. Věčný boj pak se snáší s udržením života,
je-li to boj omezený svým dosahem. Poněvadž ale dnešní válečné
prostředky mají neomezený účinek, nesnáší se moderní válka se zachováním života. Poněvadž tedy není právního řádu platného pro
všecky státy, nelze udržet lidský život.
A konečně není mezinárodního právního řádu, protože svět není
křesťanský; neboť jedině Církev by uložila mezinárodní řád.
Poněvadž však lidstvo není křesťanské, vyhubí se.

VARIA
ZA

CHESTERTONEM

Smrt, která přichází nebo prodlévá podle lhůt nám neznámých,
odvolala nedávno G. K. Chestertona, jednoho z těch, kteří přispěli
k všeobecné Obnově měrou, kterou dnes ani není možno plně stanovití. To čeká na některou dobu příští. Ale bude se i dnes cítit stále
více každým dnem, co všechno znamená Chesterton pro dnešního
člověka. Byl jedním z těch, kdož začali na počátku století obnovu
rozumu, vracejíce jej k jeho pravým kořenům. Jeho dílo vychází
z téhož středu jako obnova tomismu ve spekulativní filosofii; jde
však svou zvláštní cestou, cestou poesie zdravého rozumu, jež začíná
slávou nejprostších věcí a vystupuje z nich až k té plnosti bytí, jež
je jádrem křesťanské filosofie, a jež na této cestě vyvádí člověka ze
všech ilusí isolovaného rozumu a vrací jej zase k jeho pravému
místu a vztahu v řádu skutečnosti. Je to cesta velmi konkrétní
a velmi živá, jež se dovolává těch nejprvotnějších kořenů duše, ale
při tom vede člověka bezpečně k celé šíři a plnosti křesťanského
světa. V té konkrétnosti a mnohotvárnosti Chestertonova pohledu
na věci je právě ten neocenitelný prvek duchovního zdraví, jehož je
dnes tak zapotřebí; je to pohled, který vychází z přirozenosti, obno33 *
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vuje její slávu jako díla Božího. Je to konečně také pohled, který
vrhá nové světlo na lidskou svobodu, a hlas, který ji hájí tak, jak to
ještě nebylo slyšeno v tomto věku, který zapomněl už na chuť svobody pro břečku pohodlného otroctví. A právě proto lze také vzíti
Chestertona jako nejlepší východisko pro boj proti moderní nesvobodě. Není například většího nepřítele socialismu, než je Chesterton
v své nauce o dobré společnosti, založené na spravedlivém majetku;
neboť jí lze čeliti nejen teorii socialismu, nýbrž i jeho živé duchovní
síle, kterou mu propůjčuje slepé tápání po spravedlnosti. Je to jen
jeden aspekt Chestertonova díla, ale zdá se, že je to v tomto přítomném okamžiku aspekt nejdůležitější. To se pochopí velmi brzy, až se
začne v plné síle pociťovat záludný vliv, jejž má ethos socialismu
zejména na dnešní mládí. A je jisto, že se to bude pociťovat ne
naposledy i u nás, kde k tomu už věci dozrávají. A čím dříve se to
pochopí, tím lépe. Ve chvíli, kdy dojde k měření sil, bude dobře tomu,
kdo se naučí vidět a bojovat tak, jak se to lze naučit u Chestertona.
tv

0

KRESBĚ

Definovat kresbu by bylo definovat definici.
Ale nepovažujte za kresbu malířskou skizzu, která má cíl blízký
a zřetelný (takového cíle však nemá umělecké dílo): zosnovat základní souvětí vyprávění, jímž je malba. Čistá kresba nevypráví:
zpívá. A tak jako hudba nemá přímého hmotného podkladu, nemá
ho ani kresba. Je-li umění svou metodou již samo o sobě abstrakcí,
jest jí kresba zcela výslovně. Neboť již bezprostřední její látka —
čára — jest abstrakcí. Vnější realita nemá čar neboli čára nemá
konkrétní existence. Je tedy čára cosi duchového, a to záměrně
duchového. Je symbolem vztahu mezi duchem a hmotou. Je průmětem, je písmem, kterým čte duch ve hmotě její tvar.
Umění kreslířovo počíná tam, kde tato pomyslná čára, tento
zákonitý zásah ducha do nahodilostí hmoty, toto geometrické místo
vztahů, nabývá života. Tam, kde se prohne ne pod tlakem ruky ani
pod pokynem oka, nýbrž kde se zavlní pod dechem života. Toť zázrak
kresby, že již její prvek, čára, může mít vlastní estetickou hodnotu
a vlastní obsah. Může plynout, mocně proudit nebo zurčet, vzlétat
jako ptačí dech, prchavě míjet jako stín oblak na vodách. Může tkvít
tvrdě nebo přilnavě, může se chvít podélně nebo příčně, může mnohonásobně kmitat. Může být útočná, zpěvná, mlčelivá, skromná, dramatická, epická, lyrická. Může být třeba v celé změti čar samotinká
jako tichá modlitba v povyku proklínajících, jako skřivánčí píseň
v bitevní vřavě; a může být matkou a společným řečištěm mnoha
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čar, součtem, násobkem, mocninou. Může prostě trhat plochu jako
blesk, shrnovat plochu jako pohyb žencův, může také jen barvit
plochu; může hloubit prostor jako jizva, jako pluh, jako láska, může
nanášet prostor jako řeka v rovině; může jej, sama klidná, rozechvít,
rozehřmít jako krátký pohyb dirigentův. A může jiskřit ledově jako
rýha v diamantu a může řeřavět. Jen jednoho nemůže, chce-li být
čarou k r e s b y : opisovat předmět, čili vznikat, nabývat existence
teprve v poměru k ostatním svým družkám. Pak by byla jen prknem,
drátem — odvozeným ničím.
Hovoříme však o čáře namísto o kresbě. Neboť definovat kresbu
by bylo definovat definici. De-finitio znamená především ohraničování, vymezování, obstrahování od nahodilostí, soustředění se dovnitř hranic, soustředění se na podstatné. To všechno je v kresbě.
A v jejím případě to znamená ještě: shrnovat všechny možné zkušenosti, jednu k druhé, vážit jednu po druhé, ukládat je do duše,
do oka, do ruky. Procítiti plochu, promilovat prostor, objemy, hnísti
je až k neskutečnosti, až se stanou jen vzpomínkou prstů, vzpomínkou hlubokou, vřelou, anonymní, jako je vzpomínka na vlastní dech.
Všechna ta abstrakce není však abstrakcí pojmovou; nezapomeňme,
že jsme v oblasti umění, kde abstrakcí dlužno rozumět něco jiného,
co jest ještě plné života, tedy všeho toho, co bychom jinde nazvali
právě konkrétnem. Abstrakce umělecká míní obsáhnout život v celé
šíři a vyúžit jej až v tajemství, až na př. v čáru, v několik čar,
v jednotu rytmu.
Nuže, definovat kresbu je definovat definici. Co definuje
kresba? D e f i n u j e tak přesně, jak jen je člověku možno, b á s nické vidění.
VÁCLAV RENČ.

T Í H N U T Í DO LEVA
Jules Verne, ten podivuhodný kouzelník, líčí v jednom románě,
jehož jméno jsem už dávno zapomněl, jakési docela pokojné lidi,
kteří uváznou za okolností, jichž bližší určení jsem již také zapomněl,
na kousku země kdesi na dalekém severu. Ti lidé se tam zařizují docela po domácku, aby přečkali dlouhou lhůtu, která je dělí od osvobození; a protože pořádek musí být i na dalekém severu, zvolí si, jak
se neurčitě pamatuji, snad jakéhosi guvernéra nebo něco podobného.
Na podrobnosti byste se mne zase marně ptali, a kdyby se mne
nějaký čilý politický kanoista zeptal, byl-li ten guvernér levý nebo
pravý nebo prostřední, nemohl bych mu na to dát odpověď a musil
bych ho odkázat na Vernea. Ale myslím, že by ani tam nenašel odpověď, protože sice Jules Verne dovedl vymyslit Nautila a mnoho
jiných neobyčejných mašin, ale nemohl předvídat, jakou famósní
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mašinu zplodí politické myšlení dvacátého věku, vzpružené různými
ideologickými injekcemi. Ale snad bychom mu přece jen křivdili,
kdybychom mu upírali občanský smysl; jenže, co chcete! Ti básníci
jsou už takoví zaslepenci, že se nechtějí vyjadřovat jinak než v obrazech, a člověk pak nikdy neví... Celý vtip toho Verneova románu totiž záleží v tom, že zatím co si ti lidé poklidně pěstují svou domácnost,
domnívajíce se, že jsou na pevné půdě, jsou ve skutečnosti přilípnuti
i se svým kouskem k ohromné ledové kře, která je unáší na jih do
teplejších moří, roztávajíc cestou kousek po kousku a ohrožujíc je
docela sprostým utopením. A tohle je sice jen taková povídačka pro
večerní čtení, ale kdož ví ? Nelze věřit ani starému Verneovi a zaručit se, že při tom neměl postranních myšlenek. A těžko je tomu věřit
zvláště dnes, kdy je zvykem zaměniti při večerním čtení povídačky
básníků povídačkami žurnalistů.
I žurnalisté totiž pracují občas obrazy. Jenže si vzali za úkol,
aby ty jejich obrazy byly věrnými odlesky. Čeho? Někteří říkají
aktuální skutečnosti, ale většina říká, že to má býti věrný obraz
veřejného ducha. A když se dnes probíráme jejich plody, připomínají nám neustále a velmi vtíravě tu starou povídačku o lidech na
kře ledové. Podle jejich obrázků a kreseb, črt tužkou, inkoustem
i horšími tekutinami, totiž vypadá celý ten obraz asi takto: Máme
u nás levici, máme u nás pravici, máme u nás střed; a máme u nás
konsolidaci a toleranci, která to všechno dává dohromady. A čím
jsme konsolidovanější a tolerantnější, tím více jásá duch veřejný.
Stránky politických žurnálů jsou dnes pravými orgiemi snášelivosti
a mírumilovnosti; a někdy je to opravdu až pohnutlivé, když vidíme,
jakého sebezapření je pro tyto ctnosti schopen duch veřejný. Což
jsme neviděli, jak jsou v socialistickém listě málem bráni v ochranu
protivníci Stalinovi jen proto, že tento továryš jinak tak konsolerantní proti nim vystoupil příliš ukrutně ? Jakého tu asi bylo potřebí
sebezapření! A přece to neselhalo. Anebo nečetli jsme jindy v pokrokovém učitelském žurnále, který až dotud žil jen s boje proti
římské hydře, tklivou výčitku listu politických katolíků, že psal tak
nesnášelivě proti těm hodným svobodným zednářům ? Byli bychom
čekali, že za to pohrozí čeští učitelé rozpoutáním kulturního boje.
Ale místo toho jsme četli se srdcem jihnoucím jako sníh po té tklivé
výčitce ještě tklivější prosbu, aby se katolíci tak nevyhýbali svobodným zednářům, kteří přece i je milerádi přijmou do svých útulných lóží...
Takové a podobné úkazy inás přesvědčují, že to čeští žurnalisté
myslí s tou tolerancí opravdu vážně. Nepochybujeme již nikterak,
že se tato tolerance chce a že se o ni i usiluje vytrvale a stále pronikavěji. Až dotud se obraz českých žurnalistů podobá docela obrazu
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lidí, pěstujících si pokojně svou domácí zahrádku. Ale teď přicházíme k něčemu, co trochu připomíná Verneovu povídačku, ale z čeho
naprosto nemáme taikovou zábavu. I to přirovnání samo až dosud
bylo docela zábavné. Teď však je třeba mluvit vážně. Neboť přihlédneme-li pozorně, neubráníme se děsivému dojmu, že se to až příliš
podobá zahrádce lidí na kře ledové, unášené spodním proudem k mořím velmi netolerantním.
Nezapomínáme nikterak, že za takové dojmy se dnes dávají
špatné známky — známky defaitismu, nedůvěry v demokracii
a jiných věcí. Budiž. My se zajímáme především o fakta a pak teprve
0 známky. A existence tohoto spodního proudu je dnes takovým
faktem. Jestliže bylo možno být v jisté chvíli na pochybách, není-li
to pouhý prchavý pohyb vln, dnes už těch nejistot není. A není ani
už možno se nechat mást zdánlivou nehybností ledové kry. Není třeba ani Einsteina s jeho teorií relativity, aby člověk se zdravým
rozumem pochopil, že se nějaká věc může na místě točit do kruhu
nebo provádět jiné prostocviky a při tom se přece i s těmi svými
kruhy a prostocviky pohybovat nějakým směrem. Pozorovatel,
který stojí mimo proud i mimo kru, vidí, že předstírané kruhy nejsou
kruhy, nýbrž potvorná spirála, zmetek kruhu a přímky, plazící se
vytrvale jedním směrem. A něco takového vidí i člověk, který pozoruje obrázky veřejného ducha v českých žurnálech. Vidí jakýsi
proud, unášející kru; a vidí také směr toho proudu, a ten směr jde
nepochybně do leva.
Kdož si žádá praktických dokladů, nechť si vezme do ruky
Právo Lidu, Národní Osvobození nebo Lidové Noviny — v nichž se
právě pěstuje tolerance — a přečte si některý článek o španělské
občanské válce. A ať si všimne často opakované věty o legální vládě.
Pak ať obrátí list nebo vezme jiné číslo a přečte si, jak, tak říkajíc,
pod okny této vlády bylo povražděno sto čtrnáct augustiniánů zEscorialu. A pak ať vezme nové číslo a čte znovu o legální vládě atd. Je to
zase týž prostocvik, snad ta věta bude i znít doslova. Ale zároveň se
1 s tím prostocvikem postoupilo do leva. Neboť zajisté tím povražděním neškodných augustiniánů pokročila situace zase trochu blíže ke
komunistickému řádění; a jestliže poměr veřejného ducha k legální
vládě zůstal na coul stejný, nemůže to podle zákonů relativity znamenat než že i veřejný duch postoupil zase o trochu do leva. Tak to
říká matematika. A matematika je přece věda exaktní.
Nuže, to ohavné a děsivé je na tom to, že český duch veřejný
tuto matematiku nechce chápat. Dovede rozpínat svou tolerantní
náruč velmi vroucně k milovanému komunismu; jakmile ho však
někdo popadne za loket s opačné strany, volá hned o fašistickém
nebezpečí. A při tom snad ani neví, co to vlastně činí. Domnívá se
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snad opravdu při tom, že je tolerantní a nestranný a že jím není
ten, kdo nečiní totéž co on. A to je věc opravdu zlá. Se stanoviska
faktu je to horší než kdyby si to uvědomoval. Neboť člověka, který
ví, co dělá, lze vždycky ještě přesvědčiti. Ale člověka, který se domnívá, že dělá něco jiného, než co vskutku činí, lze přesvědčit mnohem
tíže. Připomenete mu, že by si měl dávat lepší pozor, aby byl opravdu
.nestranný! „Ale vždyť to právě dělám!" zvolá na vás rozhořčeně,
a aby vám to dokázal, provede zase jeden ze svých nádherných prostocviků. A zatím co jej provádí, sešine se zase o kousek do leva. To
jeho srdce ho tam docela potají stáhlo i s jeho — dejme tomu —
dobrým úmyslem. Ne, nemůžete toho člověka přesvědčit tím, že se
postavíte k němu na jeho šikmou rovinu, jež je pro něho docela vodorovná. Museli byste ho dostat někam stranou, aby viděl její sklon.
Ale tam ho právě nedostanete, neboť jeho srdce se ihned vzepře
a donutí ho volat, že ho chcete strhnout do extrému a že jste fašistické nebezpečí.
Existuje vskutku v českém duchu veřejném jakési pokřivení,
které způsobuje úchylku — asi tak jako se uchyluje od přímé cesty
vůz, který má na jedné straně menší kola. Snad by to bylo lépe definovat jako jakýsi druh tíže, jež pokřivuje rovnováhu. Je to duch
tíže, který vládne pod ilusí zdánlivé nestrannosti. A nejsou to jen
žurnály, v nichž se to projevuje. Zdá se, že se duch tíže rozplemenil
všude, nejen v českém duchu veřejném; a že nakazil zejména mládež.
Tu mládež, o kterou se tak pečlivě starají na školách komunistické
buňky, ale o kterou se nestará nikdo jiný, poněvadž je známo, že na
školách se politika pěstovat nesmí a tudíž není důvodů k znepokojování.
Duch levé tíže existuje a koná své dílo. To je fakt, jejž popříti
nelze. Ale buďme tak nestranní a tolerantní, abychom to poněkud
doplnili. Je přece jen místo, kde duch tíže levé nesídlí v srdcích těch,
kteří je dostali přiděleno. A to je místo, jež zaujímají žurnalisté
katolíků politických. Ti se snaží být tolerantní s větším i faktickým
zdarem než ti ostatní. Snad jsou to jediní čistí tolerančníci; o n i
aspoň nepřispívají ze svého vlastního srdce ani jedinou koňskou
silou ke zmohutnění ducha tíže. Ale co je to plátno, když jejich místo
je »na stejném voze? Vezou se s ostatními, a v takové situaci je nehybnost věcí velmi zhoubnou. Kdyby zapřáhli své síly opačným
směrem, snad by pohyb vozu zastavili. Ale oni jsou tolerantní, to
jest stojí nehybně, a to stačí, aby vůz jel za duchem levé tíže. Oni
drží své místo, zajisté. Ale zatím co je drží a nerozšiřují je ani o palec,
vzrůstá stále více počet těch, kteří se dávají zapřahovat duchem
tíže. A až jich bude příliš mnoho, kdož ví, zdali zbude čas na vyskakování z rozjetého vozu!
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Duch levé tíže existuje a koná své dílo, a obluzu je nepozorovaně
i lidi dobré vůle. To je fakt, jejž neiní třeba skrývat. Je to pravda,
hořká pravda, ale aspoň pravda. A pravda není tolerantní. To už je
něco, s čím možno pevně začít beze všech počtů relativních. A začít
kdykoli a bez počítání sil, neboť síla pravdy nezávisí na silách koňských. Je třeba postavit proti toleranci, nakažené duchem levé tíže,
pravdu, jež tolerance nesnáší. To by si měli uvědomit především
žurnalisté katoličtí. Ale i bez nich se pravda obejde. Stačí jen hrstka
hlasů, které by ji připomínaly. Stačil by i hlas jeden. Neboť pravda
má sílu, jež se nevyčerpává působením. A je to síla, která dovede
proniknout i ilusemi, jež obestírají dobrou vůli.
TIMOTHEUS VODIČKA.
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Navštívil jsem nejstarší mariánské poutní místo v Čechách,
Starou Boleslav. Místo dvakrát památné, vzácné každému Cechu
křesťanu, posvěcené krví svatého vévody, druhého mučedníka za
víru, dědice tohoto království, uznávaného i v dobách ukradeného
kalicha a generálního odpadu od obecné a samospasitelné Církve.
Místo s nejstarším kostelem, s paladiem české země, s kaplí věrného
služebníka, s nejposvátnějšími a nejslavnějšími reminiscencemi
uplynulých časů.
Cosi sladkého se zde chvěje v božím vzduchu. Snad je to píseň
zvonků, ukolébávající a rozradostňující ucho každé hodiny, snad
vědomí, že je zde svatováclavský pluk, znamení síly a bezpečnosti,
snad chlouba tisíce let, jež leží na všem, co je zde mrtvé i živé a co
má naději, protože má minulost. Ale do tohoto tichého kouzla božích
stop mísí se brutální křik nespokojenosti s tím vším: je to křik zlověstného pokroku barbarů, kteří nedorostli velikosti svého okolí,
jsouce jí zalykáni a poráženi k zemi.
Buďme zbožní a zdržujte se hodně v boleslavských kostelech;
ale pak rychle do hospod, do stánků, do bazaru, do obchodů, do
všech ostatních prostor a podniků, které nemají kdy rozjímati
o staré slávě místa, o Bohorodici a křesťanských věcech, protože
potřebují peněz, mnoho peněz, zbožných peněz. Jen ať chodí pořád
víc poutníků do Boleslavě, říkají tito příznivci zbožných zástupů;
my na to nedržíme a také nemáme čas na kostel, musíme obsluhovat
hosty a kupce . . .
Stará Boleslav má vedle václavských a mariánských památností
ještě jiné rarity: Scheinerovo náměstí, Husovu alej, pokrokové lidi
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a pokrokové ulice. Člověk by nevěřil, jak se může zahazovat Strážkyně ozdob vlasti se starým násilníkem a ujařmovatelem Pokrokem,
jehož sláva jest tak krátká jako sláva sodomského jablka. Už když
jsem byl předposledně v Staré Boleslavi a hleděl kol do kola kolem
dvou červených věží, ukazujících k nebesům, byl jsem šlehnut nápisem na jakési budově od té chvíle velmi nesympatické, nápisem vyjadřujícím nesamostatnost zdejšího obyvatelstva vůči jisté kastě,
která vidí před sebou ustavičně žáčky. „Školou k životu!" — zněla
tato duchaplnost vskutku nemotorná, neříkající zhola nic, protože
taková škola není žádná škola a takový život není žádný život.
Neboť lidský život začíná tam, kde jest vědomí o smyslu života,
jeho počátku, jeho cíli, jeho konci. O všech těchto věcech neříká
nic škola, která sama o sobě prohlašuje, že jest „školou k životu".
Jak jinak si představoval školu jeden z největších nepřátel
a ostouzečů katolické církve, Jan Amos Komenský, pedagog národů
a patron českých učitelů! Což neřekl, že by na pansofické škole —
a to už nebyl vzor školy! — měl stati nápis: „Žádný bezbožník sem
nevcházej!" ? Vyhovuje tomuto požadavku škola ve Staré Boleslavi?
Zajisté; nevcházejí do ní děti, jež by už nevěřily v Boha; ale zda tam
nevcházejí j i n í bezbožníci, a zda odtamtud nevycházejí děti, jež
se stanou najisto bezbožníky, protože jsou na to naočkovány ? Kdož
to může vědět při jedné návštěvě a kdo to může tušit při známé zbožnosti zdejšího učitelstva???
Cosi mne však při této návštěvě překvapilo a vyvolalo řečené
úvahy. „Školou k životu!" — toto bezduché, prázdné a marné slovo
byly vymazáno z budovy blízko marianského chrámu a patrně
i z myslí občanstva, které se za to bezmála stydělo. Pokrok vymyslil
nový důkaz loyálnosti Boleslavských k praporečníkům výchovy:
místo ž i v o t a nastoupil M r t v ý . Škola samozřejmě zůstala, aby
aspoň štítek svědčil o účelu toho většího stavení, ale místo k životu
musí vést škola — k Habrmanovi! Vždyť je to nyní „Škola Habrmanova" . . .
Jak přišel nebožtík politik — neboť jen politika mu dávala pedagogickou kvalifikaci! — k té cti, že škola v nejposvátnějším městě
Čech byla zasvěcena jeho jménu ? Vystavěl on tu školu ? Věnoval na
ni svůj ministerský plat? Vymohl ji na úřadech s nějakými velkými
obětmi a osobním sebezapřením ? Učil se snad na ní ten slavný muž,
jehož jméno je neznámo po všem světě? Zachránil ji s nasazením
vlastního života před požárem nebo rozstřílením ? Nikoli! Nic z toho
ze všeho! Zásluhy a t h e i s t y Habrmana o boleslavskou školu jsou
jen tak veliké, jako zásluhy Mistra Jana Husa o boleslavská stromořadí nebo stromy. Může-li tedy míti Hus v Boleslavi svou alej,
a vrchní sokol dr. Scheiner své hlavní náměstí s dvěma svatými
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Václavy, může-li míti kdekteré venkovské město ulici neb náměstí,
pojmenované po politiku místo po slavném muži, proč by nemohl
míti Gustav Habrman v Staré Boleslavi svou školu ? Pokrok chtěl,
a občané učinili; toť výklad záhady, nad níž dobří poutníci staroboleslavští kroutí hlavou!
Nezbývá tudíž už nic než vypátrat, kdo jest ten Pokrok, jenž
provozuje tak užasnou moc nad prostou myslí. Jest to asi tentýž
pán, který sluje Analfabet v známém pojetí tatínka paní starostové.
Znáte již tu historickou anekdotu ?
Úřad poslal do obce dotaz povahy statistické, aby pan starosta
zjistil, kolik jest v obci analfabetů. Jelikož pan starosta nebyl doma
a měl se vrátiti teprve za čtrnáct dní, věc však byla naléhavá a nestrpěla odkladu, musila uřadující paní starostová vyřídit věc sama.
Jsouc moudrá, aby poznala, že ženy nerozumějí řeckým slovům,
utekla se o radu k svému tatínkovi, zkušenému výměnkáři, kamž
chodili na radu také jiní lidé, ovšem jen ti, kteří nedali přednost
zkušenosti ipana řídícího. Prý co to znamená, ten analfabet, a kolik
že toho bude v jejich počestné obci.
Ty hloupá, pravil starý Chytrák; vždyť analfabet znamená
učený člověk; co pak jsi to nepoznala po tom cizím slově? To je tak
asi jako doktor nebo inženýr, ale nemusí to být ten, ani ten; stačí,
když rozumí těm věcem, kterým sedláci nerozumějí, a když má mnoho knih, kterým nikdo nerozumí. V naší vesnici, která je neveliká
a nemá ani faráře ani doktora, máme pouze jednoho analfabeta,
totiž pana řídícího. Napiš tedy slavným úřadům, že jest v naší obci
jen jeden analfabet, pan řídící. Je to sice málo, ale na malou dědinku
je to dost!
Úřady prý po tomto oznámení uznaly za vhodné vésti další
šetření statistická v mateřském jazyku, nikoli v řečtině, kterážto
jest jazyk mrtvý, to jest nesrozumitelný. Bude třeba, hlásaly týden
po té všecky ranní večerníky, zrušit tento mrtvý předmět na gymnasiích, aby se zabránilo nedorozuměním, a místo toho zavést povinné
plavání, společné pro hochy a děvčata, aby se neopakoval případ na
Dyji, který bude zvěčněn pomníkem pro výstrahu, jak nebezpečným
se může státi i ten nejpřipravenější školní výlet, jestliže děti neumějí
společně plavat.
Z tohoto případu jest poučení, že vědu čili učenost třímá na
menších osadách často jediný člověk, vážený všemi osadníky, kteří
velmi ochotně uznávají svou zaostalost a řídí se radami učence, toť
se ví, že vesnického učence! Tento učenec jest někdy pan řídící,
někdy starosta, který pilně čte noviny, aby věděl, jaké jsou zákony,
někdy dílovedoucí v lihovaru, někdy předseda svátečních rybářů,
kteří mají hodně času na uvažování, když místo nedělní mše civějí
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do tůňky. Také jiní členové venkovské společnosti, propadlí studenti,,
kteří mají tři reálky nebo kteří z důvodů uměleckých upustili od
státnice, někteří důvěrníci politických stran, propagující opičí rodokmeny, někteří bývalí obchodní příručí nebo koňští handlíři, atd. —
všichni tito lidé mohou se státi vůdci venkovského lidu na vsi nebo
v městyse a jejich slovo platí u toho zdravého venkovského lidu
obyčejně víc než slovo toho tmáře faráře, který by sice všelicos věděl,
ale dělá politiku místo výpisů z matrik a nestará se pranic o náboženství.
Nedaleko Vodních Hamrů, v městyse, kde jest lidovec starostou
a kde katecheta drží s kantory proti faráři, měli školu, kde vyučoval
koudelník laické morálce. Aby paralysoval škodlivý vliv křesťanství
na mladou společnost, míval hodinu nemravouky hned po katechetovi a navazoval obyčejně na látku, jež se právě probírala v hodině
náboženství. Jednou pravil, že by rád do pekla. „Vy jste měli dnes
o pekle? Ani nevíte, jak tam toužím! Chtěl bych tam být kuchařem:
oheň je tam zdarma — a ty pečínky! Viďte, že tam půjdete se mnou,
a budeme se mít dobře!" — Když se o této neuvěřitelné pověsti dověděli místní konšelé, usnesli se většinou na tom, že odpíší své děti
z náboženství, pro neshody, jež nastávají mezi katechetou a koudelníkem, a pro pohoršení, jež odtud ve škole vzniká. Starosta se napřed
trochu ošíval, ale pak se k vůli dobré vůli a obecnímu pokoji a také
k vůli snášelivosti, jíž nejspíše někoho obrátíme, přidal k většině.
Proti tomu však vedl výměnkář Chytrák oposici. Poslali petici
k vládě, aby koudelníci napříště nesměli nikde vyučovati laické
morálce, a mimo to aby se zvýšila vědecká úroveň učitelstva. Opatřovali si čile podpisy oposičníků okolních vesnic a měst, a vypracovali velmi důkladný a důmyslný plán na zvýšení učitelského vzdělání
a učitelské autority. Navrhovali, aby pedagogická akademie trvala
nejméně dva roky a aby se v ní učilo zdravému rozumu a dobrému myšlení. Po té aby kandidáti učitelského stavu byli povinni absolvovati s úspěchem dvouroční varhanní školu, dvouroční kurs orání
a setí, kurs včelařský a štěpařský a speciální kurs ručních prací ze
všech oborů, aby mohli s úspěchem vyučovati na Kerschensteinrově
pracovní škole a uváděti žactvo v počátky řemesel. Tak by se stalo,
že by se mladý muž stal učitelem — po odbytí dvouroční vojenské
služby, k níž by se musil co vlastenec hlásiti dobrovolně — teprve
v třiceti letech, tedy ve věku zralém a pro vážnější poučování mládeže právě přiměřeném.
Chytrákův návrh obsahoval také reformu prázdninové volnosti
učitelů. Chtěl, aby přílišná autoritativnost těchto pánů, získaná denním stykem s bezbrannými caparty, jimž neobmezeně poroučejí,
a uplatňovaná také vůči dospělým, autoritativnost, jíž se učitel.
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ubrání jen velmi ztěžka, byla v prázdninách šetrně odstraňována
a srovnávána tím, že by učitelé byli pod vedením okresního inspektora, kterému by byla dána nad nimi taková pravomoc, jako mají
oni sami nad svými žáky v školním roce. Toto by mělo ten blahodárný účinek, že by se učitelé přes prázdniny zbavili kazu pánovitosti, jejž si snad uhonili, a zároveň že by netoužili prázdniny prodlužovati přes slušnou míru. Rovněž tak by bylo o větších prázdninách
během školního roku. Měli by takto více příležitosti porokovati o vymoženostech a nových možnostech pokroku, a utvrditi učitelskou
solidaritu jak mezi sebou, tak se svými inspektory a nadřízenými
úřady. Jejich autorita by stoupla, protože by se vědělo, že umějí
nejen poroučet, nýbrž i na slovo poslouchat. ..
Tyto geniální reformní návrhy byly zaslány ministerstvu pro
nepřetržité školní reformy, ale o jejich dalším osudu není zatím
zpráv. Jeden školní rada však se domnívá, že budou uskutečněny,
jakmile přebytek inteligence dosáhne nemožné cifry a nastane diktatura. Naproti tomu demokrati žádají, aby se požadavky učitelského
vzdělání snížily co nejvíce, aby se každý z nás mohl státi učitelem
svého bližního a neponechával tuto sysifovskou práci bedrům těch
několika učitelů, kteří se pro samý pozor na tvrdé y a měkké i nemohou věnovat vlastní kulturní práci. A to jest pro pokrok tak veliká
škoda, jak by bylo policejní odstranění zrcátek ze staroboleslavského bazaru, na nichž mistrným zařízením vylézá z vany nahá slečinka,
sloužící za drahou památku na toto staroslavné poutní místo.
VÁCLAV RÁMEK.

POZNÁMKY
RUD. J. MALÝ: KŘIŽ NAD EVROPOU, REVOLUCE DVACÁTÉHO
STOLETÍ. Praha 1935. — Kniha R. J. Malého setkala se u nás s úspěchem,
který je neobvyklý u publikace rázu spíše naučného, v níž se nad to ještě
říkají věci,, ne právě příznivé mínění oficiálnímu. Zdá se, že si dnes lidé přečtou raději knížku, v níž jsou věci politické a duchovní viděny jinak, než
v našich žurnálech a všelikých slavnostních projevech. Malý má dále dar
jasné a výrazné mluvy, což je v naší naukové literatuře něco, zač třeba být
vděčný; jeť tato literatura buď suchopár, nad nějž suššího není, nebo zase
úžasná hlubomyslivost, pro kterou už nestačí ani český jazyk. Proto má
kniha Malého všechny předpoklady, dostat se do rukou široké obce čtenářů
a mít zde určitý vliv.
Malému ovšem jde o něco víc, než o působnost. Už jeho dřívější práce
mluví o silném náboženském hledání a stopování náboženské obnovy, především ve Francii; »Kříž nad Evropou« znamená tedy naplnění a obrat v tom
smyslu, že Malý nalézá v katolictví záruku tradice a, jak sám říká, »obecného mravního řádu«. Dochází k tomu po rozboru demokracie, bolševismu
a hitlerismu, což všechno je dědictvím evropského duchovního úpadku, ať
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v osvícenství a osvícenském naturalismu (moderní demokracie), nebo dříve
už v reformaci (hitlerismus). V těchto částech má kniha Malého řadu velmi
dobrých pozorování a postřehů a zvláště část o hitlerismu se nám zdá jednou z nejlepších. Všechny tyto úpadkové zjevy jsou Malému jen symptomy
toho, že byla opuštěna pravá základna vzdělanosti, totiž latinská kultura,
jejíž jedinými dědici podle Malého jsou dnes katolictví a fašismus. Není tedy
divu, že z tohoto silného zaujetí pro latinitu jeví se Malému fašismus jako
ideální vládní forma, protože uznává obecný mravní řád, který je v katolicismu. Malý však, zdá se, zapomíná, jak ve fašismu velmi mnoho nasvědčuje tomu, že je v něm náboženství, či konkrétně katolictví uznáváno jen
jako záchovný činitel národa a státu. Formuluje to ostatně sám slovy, že
podle fašismu jsou mravní řád a náboženství »mnohem dokonalejší zárukou
národního rozkvětu a demokratické spravedlnosti než jakákoli vládní forma
(str. 207). V tom je právě nebezpečí každého ztotožnění latinity a katolicismu, ať je provádí Action frangaise nebo Malý, že konec konců je katolictví jen nástrojem politiky a politického jednání. Spojovati katolictví
s určitou kulturou, v tomto případě s kulturou latinskou, je nejen nesprávné,
ale především nekatolické, neboť katolictví může stavět na každé kultuře,
pokud byla a je výrazem zdravého myšlení a cítění, jak tomu v naší oblasti
bylo s antikou. V tom smyslu mohl Th. Haecker správně poznamenat, že
stejně jako on napsal knížku »Vergil, Vater des Abendlandes«, může Číňan
napsat podobnou knihu »Laotse, Vater des Morgenlandes«. Z tohoto přílišného spojování latinity a katolictví plyne i to, že se Malému katolicismus
vlastně redukuje na »obecný mravní řád«, což je poněkud málo pro pochopení
pravé podstaty katolictví a ještě méně pro jeho přesvědčivost. Dnes je třeba
říci trochu víc o n á r o c í c h katolicismu a odpovědnosti každého člověka
před Bohem, z čehož teprve plyne mravní řád a — především — nedomnívat se, že katolictví, rozumí-li se jím Církev, je především a jen kategorií
sociologickou, něčím, co má pohodlnou cestou uchovat a uspořádat společnost. To všechno zajisté také, ale to všechno bude vám přidáno . . . Kříž nad
Evropou? Ano, ale není to sociologická nutnost, závislá toliko na nás, nýbrž
především prosba a modlitba.
rv.
RICHARD BILLINGER. Člověk vysoký jako dveře a široký jako skříň
se postavil vedle nepatrného stolku, zlehka se sklonil a počal »říkati« své
básně, jak to sám označil. Nepotřeboval při tom nějakých záznamů, ale
»říkal« je opravdu s vroucí vášní, a jeho náruživý hlas s mnoha hrdelními
a klokotavými tóny nezapřel původu ze země hornorakouské. Občas při tom
zdvihl těžké pěsti před hruď a zlehka jimi otřásl, častěji však je daleko rozhodil, jako kdyby něco shrnoval, a zdálo se, že svoje verše rozsévá mezi posluchače jako zrní. Při tom nakonec shodil lampu s pultu, v sále se setmělo,
ale on už si zatím všecky tak podmanil, že se nic nehnulo a že už jako by se
nikdo nedivil, když on, nezaleknut, nevyrušitelný, ve své tmě dále »říkal«.
PAUL ALVERDES.
P. S. — V oficielním a dobře smýšlejícím tisku proskočily zprávy, že
se básník sbírky »Sichel am Himmel«, z níž jsou vyňaty naše ukázky, dal
zlákati hitlerismem. Snad je to pravda, ale nesuďme o tom přísně. Náměsíčníci, jímž jest, jsou snadno přístupni chvilkovým vlivům. I když tedy nedo-

328

patřením si převrhl lampu moudrosti v duši, jistě i v dočasném zatmění nadále »říká«, pokračuje v monologu vidoucího. Nezasluhuje ani posměchu ani
kamene, ale vděčné vzpomínky. Nadto byla kniha již napsána, když Hitler
ještě seděl za mřížemi.
B. R.
TUDY CHOĎTE TIŠE. Anna Pospíšilová, dosud známá jako horlivá
pisatelka Indexu, Listů pro umění a kritiku a Rozhledů, vesměs informovaná,
vesměs chápavá a vesměs levá, troufla si na cosi, co má být monografií
o Otokaru Březinovi. Že to monografií o Březinovi není, nýbrž že je to štěkání psa na měsíc, ukážeme, zbude-li nám místa, někdy příště. Dnes se nám
líbí vytáhnout jednu věc, velice poučnou pro lidi s otevřenýma očima.
Celou duchaplnou thesí Pospíšilové, Dr. Anny, je toto: Březina zbásňoval přírodopis ve verších tak nedostupných a isoloval svůj básnický svět tak
proto, že — b y l z n e u z n á v á n . Nezbývalo mu, než si vytvořit své neživotné a bezkrevné uměníčko, kterého se my pokrokoví lidé nic nemusíme
bát. Líbí se nám brát toto základní mínění Pospíšilové za společné mínění
jisté velké části lidí, která má patent na oficialitu, proslulost a výrobu
klik I a la.
Konstatovali jsme již sami, že podnikání Rádu, stejně jako podnikání
obdobná, z nichž jsme si vzali příklad, bylo a je vítáno hlubokým mlčením.
Věděli jsme dobře, proč. Zde je nám to dáno po lopatě. Je třeba jistá podnikání a jistou práci z n e u z n á v a t . A ona rázem přestane být nebezpečná.
Utopí se v exklusivitě a isolaci, — že ano, vy všichni mlčící? Nemějte strachu, vážení. Z těchto míst vám nebude ukládáno ani o proslulost ani o existenci. Na těchto místech se scházejí ti, kdo žijí v jednom velikém bludu:
že je třeba poctivé práce, jaké se daří jen v samotě studia a že naopak není
třeba kafrání a klik. Nemusíte se nijak strachovat, my se totiž také nestrachujem. Aby snad nebylo nedorozumění.
rč.
EJ UCHNEM! »Hej rup« se jmenuje nové krmení pro československou
mládež obojího pohlaví. Zajímavý list. Napřed jakési ušpiněné, umaštěné
a uslintané provolání, v němž se praví, že demokracie je jaksi na huntě a fašisté že jsou moc zlí lidé. Podepsáni: Karel Čapek, Fr. Halas, Karel Konrád,
Josef Kopta, Jaroslav Kratochvíl, Karel Nový, A. M. Píša, Marie Pujmanová,
Jaroslav Seifert, Jiří Voskovec a Jan Werich, J. L. Fischer. Kdo z nich to
lepil, je neznámo. Nejspíše pan Kouba (rým se lehce najde), jenž na druhé
straně vykládá, že propásl termín ke zkoušce, protože je nešťastně (více
méně) zamilován, protože ji vodí na Petřín a závidí těm, co jezdí v autu
tančit na Barrandov. Touží po moři, dobrém jídlu a broskvové tvářince
s modrýma očima. Pak tam je ještě jakési vyprávění z krásného výletu do
Bruselu na Mírový kongres, řeč jednoho pána do radia, dvě fešné Španělky
s koketními čepičkami a flintami (zrovna jako od nás ze Žižkova), podobizny dvou roztomilých černoušků Louise a Owense, jenž prý se dal do služeb fašistů — no a už nic. Ještě tam chybějí inseráty od Primeros. Na konec
je ještě jedno říkání, že nám patří sympatie všech slušných, poctivých a pokrokových lidí. Leda to. My to nejsme. V příštím čísle velká anketa a nový
dobrodružný román. Ej
uchněm!
—jhl—
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M L A D Á G E N E R A C E SOC. DEM.
Staří bouřliváci v. v.,
dobrovolní četníci,
máme obě ruce levé
navzdory vší pravici.

Ó vy kamna, stará kamna,
Marx a Engels stavěl vás;
značka je to sice klamná,
stejně ji však smazal čas.

Staré srdce v těle starém,
staré zuby, kdo chce viel
Na procházku v hloučku s jarem
vyjdeme si do ulic.

Teď náš program? Beze všeho:
Nedáme — tak velí cit —
na malého na českého
na člověka dopustit.

Starý revoluční plamen
— nebojte se, nepálí —
vezmeme si s sebou z kamen,
abychom se ohřáli.

Trochu přesněj? Nu, tak jaksi,
pokrok, práce, ideál.
Marná sláva, máme praksi!
Pokrok, práce a tak dál.
MAXIM AX.

NEMRAVY V KOSTELECH. Křesťanský chrám je především domem
Božím, za druhé pak domem modlitby, což obojí vyžaduje, aby ti, kdož do něho
vstupují, zachovávali určitá pravidla, i když snad jde o pokrokové pány, kteří
si jej pletou s lokálem nebo stavějí na roveň Sokolovnám, školám nebo poslanecké sněmovně. Působí tak nanejvýš trapně, očumují-li (a to i v době bohoslužeb) po svatovítské katedrále podezřelá individua ženského i mužského
rodu jen v košilích, blůzách, s krátkými kalhotami, chlupatými koleny a fotografickými aparáty na břiše. Namítne-li se, že svatovítská katedrála je kromě chrámu také historickou památkou, přístupnou všem (námitka na první
pohled obludná), pak je nasnadě odpověď, že naši předkové ji patrně stavěli
pro lidi pobožné a nikoliv pro trampy a čumily, a nemá-li kdo v úmyslu
v chrámě se modlit, pak ať tam laskavě vůbec nechodí. To platí ve zvýšené
míře pro katolíky a především v době služeb Božích. Stává se totiž, že v době
slavných bohoslužeb mění se síně našich největších pražských chrámů (katedrály, v Emauzích) v hotová tržiště. Jest však jakýmsi samozřejmým požadavkem, že ve chrámu se mimo modlitby vůbec nemluví, za druhé pak, že
všechny pohyby, především chůze, se vykonávají co nejtišeji. Šetrnost k těmto nejprimitivnějším požadavkům lze pak i vymáhat, a to s důrazem. —
Zvláštní zvyky se zahnizďují i ve venkovských kostelích. Někteří duchovní
správcové, nemajíce dost na tom, že zohyzdili vnitřek chrámu barevným
osvětlením a nepovedenými, nevkusnými a křiklavými soškami »módních«
svatých, vyvěšují totiž v přehnané apoštolské horlivosti po stěnách chrámu
různé předměty, jež nemají s bohoslužbou co dělat a jež tudíž do kostela nepatří. Týká se to především plakátů (i když se oznamují církevní slavnosti),
všelijakých vývěsních tabulí a skříněk s padesátihaléřovými brožurkami, jež
by mohly při nejmenším právě tak dobře viseti v předsíních. Jde tu nejenom
o vkus alespoň baráčnický, ale i úctu a vážnost k domu Božímu.
—jhl—
PŘÁTELSKÁ SLUŽBA Dr. ALFREDA FUCHSE. Poznámka o vůdcích povolaných a nepovolaných v minulém čísle Rádu přivedla z míry pana
Alfréda Fuchse, komthura řádu sv. Řehoře a návštěvníka Páteční Lóže
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Karla Čapka. Sedl — nepíše-li v chůzi — a napsal v Lidových listech dva
celostranné sloupce »na obranu a v přátelské službě«. Protože je to spisovatel nad jiné vtipný, snaží se dokázat, že sám nebyl míněn oním frakovým
rytířem, ač má taky řád, ale že je to jeho přítel Dr. Rückl, jenž je zde nekřesťansky urážen. Tato neslýchaná skromnost vede p. komthura k té přátelské službě: v podolském sanatoriu prý leží nemocen Dr. Rückl. Je pochopitelné, že v nemoci nečte časopisy, nejméně jistě Rád. Čte však jistě Lidové
listy. A tu přítel Fuchs honem spěchá: to já nejsem v tom Rádu, ale to je
celý p. Rückl. Jako by jim z péra vypadl. A p. Fuchs je blažen, jak to dobře
dopadlo, neboť, jak předpokládáno, Dr. Rückl nečte v nemoci Řád, nanejvýš
Lidové listy. Není to šikovně zařízeno? Není to dobrá přátelská služba?
»Kdybych nevěděl, jak může působiti útok »Řádu« v podolském sanatoriu,
nikdy bych byl tohoto článku nepsal,« praví skromný komthur, který si nepřeje, aby na něho byl vztahován onen článeček, ale který to přeje z celého
srdce svému chorému příteli. Děkujeme za sebe i za p. Dr. Rückla, i když
o věci, o něž jde p. Fuchsovi, nám nešlo. Nedoporučují se aspoň v Lidových
listech jen protestantské bible, knihy s husitskou ideologií (jako na př. Dolenského kniha o Praze), doporučuje se také jednou Řád.
A tak můžeme skončit tuto úvahu dopisem, jímž nás utěšoval jeden náš
přítel po přečtení přátelského projevu v Lidových listech: hodíš-li do hejna
husí, potrefená husa zakejhá.
J. H.
JEDEN OBRAZ NAŠI NÁBOŽENSKÉ A BEZBOŽNICKÉ LITERATURY. Životy Ježíšovy určené lidem zbožným vydechují skoro vesměs
cosi ztuchlého a zažluklého, což hned od prvních stránek odpuzuje čtenáře
zvyklého stravě jemnější a výživnější. Je v tom čmoud zhašeného knotu, zápach vyvětralého kadidla a zkaženého oleje, který zatahuje dech. Nedýchá
se tam dobře. Když se jimi zabývá někdo nerozvážný, kdo má na paměti
životopisy velikých mužů, velikolepě psané, a má nějaký pojem o umění
psáti a o poesii, cítí, že se mu dělá nanic, když čte dále tu prosu mdlou,
ztrnulou, rozedranou, která je samá správka a záplata z rčení, bohužel, až
příliš všedních, která byla živá kdysi před tisíci lety, nyní však jsou bezduchá, zeskelnatělá, zkalena jako kameny v nějaké sbírce nebo odstavce nějakého formuláře. Věc se zhoršuje, když se ti ochablí oři chtějí najednou
rozehnati tryskem lyričnosti nebo kusem výmluvnosti. Ty jejich neobvyklé
půvabnosti, ta jejich ozdobnost zavánějící puristickou Arkadií a vzory uhlazeného slohu pro venkovské akademie, ta jejich lživá vřelost, ohřívaná nasládlou důstojností, zastrašuje i nejpevnější a nejodvážnější lidi. A nevrhají-li se v propasti trnitých tajů scholastiky, upadají v strojené krasořečnictví
nedělního kázání. Jsou to, slovem, knihy složené pro ty, kdo v Ježíše věří —
totiž pro ty, kdo by se v jistém smyslu obešli bez nich. Jsou mezi těmi knihami i znamenité, ale laici, lidé lhostejní, světští, umělci, lidé zvyklí velikosti
spisovatelů antických a novotě moderních, nevyhledávají těch knih nebo
odkládají je, sotva je vzali do rukou. A přece by bylo třeba získati právě
tyto čtenáře, neboť jsou to ti, jichž Kristus pozbyl a kteří dnes tvoří veřejné
mínění a mají váhu ve světě.
Těm druhým, učencům, kteří píší pro lidi nestranné, daří se ještě méně
přivésti k Ježíšovi duše, které neumějí býti křesťanské. Předně proto, že to

331

skoro nikdy není účelem, jejž si vytkli, a oni sami jsou skoro vesměs z těch,
kteří by sami měli býti přivedeni ke Kristu pravému a živému; a pak proto,
že jejich metoda, která chce býti, jak říkají, historická, kritická, vědecká,
vede spíše k tomu, aby utkvěli na textech a faktech vnějších, aby je přesně
stanovili nebo zamítli, než aby je vedla k významu a světlu, které by mohli,
kdyby chtěli, nalézti v těch textech a faktech. Většina z nich směřuje k tomu,
aby našli člověka v Bohu, normálnost v zázraku, legendu v tradicích a především pátrají po interpolacích, podvrženinách a apokryfech v literatuře křesťanské. Ti, kteří nezacházejí až k tomu, že by popírali, že Ježíš žil, odvrhují,
co nejvíce mohou, ze svědectví, která nám zbývají o něm, a pro samé »jestliže«, »ale«, úvahy a zřetele, pochybnosti a hypothesy nedospívají k tomu, aby
napsali bezpečné dějiny, ale ovšem také ne k tomu, aby vyvrátili vypravování evangelia, neboť rozpory mezi nimi samými jsou tak veliké, že každá
nová teorie má při nejmenším tu zásluhu, že uvádí v niveč všecky teorie
vymyšlené před ní. Celkem tito dějepisci se vším svým aparátem kudrlinek
a haraburdí, se všemi pomůckami textové kritiky, mytologie, paleografie,
archeologie, filologie semitské a helénistické jenom rozdrobují a rozřeďují
prostý život Kristův svým roztrháváním a svými klamavými výklady. Nejlogičtějším závěrem všeho toho žvanění a přetřásání je, že Ježíš nikdy na
zemi nebyl, nebo, byl-li tu snad náhodou a opravdu, že nemůžeme říci o tom
nic určitého. Zbývá křesťanství, kterého nelze popři ti, ale vše, co mohou nejlepšího učiniti tito nepřátelé Kristovi, je, že pátrají na východě i na západě
po »pramenech«, jak říkají, křesťanskému myšlení s úmyslem nikterak nezakrývaným, aby rozložili křesťanství všecko v starší prvky židovské, helénské
a dokonce indické a čínské, jako by chtěli říci: Vidíte? Ten váš Ježíš byl
konec konců nejen člověk, nýbrž ubohý člověk, takže opravdu nepověděl nic,
co by lidstvo nebylo vědělo nazpamět již před ním. —
Zkrátka, přejdeme-li od obecného špatného vkusu zbožných kompilátorů, hledajíce poučení, k těm, kteří mají monopol »na historickou pravdu«,
upadáme z pietistické nudy do neplodného zmatku. První neumějí přivésti
ke Kristu zbloudilé a druzí ho ztrácejí v spleti učených sporů. A ani ti ani
oni nevybízejí ke čtení: píší totiž špatně. Rozlučuje-li je víra, špatné psaní
je spojuje. A duchům vzdělaným, znajícím třebas i jen zběžně, poesii evangelia, božské idyly i božské tragedie, je kazatelské přepínání zrovna tak odporné jako chlad universitních učenců.
(Z knihy: Giovanni Papini »Život Kristův«, vydané L. Kuncířem.)

PANU K. Č. S C H O T Í
ŠŤASTNOU

CESTU

DO Š V É D S K A A D O B R É

Karlíček má štěstí z pekla,
je to dítě nadané:
a tak JI holt dostane.
By však mrška neutekla,

POŘÍZENÍ

vydal on se na ten rajs,
vzal si s sebou nobldámu,
která básnit pomáhá mu.
Zpátky vezmou Noblprajs.

Se srdečným pozdravem
MAXIMAX
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Patnáct krásných a literárně hodnotných knih

EDICE ATLANTIS
1. Barbey ďAurevilly:

LISTY TREB UTIENOVI

.

.

.

Kč 24*30

2. Bernanos: NOC (novella)

Kč 15*50

3. Bloy: V TEMNOTÁCH

Kč 40*50

(essaye)

4. Claudel: POZNÁNÍ VÝCHODU

(essaye)

.

.

.

. K č 60'—

5. Durych: DĚTI (povídka)
6. Dyk: STARÁ GALERIE
7. Giono: PAHOREK

.

.

(román)

8. Hawthorne: VELIKÝ

Kč 27 —
Kč 45*—

KARBUNKUL

9. Jouhandeau: ASTAROTH
(novella)
10. LEGENDY

Kč 27*—
(poslední kniha básní) .

(povídky) .

.

.

aneb NOČNÍ NÁVŠTĚVNÍK

O NEVĚSTKÁCH

— SVĚTICÍCH

.

.

.

Kč 34*50
Kč 40*50
Kč 30'—

11. Macleod: POVĚSTI Z HEBRID

Kč 33 —

12. Mayran: ODLESKY

Kč 18*90

(essay)

13. Stifter: LESNÍ POUTNÍK

(novella)

Kč 40*50

14. Villiers de Visle Adam: KRUTĚ POVÍDKY (úplné vydání) Kč 51*—
15. Yeats: PER AMI CA SILENTIA

LUNAE

(essaye) .

. Kč 31*50

*

Pouze brožované výtisky. — Podrobné seznamy a oznamovatele pošleme na požádání zdarma. — Odběratelé, kteří se přihlásí za členy edice,
mají zvláštní výhody (slevu 20—33% z krámské ceny knih, zdarma
soukromé tisky). — Luxusní výtisky na van Gelderu (pokud jsou na
skladě) za cenu dvojnásobnou.

EDICE ATLANTIS
(JAN V. POJER), B R N O - V T Á B O Ř E 7.
Můžete-li,předplaťte Řád chudým, kteříjej nemohou předplácet
a měli by jej čisti. Příležitost ve svém okolí k tomu jistě najdete.

Prosíme všechny čtenáře,
aby upozornili
své přátele,
jaké články revue ŘAD přináší,
jaké autory představuje,
jak udržuje kontinuitu české a slovenské
křesťanské tradice,
jak stojí nezadatelně sama a bez bázně,
jak nemilosrdně pranýřuje hlupáetví
a sprostoty.

Doporučujte Řád k odebírání!
Získejte nám každý jen jednoho odběratele a budeme nejrozšířenější
československou revuí.

Administrace revue Řád, Praha VIII, Rokoska 94.

Nezapomínejte

na předplatné!

Používání novinových známek povoleno výnosem Ředitelství pošt a telegrafů
v Praze, čj. 59.895/VII ze dne 3. dubna 1936. — — Podací úřad Praha 22

