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FRANTIŠEK

HRUBÍN

ZPĚV SLÁVY
Chudoby, kletbou pokřtěné,
živote, vzpomeneš-li ?
Proč nohy, nepozlacené
než blátem, ke mně vešly ?
S přeludy krásných stvoření,
s nahostí vzácné špíny
tančily do kuropění
při houslích meluziny.
A bídy, láskou pokřtěné,
živote, vzpomeneš-li ?
proč nohy, nepostříbřené
než mrazem, ke mně vešly ?
Ach, toho přešlapování!
Stud ? Či se zahřát chtěly ?
Až do samého svítání
svou slávu přehlížely.

ZPĚV R A D O S T I
Jsou dveře světla ještě otevřené
do temnot mých. A tomu světlu tam
zpěv radosti, než láska zapomene,
v hodinách bídy jinak zazpívám.
Zpívejte se mnou také, bratří nazí,
jež z útrob domovů vyrvala noc!
K d y ž nedůvěra zpívání nám zkazí,
v y , děťátka, nám přijďte na pomoc!
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P o d kroky slunce lány sladce úpí
a v dálce na dunivých pochodech
prach prázdných měst se zdvihá za zástupy
a výšky mdlé se lámou v křehkých zdech.
Zpívejte s námi také, hospodáři,
i v y , bohatci, jimž dochází hlas!
Zlodějům nechte hlídat pole, žháři
svůj dům a oheň! Pánu Bohu čas!

ELEGIE
Nebesa trav již potmavěla
za hadím blýsknutím
a pocestným se pozdní včela
skryla do vlasů zim
a pro tu ztrátu nepatrnou
zvon měst je svolává — i trnou,
jak tvrdě mluví k nim!
Podzemím léta ještě duní
ovocných výšek pád —
a ti, co láskám na výsluní
bojí se sbohem dát,
list vůně rozemnuli v dlaních
a vítr zachytil se na nich
jako na trní šat.
Zahradám, snícím o závějích,
poslední, co měl, snes,
v bezpečný hukot úlů jejich
navždy se zavřel jez —
podzime, slovo odcházeti
naplno řekni dnům, jež letí,
a nám je napověz!
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GEORGES

PANÍ

BERNANOS

HRABĚNKA

Šel jsem dnes ráno do zámku, použiv první záminky, jež se
mi naskytla, — stanovení poloročního pořadu mší, jež paní hraběnka dává celebrovati za mrtvé své rodiny. Při vstupu do parku
bylo mé pohnutí tak velké, že jsem na dlouhou chvíli zůstal stát
a pozoroval starého zahradníka Clovise, jenž jako obyčejně vázal
chrastí do svazků. Jeho klid na mne působil dobře.
Služebná mi dosti dlouho nepřišla otevřít, a tu jsem si náhle
s hrůzou vzpomněl, že paní hraběnka stanovila pořádek již minulý
měsíc. Co řeknu? Pootevřenými dveřmi jsem viděl stůl přistojený
k snídaní, od níž bezpochyby právě odešli. Chtěl jsem spočítati
hrnky, ale čísla se mi motala v hlavě. Když jsem vstoupil do přijímacího pokoje, dívala se paní hraběnka svýma krátkozrakýma
očima chvíli na mne. Zdálo se mi, že trhla rameny, ale bez zlé vůle.
Mohlo to znamenati: „Ubohý chlapec. Stále týž, nezměníme h o . .
anebo něco takového.
Vstoupili jsme do malého pokoje, jenž je za přijímacím sálem.
Ukázala mi na židli, jíž jsem neviděl, nakonec ji sama přistrčila
až ke mně. Styděl jsem se za svou zbabělost. „Přicházím, abych si
s vámi promluvil o slečně dceři," pravil jsem.
Na okamžik nastalo ticho. Ano, mezi všemi tvory, nad nimiž
bdí ve dne v noci sladká prozřetelnost Boží, byl jsem jistě jedním
z nejopuštěnějších, z nejubožejších. Ale všechna sebeláska byla
jako mrtva ve mně. Paní hraběnka se přestala usmívati. „Poslouchám vás," řekla, „mluvte bez obavy, myslím, že znám starosti
s tímto ubohým dítětem mnohem déle než vy." — „Milostivá paní,"
odpověděl jsem, „jedině Pán Bůh zná tajnosti duší. Nejjasnovidnější lidé se tu dají oklamati." — „A vy (předstírala, že s vášnivou pozorností prohrabuje oheň) se počítáte mezi jasnovidné?"
Snad mne chtěla uraziti. Ale v tu chvíli jsem nebyl s to, abych si
uvědomil nějakou urážku. Obyčejně ji u mne smaže cit naší nemohoucnosti vůči všem ubohým bytostem, naší nepřekonatelné
slepoty, a tento cit v té chvíli byl silnější než kdy jindy, bylo to,
jako by mi kleště svíraly srdce. „Milostivá paní," pravil jsem, „ať
nás postavilo bohatství nebo zrození sebe výše, jsme vždy něčími
služebníky. Já jsem služebníkem všech. A služebník, to je ještě
příliš vznešené slovo pro nešťastného a nepatrného kněze, jako
jsem já, měl bych říci věcí všech, nebo ještě méně, líbí-li se tak
Bohu." — „Můžeme býti méně než věcí?" — „Jsou věci odložené,
věci, jež zahazujeme, poněvadž nám již k ničemu nemohou býti.
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A kdyby, na příklad, mí představení uznali, že jsem neschopen,
abych zastával skromný úkol, jejž mi svěřili, byl bych věcí odloženou." — „Máte-li o sobě takové mínění, zdá se mi, že jste velmi
nerozvážný, pouštíte-li s e . . — „Nepouštím se do ničeho," odpověděl jsem. „Tento pohrabáč je jen nástrojem ve vašich rukou.
Kdyby mu Pán Bůh byl dal dosti schopnosti, aby vám posloužil
sám, když ho potřebujete, byl by skoro tím, čím jsem já pro vás
všechny — čím bych chtěl býti." — Usmála se, ač její obličej vyjadřoval jistě něco jiného než veselost nebo ironii. Byl jsem
ostatně sám překvapen svým klidem. Snad tvořil k pokorným
mým slovům protiklad, jenž ji mátl, jenž jí v a d i l . . . ? Podívala se
úkradkem několikrát na mne a vzdychla. — „Co chcete říci o mé
dceři?" — „Viděl jsem ji včera v kostele." — „V kostele? Udivujete mne. Dcery, jež vzdorují svým rodičům, nemají co dělat v kostele." — „Kostel je pro všechny lidi, milostivá paní." — Podívala
se znovu na mne, tentokráte zpříma. Zdálo se mi, že oči se ještě
usmívají, zatím co na spodku její tváře bylo lze čisti překvapení,
nedůvěru, nevyjadřitelnou umíněnost. — „Dal jste se oklamat
malou intrikánkou." — „Nedohánějte ji k zoufalství," řekl jsem,
„Bůh to zakazuje."
Na chvíli jsem se usebral. Polena v krbu zpívala. Otevřeným
oknem skrze záclony z jemného plátna bylo pod mlčelivým nebem
vidět ohromný trávník uzavřený černou hradbou borovic. Bylo to
jako jezero se stojatou vodou. Slova, jež jsem právě vyřkl, ve mně
vzbuzovala hrůzu. Byla tak vzdálena mých myšlenek čtvrt hodiny
před tím. A cítil jsem dobře, že jsou nenapravitelná, že mi nezbude,
než jiti až na konec. Bytost, kterou jsem měl před sebou, se také
skoro vůbec nepodobala té, kterou jsem si předtím představoval.
„Pane faráři," odvětila, „nepochybuji, že vaše úmysly jsou
dobré, dokonce výborné. Ježto sám uznáváte svou nezkušenost,
nechci se toho dotýkati. Vyskytují se ostatně jisté sběhy okolností,
jimž muž — ať zkušený nebo nezkušený — nikdy neporozumí.
Jedině ženy se jim dovedou podívati tváří v tvář. Věříte jen přeludům, vy všichni. Vyskytují se takové z m a t k y . . . " — „Všechny
zmatky pocházejí od téhož otce, a tím jest otec lži." — „Jsou
zmatky a zmatky." — „Bezpochyby," řekl jsem jí, „ale víme, že
jest jeden řád, řád lásky." — Dala se do smíchu, krutého a plného
nenávisti. — „Zajisté jsem se nenadála..." začala. Myslím, že vyčtla z mého pohledu překvapení, lítost, hned se ovládla. — „Co
víte? Co vám vypravovala? Mladí lidé jsou vždy nešťastní, nepochopení. A najdou se vždy osoby dost naivní, aby jim uvěřily..."
Podíval jsem se na ni hezky zpříma. Kde jsem vzal odvahu, abych
takto promluvil? — „Nemilujete svou dceru," řekl jsem. — „Ne472

odvažujte s e . . — „Milostivá paní, Bůh je mi svědkem, že jsem
dnes ráno přišel sem v úmyslu, abych posloužil vám všem. A jsem
příliš hloupý na to, abych si něco předem připravoval. Vy sama
jste mi napověděla tato slova a lituji, že vás urazila." — „Máte
snad moc čisti v mém srdci ?" — „Myslím, že ano, milostivá paní,"
odpověděl jsem. Obával jsem se, že ztratí trpělivost, že se do mne
pustí. Zdálo se, že její šedé oči, obyčejně tak mírné, černají. Ale
nakonec sklonila hlavu a hrotem pohrabáče začala kreslit v popelu kruhy.
„Víte," řekla konečně mírným hlasem, že by vaši představení
soudili přísně vaše chování?" — „Mí představení mne mohou odsouditi, chtějí-li, mají na to právo." — „Znám vás, jste hodný,
mladý kněz, bez marnivosti, bez ctižádosti, jistě vůbec nevíte, co
to je intrika, měli vás těmto věcem naučit. Způsob, jakým mluvíte . . . ta jistota, věru, zdá se mi, že sním. Nuže, buďte upřímný.
Máte mne za špatnou matku, za macechu?" — „Neodvažuji se vás
soudit." — „Tedy?" — „Neodvažuji se také soudit slečnu. Ale
znám utrpení, vím, co to je." — „Ve vašem věku?" —„Věk nerozhoduje. Vím, že bolest má svou řeč, že ji nesmíme bráti doslova,
odsuzovati ji pro slovíčko, že se rouhá všemu, společnosti, rodině,
vlasti, i Bohu." — „Snad to schvalujete?" — „Neschvaluji, snažím
se pochopiti. Kněz jest jako lékař, nesmí míti strach z ran, vředů,
hnisu. Všechny rány duše hnisají, milostivá paní." Náhle zbledla
a pohnula se, jako by chtěla vstáti. — „Proto jsem si nezapamatoval slova slečnina, neměl jsem k tomu ostatně práva. Kněz věnuje pozornost jen utrpení, je-li opravdové. Co záleží na slovech,
jež je vyjadřují! A kdyby to byly i lži. . . " — „Ano, lež a pravda
na téže rovině, pěkná morálka!" — „Nejsem profesorem morálky,"
řekl jsem.
Ztrácela zjevně trpělivost, očekával jsem, že mně dá najevo,
abych odešel. Jistě by mne ráda byla propustila, ale kdykoli se podívala na můj smutný obličej (viděl jsem jej v zrcadle a zelený odraz trávníků činil jej ještě smutnějším, ještě zsinalejším), pohnula
se jí neznatelně brada, zdálo se, že nalézá opět sílu a vůli, aby mne
přemohla, aby měla poslední slovo. — „Má dcera prostě žárlí na
učitelku, vypravovala vám asi strašidelné věci?" — „Myslím, že
především žárlí na přátelství svého otce." — „Žárlí na svého otce?
A co bych měla dělat j á ? " — „Někdo by ji měl uklidnit, upokojit." — „Ano, měla bych se jí vrhnouti k nohám, prositi ji za
odpuštění." — „Aspoň ji nenechat odejít od sebe, odejít z domova
se zoufalstvím v srdci." — „A přece půjde pryč." — „Můžete ji
k tomu donutit, Bůh bude soudcem."
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Vstal jsem. Vstala zároveň se mnou, vyčetl jsem z jejího pohledu jakýsi strach. Zdálo se, že se bojí, abych neodešel, a že zároveň bojuje s přáním, aby všechno řekla, aby vydala své ubohé
tajemství. Už je neskrývala. Konečně z ní vyšlo, jako vyšlo z té
druhé, z její dcery. — „Nevíte, co jsem vytrpěla. Neznáte nic z života. V pěti letech má dcera už byla tím, čím je dnes. Všechno
a hned, to je její heslo. Ach, vy kněží máte dětinskou, nemožnou
představu o rodinném životě. Stačí vás poslouchat— (smála se) —
o pohřbech. Svorná rodina, vážený otec, nenahraditelná matka,
utěšující podívaná, buňka společnosti, naše drahá Francie, a třesky
plesky... Divné není, že tyto věci říkáte, ale že si myslíte, že někoho dojímají, že je říkáte rádi. Rodina, pane . .
Náhle se zastavila, tak náhle, že se v pravém slova smyslu
zdálo, že spolkla svá slova. Cože! To byla táž dáma, tak zdrželivá,
tak mírná, již jsem při své první návštěvě v zámku viděl schoulenou hluboko ve velké lenošce, se zamyšleným obličejem pod černými krajkami ? . . . Také její hlas byl tak změněn, že jsem jej
stěží poznával, stával se pronikavým, protahovala poslední slabiky.
Myslím, že si to uvědomovala a že strašlivě trpěla tím, že se nemůže opanovat. Nevěděl jsem, co si mám mysliti o takové slabosti
u ženy, jež se vždy dovedla tak ovládati. A teď si také ještě vysvětluji svou odvahu: ztratil jsem asi hlavu, vrhl jsem se dopředu
po způsobu bojácných, kteří si uzavírají všechny možnosti úniku,
pustí se naplno do boje, aby byli jisti, že vykonají svůj úkol až do
konce. Ale ona? Byla by mne mohla, myslím, tak snadno splésti.
Jistý úsměv by pravděpodobně byl stačil.
Můj Bože, je to následek zmatku mého myšlení, mého srdce?
Je snad hrůza, jíž trpím, nakažlivá? Mám od jistého času dojem,
že pouhá má přítomnost vyhání hřích z jeho skrýší, vyvádí jej
jako na povrch bytostí, do očí, do úst, do h l a s u . . . Mohlo by se
říci, že nepřítel pohrdá svým úkrytem před tak slaboučkým protivníkem, že se mi staví tváří v tvář, že se mi vysmívá.
Zůstali jsme stát vedle sebe. Vzpomínám si, že déšť bubnoval
do oken. Vzpomínám si také na starého Clovise, jenž skončiv svou
práci, utíral si ruce do své modré zástěry. S druhé strany chodby
bylo slyšeti řinčení skla ve škopku, umývání nádobí. Všechno bylo
klidné, přirozené, domácí.
„Divná oběť!" odvětila. „Spíše malá šelma. To ano."
Dívala se na mne zdola. Neměl jsem, co bych odpověděl, mlčel
jsem. To mlčení ji snad rozčilovalo.
„Ptám se sama sebe, proč vám svěřuji toto tajemství svého
života. Nevadí! Přesto vám nebudu lháti! Je pravda, že jsem si
vášnivě přála míti syna. Měla jsem ho. Žil jen osmnáct měsíců.
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Jeho sestra jej již nenáviděla.. . Ano, tak malá byla, a už jej nenáviděla. Pokud jde o jeho otce . .
Lapala po dechu, než mohla pokračovati. Její oči byly nehybné.
Její ruce, jež visely dolů, vypadaly, jako by se něčeho chytaly, jako
by se držely něčeho neviditelného. Zdálo se, že sjíždí po svahu.
„Poslední den oba odešli. Když se vrátili, byl maličký mrtev.
Od té chvíli se již neopustili. A jak byla obratná ! To slovo se vám
přirozeně zdá podivným? Myslíte si snad, že dívka čeká na svou
plnoletost, aby byla ženou? Kněží jsou často dětinští. Když si kotě
hraje s vlněným klubkem, nevím, myslí-li při tom na myši, ale dělá
přesně to, čeho je třeba. Říká se, že muž má zapotřebí něžnosti,
jediné něžnosti — jen té jediné, té která se hodí pro jeho přirozenost, té, pro kterou je zrozen. Co záleží na opravdovosti! Což nedáváme my matky chlapcům ochutnávat lží, lží, jež od kolébky tiší,
uklidňují, uspávají, lží sladkých a teplých jako lůno? Zkrátka,
velmi brzy jsem pochopila, že tato malá holčička je paní v mém
domě, a že mi nezbude, než se spokojiti trpnou úlohou, býti jen
divákem nebo služkou. Já, jež jsem žila jen vzpomínkou na svého
syna, jsem ho všude nalézala — jeho židličku, jeho šaty, zlomenou
hračku, ó běda! Co jsem měla dělat ? Žena jako já se nesníží k jistým zneuctívajícím soupeřstvím. A ostatně, pro mou bídu nebylo
léku. Nejhorší rodinné nehody obsahují vždy něco směšného.
Zkrátka, žila j s e m . . . Žila jsem mezi těmito dvěma bytostmi, tak
přesně druh pro druha stvořenými, ač dokonale si nepodobnými,
a jejich starostlivost o mne — vždy vědomá jakési viny — mne
rozčilovala. Ano, pokárejte mne, chcete-li, rvala mi srdce, nalévala
tam tisíc jedů, jejich nenávist byla by mně bývala milejší. Ale,
vydržela jsem, odpykávala jsem si tiše svůj trest. Byla jsem tehdy
mladá, líbila jsem se. Víme-li, že se líbíme, že záleží jen na nás,
abychom milovaly, byly milovány, ctnost není těžká, aspoň ne pro
ženy mého druhu. Sama hrdost stačí, aby nás udržela. Neopomíjela jsem nejmenší ze svých povinností. Někdy dokonce jsem se
domnívala, že jsem šťastna. Můj manžel není dokonalý člověk, vůbec ne. Jakým zázrakem Chantal, jež má velmi jistý úsudek, často
až příliš bystrý, nepochopila... Nic nepochopila. Až dodnes...
Uvažte pane, že jsem po celý svůj život snášela nesčetná porušení
věrnosti, tak chlapecká, že se mně vůbec ani nedotýkala. Ostatně,
mezi ní a mnou, nejsem to zajisté já, jež jest nejvíce klamána . . . "
Znovu se odmlčela. Myslím, že jsem bezděky položil svou ruku
na její rámě. Byl jsem pln údivu, lítosti. — „Pochopil jsem, milostivá paní," řekl jsem jí. „Nechtěl bych, abyste jednou litovala, že
jste mluvila s takovým ubožákem, jako jsem já, o tom, co by
jedině kněz směl slyšeti." — Vrhla na mne zmatený pohled. —
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„Půjdu až na konec," řekla sípavým hlasem. „Chtěl jste tomu
tak." — „Nechtěl jsem tomu." — „Neměl jste přijíti. A ostatně
dovedete si vynucovati tajemství, jste chytrý, malý kněz. Tedy
skončeme to! Co vám řekla Chantal? Pokuste se odpověděti otevřeně." Dupala nohou, jako její dcera. Stála, majíc skrčené rameno opřeno o horní desku krbu, ale její ruka drtila malý vějíř,
jenž tam ležel mezi ostatními drobnými ozdobami, a viděl jsem,
jak želvové držadlo pomalu praská pod jejími prsty. — „Nesnáší
učitelku, nikdy zde nikoho nesnesla." Mlčel jsem. — „Odpovězte
přece! Asi vám vyprávěla, že její o t e c . . . Oh nezapírejte, čtu pravdu
ve vašich očích. A vy jste jí uvěřil? Malá darebečka, jež se opovažuje . . . " Nemohla domluvit. Myslím, že mé mlčení, nebo můj
pohled, nebo cosi neurčitého, co vycházelo ze mne, — snad jakýsi
smutek — ji zadržel, než se jí podařilo zesíliti hlas, a tak musila
začínat pokaždé svým obyčejným hlasem, jenž se jí chvěl zlostí
a zněl jen málo zvučněji. Myslím, že tato nemohoucnost, jež jí
zpočátku jen málo vadila, ji na konec začala znepokojovati. Jak
rozevřela prsty, vypadl jí z dlaně rozlámaný vějíř, a ona, zčervenavši, živě odstrčila kousky z něho pod hodiny. — „Nechala jsem
se unést," začala, ale předstíraná mírnost v jejím hlase zněla příliš falešně. Vypadala jako neobratný dělník, jenž zkouší své nástroje, jeden po druhém, a nenalézaje ten, který hledá, hází je
v zlosti za sebe. — „Konečně je řada na vás, abyste promluvil.
Proč jste přišel? Co si přejete?" — „Slečna Chantal mně vypravovala o svém blízkém odjezdu." — „Ano, velmi blízkém. Ostatně,
ta věc je již dlouho zařízena. Obelhala vás. Jakým právem byste se
chtěl stavět proti..." odpověděla, pokoušejíc se smát. — „Nemám
práva, chtěl jsem jen znáti vaše úmysly a věděti, zda rozhodnutí
je neodvolatelné . . . " — „Je. Nemyslím, že by mladá dívka mohla
rozumně považovati několik měsíců pobytu ve spřátelené rodině
v Anglii za zkoušku nad své síly?" — „Proto jsem se chtěl dorozuměti s vámi, abych přivedl vaši slečnu dceru k tomu, aby se
vzdala a poslechla." — „Poslechnout? Dá se spíše zabiti." —
„Obávám se skutečně, aby se nedala dohnat k něčemu nerozvážnému." — „K něčemu nerozvážnému, jak krásně mluvíte. Chcete
bezpochyby naznačiti, že se chce zabít? Ale to je to poslední, čeho
by byla schopna. Ztratí hlavu pro anginu, strašně se bojí smrti.
Jedině v tom se podobá svému otci." — „Milostivá paní," řekl jsem,
„právě tito lidé se zabíjejí." — „Jděte!" — „Prázdno přitahuje ty,
kteří se mu nedovedou podívati tváří v tvář, vrhají se tam ze
strachu, že tam spadnou." — „To vám jistě někdo pověděl, nebo
jste to asi někde četl. Přesahuje to vaši zkušenost. Vy se bojíte
smrti, vy?" — „Ano, milostivá paní. Ale dovolte, abych mluvil
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otevřeně. Je přechodem velmi těžkým, a vůbec není pro hlavy
pyšné." Ztratil jsem trpělivost. — „Bojím se méně své smrti než
vaší," řekl jsem jí. Je to pravda, že jsem ji viděl, nebo myslil jsem,
že ji vidím v té chvíli mrtvou. A bezpochyby obraz, jenž se vytvořil v mém zraku, přešel do jejího, neboť vyrazila dušený výkřik,
jakýsi hrozný sten. Poodešla k oknu. — „Můj muž si může zde ponechat, koho chce. Ostatně učitelka je bez prostředků, nemůžeme
ji vyhoditi na ulici, abychom uspokojili rozmary umíněné hlavy."
Ještě jednou se jí stalo, že nemohla pokračovati ve stejné výšce,
hlas se jí zlomil. — „Je možné, že můj manžel se ukázal, co se
toho týče, příliš . . . příliš pozorným, příliš důvěrným. Muži jeho
věku jsou rádi sentimentální... anebo si myslí, že jsou." — Znovu
se zastavila. — „A je mně to konečně jedno! Cože! Po tolik let
jsem trpěla směšnými poníženími — podváděl mě se všemi služkami, nemožnými holkami, pravými špindírami — a dnes, kdy
jsem už jen stará žena, kdy se vzdávám života, bych měla otevřití oči, bojovati, bráti na sebe možnost porážky, nač ? Což záleží
více na hrdosti mé dcery než na hrdosti mé ? Co jsem já snesla, to
nemůže snésti také ona?" Pronesla tuto strašnou větu, aniž zvýšila hlas. Stála ve výklenku ohromného okna s jednou rukou svislou
podle těla, s druhou nad hlavou, mačkajíc tylovou záclonu a vrhala
na mne tato slova, jako by vyplivovala pálící jed. Okny od deště
mokrými viděl jsem park, tak vznešený, tak klidný, nádherné
křivky trávníků, slavnostní staré s t r o m y . . . Ano, tato žena měla
ve mně vzbuzovati jen lítost. Ale tu, ač obyčejně je pro mne snadné přijmouti druhého, sdíleti se s ním o jeho hanbu, pobuřoval mne
protiklad klidného domu a jeho ohavných tajností. Zajisté jsem
méně viděl šílenství lidí než jejich svéhlavost, jejich zlobu, potměšilou pomoc, již pod očima Božíma přinášejí všem mocnostem
zmatku a smrti. Cože, nevědomost, nemoc, bída pohlcují tisíce nevinných, a když Prozřetelnost zařídí náhodou někde útulný dům,
kde by mohl kvésti mír, vášně se tam vkradou jako plazi, usadí
se tam hned a vyjí ve dne v noci jako divoké šelmy . . . — „Milostivá paní, pravím vám, mějte se na pozoru." — „Na pozoru,
před kým? Před čím? Snad před vámi? Nezveličujme; co jste
právě slyšel, to jsem ještě nikomu neřekla." — „Ani svému zpovědníkovi?" — „To se netýká mého zpovědníka. Jsou to city, nad
nimiž nemáme moci. Ostatně nikdy neměly vlivu na mé chování.
Tento dům, důstojný pane, je domem křesťanským." — „Křesťanským!" vykřikl jsem. To slovo mne udeřilo jako doprostřed prsou,
pálilo mne. — „Zajisté, milostivá paní, přijímáte v něm Krista, ale
co z něho činíte? Byl také u Kaifáše." — „U Kaifáše? Zbláznil
jste se? Nevyčítám svému manželu, ani své dceři, že mne nechá58
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pou. Jistá nedorozumění jsou nenapravitelna. Resignujeme." —
„Ano, milostivá paní, resignujeme a nemilujeme. Zlý osud znesvětí
vše, i resignaci Svatých." — „Filosofujete jako člověk z lidu.
Každá rodina má svá tajemství. Kdybychom svá tajemství postavili do okna, dostali bychom se dále? Byla jsem tolikráte podvedena, že jsem mohla býti nevěrnou manželkou. Nemám v své minulosti nic, za co bych se měla červenati." — „Požehnány buďte
chyby, jež v nás zanechávají stud. Kéž byste pohrdala sama sebou!" — „Směšná morálka." — „Ovšem, není to morálka světa.
Co záleží Bohu na zachované cti, na důstojnosti, vědě, je-li všechno
jen hedvábným rubášem na shnilém těle." — „Je vám snad pohoršení milejší?" — „Věříte slepým a hluchým ubožákům? Běda!
Bída vidí jen až příliš jasně! Není horší víry, milostivá paní, než
víra plných žaludků. Oh! Můžete skrývat nepravosti svých domů
před chudáky, poznají je zdálky po čichu. Vykládá se nám neustále
o ohavnosti pohanů, ti aspoň požadovali od svých otroků jen poslušnost, jež se podobá poslušnosti domácích zvířat, a usmívali se
jednou do roka při oplátce o Saturnáliích. Zatím co vy, zneužívajíce Božského Slova, jež učí chudého poslušnosti srdce, snažíte
se lstivě skrývat to, co byste na kolenou měli přijímati jako dar
nebe. Není horšího zmatení řádu v tomto světě než pokrytectví
mocných." — „Mocných! Mohla bych vám jmenovati deset statkářů bohatších než jsme my. Ale, my, ubohý důstojný pane, jsme
docela nepatrní lidé." — „Považují vás za pány, za šlechtu. Není
jiného základu moci než iluse chudých." — „To jsou fráze. Chudý
lid se pramálo stará o naše rodinné věci!" — „Oh, milostivá paní,"
řekl jsem jí, „ve skutečnosti jest jen jedna rodina, velká lidská
rodina, jejíž hlavou jest náš Pán. A vy, bohatí, jste mohli býti jeho
oblíbenými syny. Vzpomeňte si na Starý Zákon: statky pozemské
jsou často zárukou nebeské přízně. Co tedy! Nebylo to dosti cenným privilegiem býti zbaven těchto vezdejších starostí, jež činí
z života pracujících jednotvárné shánění nezbytného, vyčerpávající
boj proti hladu, žízni, nenasytnému žaludku, jenž denně požaduje
své? Vaše domy by měly býti domy míru a modlitby. Nedojala vás
ještě nikdy nikdy víra chudých v oné dětinské představě, jež o vás
mají? Běda, mluvíte pořád o jejich závisti, aniž jste pochopili, že
netouží ani tak po vašich statcích, jako spíše po čemsi jiném, co by
ostatně ani nedovedli pojmenovati, co někdy ozáří jejich samotu,
sen skvělosti, velikosti, ubohý sen, sen chudého, jemuž však Bůh
žehná."
Popošla ke mně, jako by se chtěla se mnou rozloučiti. Cítil
jsem, že má poslední slova jí poskytla čas, aby se usebrala, litoval
jsem, že jsem je pronesl. Když je teď znovu čtu, znepokojují mne.
478

Oh, neseslabím jich, ne! Vždyť jsou jen lidská, nic více. Vyjadřují
velmi kruté, velmi hluboké zklamání mého dětského srdce. Zajisté
jiní než já, milion lidí mé třídy, mého druhu, toto zklamání ještě
poznají. Jest v dědictví chudého, jest jednou z podstatných součástí chudoby, jest bezpochyby chudobou samou. Bůh chce, aby
chudý žebral o velikost jako o zbytek, zatím co z něho vyzařuje,
aniž o tom ví.
Vzal jsem svůj klobouk, jejž jsem položil na židli. Když mne
uviděla na prahu s rukou na klice dveří, pohnula se celá s jakousi
živostí, jež mne ohromila. Četl jsem v jejích očích nesrozumitelný
neklid.
„Jste podivný kněz," řekla hlasem, jenž se chvěl netrpělivostí
a rozčilením, „takový kněz, jakého jsem ještě nepoznala. Rozejděme se aspoň jako dobří přátelé." — Jak bych nebyl vaším přítelem, milostivá paní, jsem vaším knězem, vaším pastýřem." —
„Fráze! Co víte o mně, po pravdě?" — „To, co jste mi o sobě
řekla." — „Chcete mne přivésti do zmatku, ale nepodaří se vám
to. Mám příliš mnoho zdravého rozumu." — Mlčel jsem. — „Konečně," pravila, dupajíc nohou, „budeme souzeni podle svých skutků, myslím? Jaké chyby jsem se dopustila? Je pravda, že jsme,
má dcera a já, žily jako dvě cizinky. Až dosud jsme to však nedaly
najevo. Přišla zkouška. Vykonávám vůli svého manžela. Mýlí-li
se . . . Oh, věří, že se mu jeho dcera vrátí." Cosi se pohnulo v jejím
obličeji, kousla se do rtu příliš pozdě. — „A vy tomu věříte, milostivá paní?" pravil jsem. — „Bože!" pohodila hlavou nazpět a spatřil jsem — ano, spatřil jsem — jako bleskem, jak proti její vůli
nemilosrdně vystupuje přiznání z hlubin její duše. Pohled přistižený při lži pravil „ano", zatím co nezadržitelný pohyb vnitřního
člověka vynesl pootevřenými ústy „ne".
Myslím, že ji samu překvapilo toto „ne", ale nepokusila se je
vzíti zpět. Rodinné nenávisti jsou nejnebezpečnější ze všech nenávistí, z toho důvodu, že se stálým dotekem neustále jitří, podobajíce se těm otevřeným vředům, jež pomalu otravují bez horečky.
„Milostivá paní," řekl jsem jí, „vyhazujete dítě z domu, a víte,
že to je navždy." — „To záleží na ní." — „Chci vám odporovati." —
„Neznáte ji skoro vůbec. Je příliš hrdá, aby zde zůstala s dovolením, nesnesla by toho." Ztrácel jsem trpělivost. — „Bůh vás
zkruší!" vykřikl jsem. Vyrazila jakýsi sten, oh, ne sten přemoženého, jenž žádá milost, byl to spíše vzdech, hluboký vzdech bytosti, jež sbírá síly, než se pustí do zápasu. — „Mě zkrušiti! Zkrušil
mě již. Co mně ještě může udělati? Vzal mi mého syna. Nebojím
se ho již." — „Bůh ho od vás na čas vzdálil, a vaše tvrdost..." —
.58*
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„Mlčte!" — „Tvrdost vašeho srdce vás od něho může odděliti navždy." — „Rouháte se, Bůh se nemstí." — „Nemstí se, to jsou lidská slova, mají smysl jen pro vás." — „Snad by mne můj syn nenáviděl? Syn, jejž jsem nosila, jejž jsem kojila!" — „Nebude nenávisti mezi vámi, nebudete se už znáti." — „Mlčte !" — „Ne, nebudu mlčet, milostivá paní. Kněží až příliš často mlčeli, a přál bych
si, aby mlčeli vždy jen z útrpnosti. Ale jsme zbabělí. Postavíme
princip a pak necháme lidi mluvit. A co jste vy učinili z pekla? Učinili jste z něho věčné vězení, podobné Vašim vězením a předem
tam potměšile zavíráte lidskou zvěř, již vaše policie honí od počátku věků — nepřátele společnosti. Chcete tam také dostat rouhače a svatokrádežné. Který opravdový duch, které hrdé srdce by
přijalo bez hnusu takový obraz Boží spravedlnosti? Vadí-li vám
tento obraz, dá se snadno smazati. Posuzujete peklo podle zákonů
tohoto světa a peklo není z tohoto světa. Není z tohoto světa a ještě
méně ze světa křesťanského. Věčný trest, věčné pykání — div je
v tom, že si zde dole o tom nemůžeme udělati představu. Zde, sotva
jsme se dopustili chyby, stačí pohled, znamení, němá prosba, aby
se odpuštění sneslo na nás s výše nebe jako orel. Ach, to znamená,
že nejubožejší z žijících lidí, myslí-li, že již nemiluje, si zachovává
ještě, možnost milovati. Naše nenávist ještě září a nejméně mučený
zlý duch by si liboval v tom, co my nazýváme zoufalstvím, jako
v nejjasnějším vítězném jitru. Peklo, milostivá paní, to jest už nemilovati. Už nemilovati, to zní vašim uším jako výraz docela známý.
Už nemilovati znamená pro žijícího člověka milovati méně, nebo
milovati jinak. A kdyby tato možnost, jež nám připadá neoddělitelnou od našeho bytí, ba samým naším bytím — rozuměti je ještě
jaksi milovati — mohla přesto zmizeti? Už nemilovati, už nerozuměti, a přesto žiti, ó dive ! Společným omylem nás všech je, že
vkládáme do těchto opuštěných stvoření ještě něco z nás, z naší
stálé pohyblivosti, zatím co jsou mimo čas, mimo pohyb, navždy
nehybná. Běda! Kdyby Bůh nás přivedl za ruku k jedné z těchto
bolestných věcí a kdyby touto věcí byl náš někdejší nejlepší přítel,
jakou řečí bychom s ním mluvili ? Kdyby žijící člověk, náš bližní,
poslední ze všech, nejsprostší ze sprostých byl uvržen tak, jak jest,
do tohoto hořícího pekla, chtěl bych zajisté sdíleti s ním o jeho
osud, šel bych ho bránit proti jeho katu. Sdíleti se o jeho o s u d ! . . .
Neštěstí, nepochopitelné neštěstí těchto hořících kamenů, jež byly
kdysi lidmi, jest, že již nemají nic, oč by se sdílely."
Myslím, že jsem dosti věrně zapsal svá slova, a může se státi,
že při četbě učiní jakýsi dojem. Ale jsem si jist, že jsem je pronesl
tak neobratně, tak nemotorně, že jistě vypadala směšně. Poslední
jsem už ;sotva mohl zřetelně vysloviti. Byl jsem zlomen. Kdo by
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mne byl viděl, zády opřeného o zeď, mačkajícího klobouk v ruce,
před touto pánovitou ženou, byl by mne považoval za vinníka,
marně se pokoušejícího se ospravedlnit!. (Bezpochyby jsem jím
skutečně byl.) Dívala se na mne s neobyčejnou pozorností. — „Není
chyby, pravila zvučným hlasem, jež by mohla ospravedlniti..." —
Zdálo se mi, že ji slyším jednou z těch hustých mlh, jež dusí zvuk.
Zároveň ;se mne zmocňoval smutek, nevýslovný smutek, proti němuž jsem byl zcela bezmocný. Toto bylo snad největší pokušení
mého života. V tomto okamžiku Bůh mi pomohl: pocítil jsem najednou slzu na své tváři. Jedinou slzu, takovou, jakou vídáváme na
tvářích umírajících, v posledním tažení jejich utrpení. Dívala se,
jak tato slza stéká.
„Rozuměl jste mi?" pravila. „Pochopil jste mne. Řekla jsem
vám, že není chyby na světě, jež b y . . . " Přiznal jsem se, že ne, že
jsem ji neslyšel. Nespouštěla ze mne oči. — „Odpočiňte si chvíli,
nejste s to, abyste udělal deset kroků, jsem silnější než vy. Nuže:
to všechno se vůbec nepodobá tomu, čemu nás učí. Jsou to sny,
básně. Nepovažuji vás za zlého člověka. Ale jsem si jista, kdybyste
si to rozmyslil, že byste se začervenal nad tak děsným vyděračstvím. Nic nás, ať na tomto nebo na onom světě, nemůže odděliti
od toho, co jsme milovali více než sebe, více než život, více než
spásu." — „Milostivá paní," řekl jsem jí, „dokonce i na tomto světě
stačí maličkost, nepatrný výron krve do mozku, ještě méně, a nepoznáváme už lidi kdysi nám velmi milé." — „Smrt není šílenství. Je nám ve skutečnosti něčím ještě neznámějším." — „Láska
je silnější než smrt, to stojí psáno ve vašich knihách." — „Lásku
jsme nevynalezli my. Má svůj řád, má svůj zákon." — „Bůh jest
jejím pánem." — „Není pánem lásky, je láskou samou. Chcete-li
milovati, nevydávejte se mimo lásku." Položila obě ruce na má ramena, její obličej se skoro dotýkal mého. — „To je nesmyslné, mluvíte ke mně jako k zločinné ženě. Nevěrnost mého muže, lhostejnost mé dcery, její vzpoura, to všechno není nic, docela nic!" —
„Milostivá paní," pravil jsem jí, „mluvím k vám jako kněz, a dívám
se na to očima, které mně byly dány. Mýlila byste se, kdybyste mne
považovala za přepjatého. Přesto, že jsem mlád, vím dobře, že
je mnoho rodin jako vaše, že jsou rodiny ještě nešťastnější. Ale zlo,
jež neuškodí jednomu, zabíjí jiného, a zdá se mi, že Bůh mi dovolil
poznati nebezpečí, jež vám hrozí, vám, jedině vám." — „To je tolik,
jako byste mi řekl, že já jsem příčinou všeho." — „Oh, milostivá
paní, nikdo předem neví, co časem může povstati ze zlé myšlenky.
Jsou myšlenky zlé a dobré: z tisíce, jež odnese vítr, jež udusí překážky, jež uschnou na slunci, jen jedna vyžene kořeny. Semeno zla
i dobra zaletí všude. Velkým neštěstím je, že spravedlnost lidí při481

chází vždy příliš pozdě: potlačí nebo odstraní činy, aniž se dostala
výše nebo dále než ten, jenž se jich dopustil. Ale naše skryté chyby
otravují vzduch, jejž dýchají jiní, a ani jeden zločin, jehož zárodek
nesl v sobě nějaký ubožák, jenž o tom ani nevěděl, by nebyl uzrál
v plod, nebýti tohoto principu porušenosti." — „To jsou šílenství,
čistá šílenství, nezdravé sny." (Zesinala.) „Kdybychom mysleli na
tyto věci, nemohli bychom žiti." — „Věřím tomu, milostivá paní.
Věřím, že kdyby Bůh nám dal jasnou představu o jednotě, jež nás
všechny spojuje v dobru i zlu, že bychom skutečně již nemohli žiti."
Budete-li čisti tyto řádky, pomyslíte si bezpochyby, že jsem
nemluvil nazdařbůh, že jsem měl určitý plán. Nic takového v tom
nebylo, přísahám. Bránil jsem se, toť vše.
„Ráčil byste mi říci, která je ta skrytá chyba," pravila po dlouhém mlčení, „kde je červ v jablku?..." — „Je třeba, abyste se odevzdala do . . . do vůle Boží, abyste otevřela své srdce." — Neodvažoval jsem se před ní mluviti jasněji o malém mrtvém, a zdálo se,
že slovo odevzdanost ji překvapuje. — „Odevzdati se? Do čeho? . . . "
Pak náhle pochopila.
Stává se mi, že se setkám se zatvrzelými hříšníky. Většina jich
se brání Bohu jen jakýmsi slepým citem a je dokonce nápadné, že
na obličeji starce, obhajujícího svou neřest, najdeme zároveň hloupý
a divoký výraz trucujícího dítěte. Ale tentokráte jsem viděl, jak na
lidském obličeji vybuchuje vzpoura, pravá vzpoura. Nevyjadřoval
to ani pohled, upřený a jako zastřený, ani ústa, a hlava, jež dávno
již nebyla pyšně vzpřímena, visela nad ramenem a zdálo se spíše, že
se sklání pod neviditelným břemenem... Ach, chvastounství rouhání nemá v sobě nic, co by se blížilo této tragické prostotě!
Byli bychom řekli, že prudké hnutí vůle, její vzplanutí, se vůbec nedotklo těla, netečného, vyčerpaného příliš velkým napjetím sil.
„Odevzdati se?", řekla hlasem, jenž mrazil srdce, „co tím rozumíte? Což nejsem odevzdaná? Kdybych se nebyla odevzdala, byla
bych zemřela. Jsem až příliš odevzdaná! Stydím se za to" (její hlas,
aniž se zvýšil, měl podivnou zvučnost a jakoby kovové zabarvení).
„Oh, více než jedenkráte jsem dříve záviděla ženám, jež se nepohybují po takových srázech. Ale my ženy jsme stavěny z kamene.
Kdybych byla chtěla, aby toto bídné tělo zapomnělo, byla bych je
musila zabít. Což se nezabíjí ten, jenž chce." — „Nemluvím o této
odevzdanosti," řekl jsem jí, „víte to dobře." — „Co tedy chcete?
Chodím na mši, slavím své velikonoce, mohla jsem se vzdáti zachovávání toho všeho, myslila jsem na to. Připadalo mi, že mne to není
hodno." — „Milostivá paní, kterékoli rouhání by bylo lepší než tato
řeč. Ve vašich ústech je celá tvrdost pekla." — Mlčela s pohledem
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upřeným na zeď. — „Jak se odvažujete takto zacházeti s Bohem?
Uzavíráte mu své srdce a . . — „Žila jsem v pokoji, byla bych
také v pokoji zemřela." — „To už není možné." — Vztyčila se jako
zmije. — „Bůh se mi stal lhostejným. Až mne donutíte k tomu,
abych jej nenáviděla, pak jste něco spravil, hlupče?" — „Už ho nemáte v nenávisti," řekl jsem jí, lhostejnost a pohrdání je nenávistí.
A teď si stojíte konečně tváří v tvář, On a vy." Dívala se stále na
totéž místo, aniž odpověděla.
V té chvíli, nevím jaká hrůza mne pojala. Všechno, co jsem
právě řekl, co ona mi právě řekla, tato rozmluva, již nebylo možno
přivésti ke konci, připadala mi naprosto beze smyslu. Který rozumný člověk by byl soudil jinak? Bezpochyby jsem se dal napáliti
dívkou, rozlícenou žárlivostí a hněvem; myslil jsem, že čtu v jejích
očích sebevraždu, vůli k sebevraždě tak jasně, tak zřetelně jako
slovo napsané na zdi. Byl to jeden z těch nerozvážných popudů, jejichž prudkost již je podezřelá. A bezpochyby žena, jež stála přede
mnou jako před soudcem, skutečně prožila mnoho let tohoto strašného pokoje odmítnutých duší, jenž jest nejděsnější, nejnenapravitelnější, nejméně lidskou podobou nenávisti. Ale tato bída náleží
zajisté k oněm, k nimž by se kněz měl přibližovati jen s třesením.
Chtěl jsem jedním rázem ohřáti toto zledovělé srdce, přinésti světlo
do posledních záhybů svědomí, jež slitování Boží chtělo snad ještě
nechati v milosrdných temnotách. Co jsem měl říci? Co jsem měl
udělati? Byl jsem jako člověk, jenž se vyšplhá jediným rozběhem
na závratný sráz, otevře oči, zastaví se ohromen a nemůže ani nahoru ani dolů. V tu chvíli — ne, tak se to nedá říci — zatím co jsem
bojoval všemi silami proti pochybnosti, strachu, duch modlitby se
vrátil do mne. Abyste mi dobře porozuměli: od začátku této zvláštní
rozmluvy nepřestal jsem se modliti ve smyslu, který křesťané malicherní dávají tomuto slovu. Nešťastné zvíře může pod vývěvou činiti všecky pohyby dýchání, co mu to je plátno! Ale tu náhle vnikne
opět se svistem vzduch do jeho průdušek, rozvírá již splihlé jemné
plícní tkáně jednu po druhé, tepny se zachvějí pod prvním nárazem
červené krve — celá bytost se podobá lodi, jíž vítr s hlučným úderem nadmul opět plachty.
Spustila se do své lenošky, držíc si rukama hlavu. Roztrhaný
šátek jí visel s hlavy na rameno, pomalu jej stáhla a pomalu si jej
hodila k nohám. Neušel mi ani jeden z jejích pohybů, ale přece jsem
měl podivný dojem, že ani jeden ani druhý nejsme v tomto malém
pokoji, že pokoj je prázdný.
Viděl jsem, jak vytáhla ze svého živůtku medaillon, jenž visel
na prostém stříbrném řetízku. A stále s touže pomalostí, děsnější
483

než prudkost, otevřela nehtem víčko, jehož sklo se skutálelo na koberec, aniž tomu věnovala pozornost. Zůstala jí mezi konečky prstů
plavá kadeř, byl bys řekl zlatá hoblinka.
„Přísaháte m i . . . " začala. Ale viděla hned v mém pohledu, že
jsem pochopil — že bych nepřisahal. — „Milá dcero," pravil jsem jí
(to slovo mi přišlo samo na rty), „nesmlouváme s Pánem Bohem,
je třeba se mu vzdáti bez podmínky. Dejte mu vše, vrátí vám ještě
více. Nejsem ani prorok, ani hadač, a z tohoto místa, kam všichni jdeme, jedině On se vrátil." — Neodporovala, jen se sehnula
ještě trochu více k zemi, a viděl jsem, jak se jí při každém slově zachvěla ramena. — „To jediné, co vám mohu říci, je, že není království živých a království mrtvých, ale že je jen jediné království
Boží, království živých i mrtvých, a že jsme v něm." — Řekl jsem
toto, mohl jsem říci stejně dobře něco jiného, na tom v té chvíli
pramálo záleželo! Zdálo se mi, že tajemná ruka právě probořila
jakousi neviditelnou zeď, a pokoj se vracel se všech stran, pokoj
na zemi neznámý, sladký pokoj mrtvých, tak jako hluboká voda.
„Zdá se mi to jasné," pravila změněným, ale klidným hlasem.
Víte, co jsem se sama sebe před chvilkou ptala? Neměla bych vám
to snad říci. Tedy říkala jsem si: Kdyby někde, na tomto nebo na
onom světě, bylo místo, kde by Bůh nebyl — a kdybych tam měla
vytrpěti tisíc smrtí, v každé vteřině a po celou věčnost — odnesla
bych tam svého . . . " (neodvážila se vysloviti jméno malého mrtvého) „a řekla bych Bohu: Tu máš! Rozdrť nás! To se vám snad zdá
strašné?" — „Ne, milostivá paní." — „Jak to, že ne?" — „Poněvadž já také, milostivá p a n í , . . . přihází se mi n ě k d y . . . " Nemohl
jsem domluviti. Obraz doktora Delbendea vyvstal přede mnou, —
do očí se mi upíral jeho unavený, nehybný pohled, v němž jsem se
bál čisti. A slyšel jsem také, domníval jsem se, že slyším, právě
v téže chvíli, sténání vycházející z tolika lidských prsou, vzdechy,
vzlyky, chroptění — naše ubohé lidstvo pod lisem, tento děsný
š e p o t . . . — „Nuže!" pravila pomalu ke mně. „Což můžeme? . . .
Také děti, hodné malé děti s upřímným srdcem... Viděl jste aspoň
jednou umírat dítě?" — „Ne, milostivá paní." — „Zkřížil tiše své
ručičky, díval se vážně a . . . a . . . pokusila jsem se mu dáti piti
chvíli před tím a na jeho rozpuklých ústech byla ještě kapka
mléka . . . " Začala se chvěti jako list. Zdálo se mi, že jsem sám, že
zde stojím sám mezi Bohem a tímto zmučeným stvořením. Bylo
to, jako by mi velké údery zvonily v prsou. Náš Pán mi ale přesto
dovolil, abych bojoval dále. — „Milostivá paní," pravil jsem jí,
„kdyby náš Bůh byl bohem pohanů nebo filosofů (pro mne je to
totéž), marně by se utíkal na nejvyšší místo nebe, naše bída by ho
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odtud svrhla. Ale víte, že náš Bůh nás předešel. Můžete mu hroziti
pěstí, napliti mu do obličeje, mrskati ho důtkami a konečně ho
přibiti na kříž, co je vám to plátno? T o v š e c h n o z d e j i ž
b y l o , m á d c e r o . . . " Neodvažovala se podívati se na medaillonek, jejž měla stále v ruce. Kde by mně bylo napadlo, co učiní.
Řekla mi: „Opakujte tuto větu . . . tuto větu po . . . peklo, to je už
nemilovati." — „Ano, milostivá paní." — „Opakujte!" — „Peklo,
to je už nemilovati. Dokud žijeme, můžeme se oklamávati, mysliti
si, že milujeme svými vlastními silami, mimo Boha. Ale podobáme
se bláznům, kteří vztahují ruce k odrazu měsíce ve vodě. — Prosím
vás za prominutí, vyjadřuji velmi špatně to, co si myslím." Podivně se usmála úsměvem, který přes to neuvolnil její stažený
obličej, byl to truchlivý úsměv. Zavřela zase ruku nad medaillonkem a přidržela si ji druhou rukou na prsou. — „Co chcete, abych
řekla?" — „Řekněte: Přijď království Tvé." — „Přijď království
Tvé!" — „Buď vůle Tvá." — Prudce vstala, držíc ruku stále na
prsou. — „Hleďte," zvolal jsem, „je to slovo, které jste tolikrát
opakovala, vyslovte je teď z hloubi srdce." — „Nemodlila jsem se
O t č e n á š o d . . . o d . . . Ostatně, vy to víte, vy víte všechno, než
to ještě řeknu," odpověděla, trhajíc rameny tentokráte s nevolí.
Pak udělala pohyb, jehož smysl jsem pochopil teprve později. Její
čelo se lesklo potem. — „Nemohu," stenala, „zdá se mi, že ho ztrácím po druhé." — „Království, za jehož příchod jste právě prosila, je také královstvím vaším a jeho." — „Tedy, přijď království toto!" — Její pohled se upřel do mého pohledu, zůstali jsme
tak několik vteřin, pak řekla: „Vzdávám se, ale vám." — „Mně!" —
„Ano, vám. Urazila jsem Boha, musila jsem jej nenáviděti. Ano,
myslím teď, že bych byla zemřela s touto nenávistí v srdci. Ale
vzdávám se jen vám." — „Jsem příliš ubohý člověk, je to jako
byste položila zlatou minci do děravé ruky." — „Před hodinou připadal mi můj život zcela v pořádku, všechno bylo na svém místě,
a vy jste v něm nic nenechal stát, nic." — „Dejte jej Bohu se vším
všudy." — „Chci dáti všechno nebo nic, my ženy jsme takové." —
„Dejte všechno." — „Oh, nechápete, myslíte, že jsem již poslušná.
Pýcha, která mi ještě zbývá, by stačila, aby vás zatratila." —
„Dejte svou pýchu i se zbytkem, dejte vše." Sotva jsem vyřkl to
slovo, viděl jsem vystupovati do jejího pohledu jakousi záři, ale
bylo již pozdě, abych mohl zabrániti čemukoli. Hodila medaillonek
doprostřed hořících polen. Vrhl jsem se na kolena, vnořil jsem
svou ruku do ohně, necítil jsem však spáleniny. V jednu chvíli
jsem se domníval, že se mi podařilo zachytiti prsty malou plavou
kadeř, ale vypadla mi zase, spadla do rudé výhně. Za mnou nastalo
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takové ticho, že jsem se neodvážil se obrátiti. Sukno mého rukávu
bylo spáleno až k lokti.
„Jak jste se odvážila!" koktal jsem. „Jaké šílenství." Ustoupila ke zdi, opírala se o ni zády, rukama. — „Prosím vás za odpuštění," řekla pokorným hlasem. — „Považujete Boha za kata?
Chce, abychom měli soucit se sebou samými. A ostatně naše bolesti nám nenáleží, zabírá je pro sebe, jsou v jeho srdci. Nemáme
práva si tam pro ně jíti, abychom je zneuctívali, je uráželi. Chápete?" — „Co se stalo, stalo se, nemohu za to." — „Buďte tedy
v pokoji, má dcero," řekl jsem jí. A požehnal jsem ji.
Mé prsty poněkud mokvaly, místy mi naskočily plyskýře. Roztrhala kapesník a obvázala mne. Neřekli jsme si ani slova. Pokoj,
jejž jsem svolal na ni, sestoupil také na mne. A byl tak prostý, tak
důvěrný, že ničí přítomnost by jej nebyla mohla porušiti... Ano,
vrátili jsme se tak tiše do svého všedního života, že by nejpozornější svědek nebyl vypátral nic z tohoto tajemství, jež nám již nenáleželo.
Požádala mne, abych ji zítra vyslechl ve zpovědi. Dal jsem si
od ní slíbiti, že nikomu neřekne, co se mezi námi událo, zavazuje
se sám, že zachovám naprosté mlčení. „Ať se stane cokoli," pravil
jsem. Vyslovuje tato slova, pocítil jsem, jak se mi sevřelo srdce,
padl na mne opět smutek. Ať se stane vůle Boží.
Opustil jsem zámek v jedenáct hodin a musil jsem odjeti neprodleně do Dombaslu. Vraceje se, zastavil jsem se na konci lesa,
odkud je vidět plochý kraj, dalekou rovinu neznatelně se svažující k moři. Koupil jsem si ve vesnici trochu chleba a másla a snědl
jsem to s chutí. Jako po každé rozhodující zkoušce mého života,
cítil jsem jakousi únavu, myšlenkovou tupost, jež není nepříjemná,
a dává mi podivnou ilusi lehkosti, štěstí. Jaké štěstí? Nedovedl
bych to říci. Je to radost bez tváře. Co mělo býti, bylo, už není,
to je vše. Vrátil jsem se domů velmi pozdě a potkal jsem po cestě
starého Clovise, jenž mi odevzdal balíček od paní hraběnky. Nemohl jsem se odhodlat, abych ho otevřel,, a přesto jsem v ě d ě l , co
obsahuje. Byl to malý medaillonek, už prázdný, visící na roztrhaném řetízku.
Byl tam také dopis. Zde je. Je podivný.
„Pane faráři, myslím, že byste si nedovedl představiti, v jakém stavu jste mne zanechal, ostatně do těchto psychologických
otázek Vám vůbec nic není. Co Vám mám říci? Zoufalá vzpomínka
na malé dítě mne vzdalovala všeho, zajala mne do hrozné samoty,
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a zdá se mi, že jiné dítě mne z této samoty vyvedlo. Doufám,
že se Vás nedotýkám, jmenuji-li Vás takto dítětem? Jste dítě. Ať
Vás Bůh navždy zachová takovým!
Ptám se sebe, co jste učinil, jak jste to učinil. Anebo, již se
neptám. Všechno je dobré. Myslela jsem si, že resignace je nemožná. A věru, nepřišla resignace. Není v mé povaze a má předtucha mne v tom nezklamala. Nejsem resignovaná, j s e m
š ť a s t n á . Nežádám si již ničeho.
Neočekávejte mne zítra. Půjdu ke zpovědi k důstojnému pánu
X . . . jako obyčejně. Pokusím se ji vykonati s největší upřímností,
ale také aniž bych toho řekla příliš mnoho, není-liž pravda? Je to
tak prosté! Řeknu-li: Vědomě jsem hřešila proti naději, po jedenáct let, řeknu tím vše. Naděje! Držela jsem ji mrtvou v náručí,
jednoho škaredého večera v bouřlivém březnu, opuštěná... ucítila jsem její poslední vydechnutí na své tváři, na místě, jež znám.
A hle, je mi vrácena. Tentokráte již ne propůjčena, ale dána. Naděje, jež náleží mně, jen mně, jež se již nepodobá tomu, co filosofové takto nazývají, tak jako slovo láska se nepodobá milované
bytosti. Naděje, jež je tělem z mého těla. Nedá se to vyjádřiti.
Bylo by třeba slov malých dětí.
Chtěla jsem říci tyto věci ještě dnes večer. Musila jsem.
A pak už o tom nikdy nebudeme mluviti, že ano? Již nikdy! To
slovo je sladké. Nikdy. Když je píši, vyslovuji je zcela tiše, a zdá
se mi, že vyjadřuje podivuhodným, nevýslovným způsobem pokoj,
jehož se mi dostalo od Vás."
Zasunul jsem tento dopis do svého N á s l e d o v á n í , staré
knihy, jež náležela mé matce a jež je ještě cítiti levandulí, levandulí, již dávala v pytlíčku do svého prádelníku, po starém způsobu.
Nečetla v ní často, neboť písmena jsou malá a stránky z tak jemného papíru, že její ruce, rozpraskané prádlem, je nedovedly
obraceti.
N i k d y . . . již n i k d y . . . Proč to? . . . Je to pravda, že to slovo
je sladké.
Chce se mi spáti. Abych dokončil svůj breviář, nezbylo mi,
než abych chodil sem tam po pokoji; oči se mi zavíraly proti mé
vůli. Jsem šťasten nebo ne, nevím.
Půl

sedmé.

Paní hraběnka dnes v noci zemřela.
Z »Deníku venkovského faráře« přel. LEO GREGOR
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VINCENT

MUSELLI

BÁSNĚ
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Však ještě vyjdeme si za krásných dnů mrazu,
kdy černé drvaře jho jejich nízko sklání,
kdy země zvučná jest a prostor plný srázů,
kdy místo listů v stromech visí jen havrani.
II
Což ti ptáci, vzlétlí k výším za soumraku,
z větru zpívajíce a z tmy závěje,
nehlásali, hrdi nad krajinou vraků,
neústupnou tvrdost naděje ?
Strach se vkrádal do zvěře i do rostliny,
úzkosti se rozbíhaly po kraji,
ptáci pěli, nedbajíce, že se shýbají
k smrti světla třtiny.
Den už černal ve vodách a na rákosí,
studený žal svíral věci v pláni,
vše se zahalilo do smrtelné rosy,
děs byl nad rybníkem, ale ptáků lkáni . . .
III
Až, co nevidět už, zvadlé květy
zpolehají na ztvrdlý jíl sadu,
ptáci zmizí! sudby ohlas kletý
zalká pod branou ve větrů vádu,
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zbude samoten strom v prostoru,
žal a vzdálenost se uhostí,
až, když shlédnu s hory na horu,
prázdno ucítím, mráz, úzkosti,
aj, ples v myšlence, jež neopouští!
Nad marností, jaké vůle vjezd!
Noci čistá! Vnuknutí v té poušti,
sladěné se zpěvem sedmi hvězd !
IV
LOŽE
Tvrdé, těsné okno snův a upírů,
studnice a neskonalých dálav bráno,
lože samotářské, nad nímž k pravdě stkáno
stero lží a mátoh s klamem vesmíru!
Spáč jsem nehnutý byl, poutník neustálý.
Bez citu, pln slasti, trýzně, tuchy!
Ticho nezřené jsem viděl, slep jsa, hluchý,
jaký závoj strhl, jaké slezl valy!
Únik: děsivá a blahá běda !
Volají mne, čekají mne, kdos mne hledá,
cítím hada pout se svíjeti...
Spánku večerní, ó Parko každodenní,
co mne čeká v odvázané bárky chvění,
— vržme kostky ! — nebes, pekel objetí ?
Přeložil BOHUSLAV REYNEK
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TIMOTHEUS VODIČKA

MÁCHOVO

TAJEMSTVÍ

Rok stého výročí vydání Máje a smrti jeho básníka byl pro
toho, komu nejsou tajný nedostatky české kritiky, rokem napjatého očekávání odpovědi na otázku: Podaří se jí aspoň v této poslední chvíli pochopit básníka, v němž sice uznávala zakladatele
české poesie, ale který jí byl přes to stále jakýmsi cizincem? Byla
to otázka, jejíž kladné zodpovědění nebylo nikterak věcí samozřejmou. A patrně bychom se také byli dočkali záporné odpovědi, nebýt knihy Alberta Vyskočila, o níž možno dobrým právem říci, že
zachránila čest české kritiky, neboť v ní se po prvé setkáváme
s pohledem, který dohlédá stejně hluboko jako pohled básníka,
o jehož postižení se pokouší, a který dává odpověď na všechny
podstatné otázky. I ve Vyskočilově knize je sice mnoho věcí jen
naznačeno a pásmo výkladu není všude dovedeno až do konce, ale
přes to je v jeho „Básníkovi" vysledováno všechno, čeho je třeba
k pochopení Máchova tajemství. Stačí jen podtrhnout základní linii
všech' těch pečlivých výkladů, abychom poznali pravý básnický
rod Máchův i pravou podobu jeho básnického údělu. O něco takového se pokusíme v těchto poznámkách, jež nechtějí objevovat,
nýbrž jen zvážit a odhadnout pravý význam objevu.
Ten se nám ukazuje přesvědčivě už ve způsobu, jakým si
Albert Vyskočil formuluje na počátku své studie „máchovskou
otázku". „Půlstoletí českého obrození od počátku chová svou představu o básníkovi a připravuje mu cestu s pečlivostí a pílí: a když
se dostavil, proč ho odmítají s takovou nevraživostí a tak svorně
ti, kteří projevili tolik laskavé shovívavosti i k říkánkám perníkářovým? Proč obrozenská poesie předmáchovská nepřestoupila
meze nápodoby a ohlasů? Kterak si vysvětliti vzestup z pouhé
výmluvnosti na jazyk, v němž žije v míře dotud nepředstižené
moc a sláva češtiny? Při vší úctě ke geniu nedovedeme připsati
tolik síly a moci dílu jediného člověka a k tomu jen šestadvacetiletého. Z kterých zásluh dostalo se takové milosti jedině jemu?
Pokoušejí-li se vykladači vysvětliti věc vlivem, proč jeho působnost nezasáhla i ostatní, proč zůstala takto omezená? Proč je tak
sám? Ale především toto: obraz meteoru, který ze tmy zaplál
a do tmy zhasl, je doposud zastřenou stylisací „cizince" a „přesazeného květu", kterou česká kritika bezděky přiznává, že zjev
Máchův tak základního významu a tak pronikavé působnosti nemá
pro ni kontinuity, jež je nezbytnou podmínkou poslání, které se
mu přiznává a které skutečně má." (11.) Je zřejmo, že Albert
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Vyskočil nepojímá svůj úkol nikterak jednoznačně. Záhada Máchova díla mu není dána jen tou skutečností, že zde bylo vloženo
tak vzácné břímě na básníka, který sám ze sebe ani z bohatství
své doby neměl k němu síly a který je přece unesl; náleží k ní
také podstatně záhada, proč mezi Máchou a strážci českého ducha
vzniklo nedorozumění, jež nedovedlo odstranit ani sto let duchovního styku s jeho dílem. Zdánlivě to jsou dvě záhady a dvě otázky.
Avšak podstatným ziskem Vyskočilova zkoumání je právě to, že
vystihl jejich vnitřní jednotu, jež dává na obě stejnou odpověď.
Proto také je ve Vyskočilově knize věnováno tolik místa historii
Máchova obrazu o české kritice. Kapitola „Křivé zrcadlo", jež se
zabývá touto věcí, tvoří více než třetinu celé knihy, a tato šíře
by mohla na první pohled překvapit v knize, jež je naprosto vzdálena běžné literární historie. Ale víme-li, jak jest u něho položena
otázka, přesvědčuje nás to jen o řádnosti jeho zkoumání.
Jako vždy ovšem i zde je třeba vzít za základ zkoumání samotného díla v jeho struktuře bez vnějších zřetelů. To učinil Albert
Vyskočil v podstatě už v svých třech studiích o Máchovi v své
první knize „Básníkova cesta". V nich byl položen první základ
k definitivní odpovědi, a po té stránce bylo možno v „Básníku" jen
znovu odkázat k tomu, co bylo stanoveno už před třinácti lety —
to jest ukázat znovu na ten hluboký vnitřní přelom, který odděluje Máj od ostatní Máchovy tvorby a který vychází z poznání nesouměřitelnosti mezi světem básnické skutečnosti, jež je něčím
nadosobním, k čemu třeba teprve vstoupiti v živý vztah lásky, aby
bylo možno z toho tvořit — a mezi světem osobní iluse, světem
imaginace, osobující si právo určovat řád skutečnosti — světem,
který končí v duchovní negaci a tvůrčí bezmoci: „Básník se rodí
ve chvíli, kdy mu vysvítá nade vši pochybnost, že je nutno stát
aspoň na kousku skutečnosti. A tato nezbytná potřeba základního
k l a d u , životního ANO, musí být nalezena v překotu záporů,
které ve všem a zevšad na básníka útočí." (Básníkova cesta 64.)
Taková je základní podmínka básníka jako tvůrce: úkon lásky,
přisvědčující skutečnosti, dané za hranicemi vlastního ducha, jako
pevné hodnotě, kolem níž je třeba soustředit tvůrčí úsilí. A nutnost
tohoto aktu je tedy základní zkušeností básníkovou. Ale právě tuto
zkušenost nalézá také Vyskočil jako ohnisko Máchova osobního
básnického zápasu, jako jeho vrcholný individuální smysl, nikoli
jako jeho obecný předpoklad. Nalézá ji v tom odvratu od metafysiky prázdnoty, v niž vyústil Máchovi byronismus a romantismus
ztracených ilusí a z níž se marně pokoušel tvořit v Mnichovi
a v Krkonošské pouti, a ve zjevení země jako básníkova domova,
kolébky, dědictví, jako té pravé lásky, z níž vyrůstá jeho poesie —
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jako jediné skutečné ze všech zářivých hvězd jeho snů. Je to láska,
vyvážená z nesmírné bolesti ztroskotání, z utrpení vyhnanství a
marnosti — zkušenost, jež musila být poznamenána shroucením
všech tužeb, aby se přimkla k pravé naději: „Ach, a jen země je
má. — Jaké bezútěšné hoře, oč palčivější než smrtelný mysli sen
o věčné nicotě a zániku! Jaká je naděje této siré země, kterou
nalezl a která ve věčných kruzích skučí prázdným prostorem?
Ustavičné kolotání proměn, převtělování a přetváření? Dávno už
zavrhl toto pokušení pantheismu, tuto strašnou myšlenku. Z naděje vyhoštěn, poznal, že člověk je vlastně založen jedině v naději,
Ale země, není-li ona právě takovým vyhnancem, netiskne-li v své
samotě a opuštěnosti mne i tebe i všecky své tvory na svou hruď
jako matka? Není-li hodna, abys ji miloval, aby ses k ní tiskl,
a právě pro toto hoře ? V tu dobu zapisuje si německé verše, které
jsou jako preludiem horoucího vyznání, k němuž spěje.
Die Erde fromm zu küssen,
den einzigen Stern, den ich erreichen kann."
(Básník, 173/4.)
Jak hluboká byla zkušenost zmaru, jež byla přípravou k tomuto gestu lásky a věrnosti, je vidět i na tom, že si Mácha nedovedl svou lásku definovat rozumově jinak než v přívlastcích negace: „Já miluji květinu, že uvadne, zvíře, poněvadž pojde — člověka, že zemře a nebude, poněvadž cítí, že zhyne navždy; já miluju
— více než miluju — já se kořím Bohu, poněvadž není". Je to
gesto duše, jež ještě stojí v poušti prázdnoty, obrácena k jistotě
věcí skutečných, ale neschopna ještě vidět ji jinak než skrze podoby zmaru. Toto vidění se však promění v podoby jisté a skutečné, jakmile básník dosvědčí tuto negativní lásku gestem věrnosti — jakmile se dotkne s láskou země a začne zpívat její chválu.
Neboť věrnost je již něco kladného a nenarušeného, a tak i každý
básnický čin, který jí dává výraz, je něčím reálným, má skutečnou
plnost krásy, o to větší, oč hlubší je temnota, z níž je toto gesto
vyváženo.
Taková jest odpověď, kterou dávají Vyskočilovy výklady na
otázku po pravé podobě Máchova básnického údělu. Byl to boj
o bytí básníka, o nalezení živého zřídla básnického tvoření. Ale je
to také odpověď na jeden z těch dvou aspektů máchovské otázky
— na otázku, proč se Mácha jevil a dosud jeví české kritice jako
cizinec. Srovnáme-li totiž s tímto Vyskočilovým závěrem závěry
jiných Máchových vykladačů, shledáme, že mají všichni jeden
společný rys: nejen že většinou nepostihují jádro tohoto uměleckého zápasu, jímž bylo celé Máchovo dílo rozděleno na dvě nesou492

měřitelné části — na jedné straně pouhé dokumenty cesty bez východiska, na druhé skutečné živé dílo — a nejen že tedy chtějí
brát na Mnicha i na Máj stejné měřítko, nýbrž snaží se vyložit
Máchu více méně právě z toho, co Mácha překonal a co opustil —
totiž z toho invididualistického romantismu, který byl založen na
pouhém pomyslu a jehož neplodnost si Mácha ověřil na Mnichu
a Krkonošské pouti. Nevadí při tom ani to, že s počátku je Mácha
jako byronovec odmítán a pak jako byronovec veleben, oba tábory
se shodují v tom, že vycházejí ze schematických koncepcí mechanického rozumu a že jsou slepí k vlastnímu jádru Máchova úsilí.
Takový je prostý a pádný závěr z kapitoly „Křivé zrcadlo", v níž
se Vyskočil obírá vším významnějším, co bylo o Máchovi napsáno
za uplynulých sto let. Srovnáme-li tento závěr se závěrem o pravé
povaze Máchovy poesie, vidíme ihned, jaké je jméno toho nedorozumění mezi básníkem a kritikou. Je to nedorozumění mezi duchem, který vchází ve styk s věcmi bezprostředním pohledem a
nezakrývá si žádnými pomysly prázdnotu, setká-li se s ní; a mezi
duchem, který se stýká jen s pojmy věcí, uvažuje jen o pojmech
a mechanických kombinacích jejich vztahů a který tedy snadno
opomíjí ověřovat si své ideje bezprostředním pohledem na skutečnost. Je to spor mezi básníkem a mezi ideology, těmito nepravými mysliteli, kteří nemají vztahu ke kořenům a pro něž jsou
základním datem abstrakce ze skutečnosti, rozličná schémata,
přizpůsobená různým užitečnostem. A takovými lidmi se tedy ukazují, konfrontováni se skutečným básníkem, všichni ti, jimž byla
svěřena úloha kronikářů a soudců poesie a tedy i celého přirozeného duchovního života národa — především však ti, kteří jsou
pokládáni za zakladatele či obnovitele národní kultury.
A tato konfrontace ovšem obrací otázku, kterou si o Máchovi
kladla česká kritika, docela na ruby. Není to už otázka, jak se mohl
objevit mezi lidmi domácími cizinec Mácha. Je to otázka přímo
opačná: „Nebyl vlastní a do kořene český právě tento Mácha, vyvstalý uprostřed cizinců, kteří teprve usilovali o české příbuzenství?" Otázka, která už sama sebou dává odpověď.
Lze tedy právem říci, že Vyskočilovo zkoumání ruší celou základní koncepci dosavadních máchovských výkladů. Aby byla tato
koncepce udržena, musili by její tvůrcové nejen vyvrátit positivní
výklady Vyskočilovy, nýbrž i dáti odpověď na otázku: „Odkud zjev,
do české oblasti jako zabloudilý a cizí, vzniklý z půdy nevlastní,
mohl nabýti takové moci v umění, s nímž nemá bytostné souvislosti? Jak mohl přesazený, cizokrajný květ vydati v české půdě
úrodu tak nesrovnatelnou se vším, co tu vzešlo z podnětů, o jejichž
domovském právu se pochybuje ? Není pak všechna produkce z ta-59
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kového cizího, zbloudilého kořene útvarem nepůvodním a umělým? Není pak Mácha zjevem osudným?" (134). Každý pokus
o odpověď, který by chtěl vyhovět ideologické koncepci, by skončil
v absurdnosti, Bylo by k tomu třeba dokázat, že celá česká moderní
poesie v svém jádru nejpodstatnějším vznikla jaksi nepochopitelně
z podnětu čistě umělého, ale že se přes to stala věcí živou; že celá
její složitá plnost i bohatá tradice, přesahující daleko meze individuálního básnického činu, vznikla z napodobení omezené osobnostní pózy. A to by byla věc příliš nesnadná i pro nejskalnějšího
ideologa.
Jest ovšem možno uvést na omluvu tohoto omylu české kritiky, že to bezvýchodné stíhání nicoty, jež musil Mácha překonávat, najdeme i v plánu Máje jako jednu ze základních složek. Je
pravděpodobno, že to, co Máchovy vykladače nejvíce zavádělo, byl
právě druhý zpěv Máje se svým „smrtelným mysli snem", s „tím,
co se nic nazývá". Ale jak potom lze vůbec přiznat právo na existenci výkladům, jež ani nedovedou postřehnout, jaké místo zaujímá toto vidění marnosti v celku díla? Je přece zřejmo, že celý
druhý zpěv Máje je záměrným kontrastem, jehož bylo nezbytně
potřebí k plnému vystižení pravé podoby nové básníkovy zkušenosti -— pravé tváře té lásky, jež se ještě chvěje hrůzou vzpomínky
na temnoty, z nichž vyšla. Ani to však není samo o sobě tou největší vinou české kritiky. Co jí bude nejvíce počteno ke zlému,
bude to, že se tím falešným řešením dala odvést od odpovědi na ten
druhý aspekt máchovské otázky, jejž Vyskočil vyznačuje jako
otázku souvislosti. Jakmile se uznalo, že Mácha je byronovec, bylo
ideologům snadno přičíst i původ všeho bohatství, jímž se básník
odlišoval od svých ostatních chudých příbuzných, síle jeho duchovního vzoru nebo vůbec oživující síle „nového proudění evropského
ducha", nebo jak jinak bývá nazýváno to zkažené povětří devatenáctého věku. Jakmile však poznáme absurdnost tvrzení, že by
živá a silná poesie mohla vzniknout jen uměle a z prvků jen
osobnostních, a jakmile si uvědomíme, že i u Máchy jako u každého
básníka je nutno předpokládat jistou tradici, objevuje se nám
znovu otázka: Odkud nabírá Máchovo dílo té části své síly, kterou
nelze přičíst ani jeho geniu ani jeho době?
Pokus o odpověď na tuto otázku je nejvýznamnějším výtěžkem
Vyskočilovy knihy. Vyskočil zde správně rozeznal, že tato otázka
se týká především básníkovy řeči — neboť jestliže plán díla náleží
zcela básníkovi, je jeho slovo vždycky něčím, v čem nemůže spoléhat jen na své vnitřní bohatství. Skrze slovo vchází básník v nejtěsnější styk s řádem země a se svou situací ve světě, se vším tím,
co je mu dáno zrozením jako nezrušitelný úděl a co bude určovat
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po celý jeho život vnější tvářnost jeho života a jeho díla. A tak
i bohatství jeho slova bude do značné míry záviset na bohatství
slova, jímž se může chlubit jeho doba. Bude-li žíti v době, jejíž
duchovní řád dává vznik jen slovu zakrnělému a nedokrevnému,
bude tím trpět i jeho slovo — leč by se mu podařilo odkrýt živou
sílu slova v bohatství jiného, šťastnějšího věku. Nuže, Mácha se
zrodil ve věku, který byl ve znamení slova odvozeného, jež bylo
omezeno na pouhou sdělovací značku mechanických vztahů věcí;
a literatura tohoto věku byla již déle než půl století omezena co
do výrazu na zřetele té nižší části inteligence, jež se zabývá jen
vnějšími vztahy a klasifikací věcí, nedbajíc o nazírání jejich podstaty. „Šedesát let, jež předcházejí jeho zrození, vytvoří literaturu,
podřízenou hlediskům užitkovým, společenským a všeho druhu časovým tendencím, jež nemají místa v umění. Chtějí umění vytvořit,
ale upírají zřetel k účelům mimouměleckým. Proto zdroj umělecké
síly zůstává pominut a zanedbán... Rozumový důraz směřuje
k dorozumění, které vypěstí výmluvnost řeči obecně srozumitelné
a jasné, potlačujíc osobitý výraz, vymycujíc jedinečné, zvláštní
a provinciální za obecné, podřizujíc slovosled rázu. logiky, slovo
pevně připínajíc k pojmům a představám, pevnou rukou zasahujíc
do synonym. Vytvoří takto klasickou mluvu omezeného a přesného
slovníku, skvělý nástroj dialektiky a diplomacie, ale špatnou látku
pro poesii." (72/3.) Taková je tedy duchovní tradice slova, jež se
nabízí básníkovi. A vskutku také až do Krkonošské pouti tvoří
básník v tradicích tohoto slova — aby nás náhle v Máji překvapil
slovem, jež vyrůstá ze zcela jiné plnosti tvaru i významu a jež je
této tradici docela cizí. Jak je to možno, když se přece nemůžeme
domnívat, že by i tuto plnost tvaru dovedl básník utvořit uměle
jen sám ze sebe? Na tuto otázku odpovídá Vyskočil poukazem
na podobnosti, jež nové zkoumání barokní poesie objevuje mezi
jejím jazykem a jazykem Máje —- ale co je při tom jeho původním
přínosem, je to, že nezůstává při pouhé formální analogii, nýbrž
ukazuje i na možnou souvislost genetickou dvěma svými postřehy,
jež vrhají na celou otázku nové světlo. Podle Vyskočila je totiž
zcela pravděpodobno, že Mácha se mohl seznámiti s poesií barokních písní u své matky. „Matka, po níž Mácha zdědil hudební
složku své básnické vlohy a zálibu ve zpěvu, byla žena zbožná a
praví se, že ráda zpívala. Poněvadž barokních kancionálů bylo
ještě užíváno, není vyloučeno, že básník tyto písně záhy poznal,
a zůstav po celý život s rodiči, v době básnického probuzení mohl
vědomě vážit z jejich poetických kvalit." (33.) Vedle toho však
také nachází Vyskočil důležitý rozdíl mezi Máchou a jeho vrstevníky v tom, že Máchovi nebylo třeba projít jakousi konversí k češ60*
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ství jako jeho soudruhům, kteří podléhají své německé výchově
do té míry, že se musí obyčejně českému jazyku teprve přiučovat.
„Ve věku, kdy obrazová mohutnost se zásobuje a rozvíjí, nastává
bezhlavé memorování textů, práce mechanická, vyčerpávající a vysoušející. Nový jazyk, s nímž se neseznamují přirozenou cestou
vzájemného obcování s druhou národností, ale který je jim vpravován školskou dresurou, jazyk, v němž se bude rozvíjet duchovní
život jejich chlapectví a jinošství, zatlačí do pozadí první dětské
dojmy, jejichž památka, vázaná na výraz v mateřském jazyce,
bude blednout a pozbývat účasti v duchovním růstu tou měrou,
kterou původní jazyk, jehož budou užívat jen příležitostně, bude
zapomínán... Pokud se jim dostane té milosti, že je za příležitostné návštěvy domova upozorní některá stará tetička na jejich
české koktání, rozpomenou se s bolestí a studem, a nemajíce příležitosti ke styku, který by tyto ztráty vyrovnal, učí se mateřskému jazyku z literatury a z učebných pomůcek jako cizinci a nevybaví svůj výraz z nedokrevnosti, kterou trpí tento jazyk, znovunabytý z literatury, nevkloubený do života a pěstěný pro sváteční
příležitost literárních zájmů." (33/4.) Naproti tomu Mácha vyrůstá od dětství v tradici živého českého jazyka, jež je v jeho rodině uchována — a proto také má k němu vztah živý a přímý právě
v tom věku, který je pro sílu a bohatství básníkova slova nejdůležitější. A ve chvíli, kdy se vrací v Máji k svému „dětinskému věku"
duchovně, otvírá mu tato vzpomínka i všechno bohatství řeči, jež
v něm bylo nashromážděno. A přidáme-li k tomu fakt, že Mácha
byl i duchovně člověk, který si žádá reality, který proniká ke
kořenům, který se nespokojí teoriemi, zatím co ti druzí zakladatelé obnovené literatury byli už svou povahou většinou lidé knižní,
povahy přízemně rozumové, zbavené živé víry, ale nedotčené otřásajícími otázkami a hrůzami, jež tato ztráta probouzí, není pro nás
Máchova pře už žádnou záhadou. A přestává to být také pře jediného básníka a mění se v při celé české kultury a českého ducha.
Nejde už jen o to, jak a proč vznikl Máj v této paradoxní situaci.
Nalézáme zde něco obecnějšího: že osudným neštěstím českého
obrození bylo právě to, co se pokládá za jeho dobrodiní — celý
ten osvícenský duch, celá kulturní atmosféra věku rozumu, jež odváděla české probuzence od pravé síly ducha — a že jediný básnický čin, který se vymkl z tohoto vlivu, byl uskutečněn přimknutím k tomu, co naše obrození chovalo v největší nenávisti — k baroku, k době plnosti náboženského života, který jediný uchoval
a oživil český jazyk a připravil tak cestu básníkovi.
A to platí tím více, že tu nejde jen o jazyk co do jeho vnějšího
bohatství. Každé básnické slovo přece musí odpovídati dokonale
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básnické zkušenosti, kterou vyjadřuje, a je-li tedy Máj skutečným
básnickým dílem a vyrůstá-li jeho jazyk z kořenů jazyka barokního, je třeba z toho usuzovat i na příbuznost duchovní. Jinak
bychom také sotva nalezli odpověď na otázku, proč to byl právě
Máj, v němž se básníkovi otevřely tyto poklady jazyka. Nuže, stačí
srovnat duchovní zkušenost Máje s duchovní zkušeností barokní
poesie, aby se nám tento důsledek konkrétně potvrdil. Je tu zvláště
jeden výrazný rys, na nějž Vyskočil upozorňuje — totiž barokní
záliba v antitesi a paradoxu jako základním komposičním klíči —
ta vytrvalá dvojlomnost pohledu, který postihuje realitu věci vždy
v odrazu od její negace — jak je to třeba typicky vidět na úvodní
strofě Bridelovy skladby Co Bůh? Člověk? „Hadry a bída, vlastní
šat tohoto pozemského člověka, docházejí cti pravého obrazu, jako
nádhera a lesk: vyzáblost nemoci a hrůzná ubohost holých kostí
a marnosti jsou mementem překypující plnosti a ukazatelem
k pravé slávě a neskonalé kráse věčnosti. Tak pravá cena a krása
jeví se teprve v tomto kontradiktorickém postavení protiv, jež se
stává principem barokní skladby. Pohled z temnosti žaláře pozemského, touhou nesený ke hvězdám, k pravé vlasti svobody a světla,
je základním ^pohledem barokní lyriky, napájené z extasí sv. Terezie a z myšlenek Pascalových. Země a hvězdy, svět smyslný a
nadsmyslný, jsou antitese nikoli romantické, ale v podstatě barokní." (68/9.) Je to tedy rys, který vychází ze základní náboženské zkušenosti nicoty člověka před Bohem, marnosti před věčností
— rys, který je sice v základě společný všem stylům katolického
ducha, ale který je v baroku zdůrazněn v své první složce zvláště
silně, protože barokní duch nevychází ze situace dokonale uskutečněné harmonie řádu přirozeného a nadpřirozeného, nýbrž ze
zkušenosti jakéhosi vyšinutí, ohrožení duše, strhované propastí
temnoty — a z toho ta zvláštní naléhavost, to vypětí ducha, jehož
gesto již není gestem spočinutí ve středu a blaženého nazírání nebo
aspoň tušené jistoty Slávy, nýbrž gestem vypjatého, třeba i křečovitého pohybu, gesto úniku a překotného úsilí o obnovu rovnováhy.*) Ale což není právě ta antitesa kladu a negace základní
*) Albert Vyskočil hledá první podněty barokního ducha v Pascalově
pojetí srdce jakožto vlastního a posledního základu bytí a staví cit jako
pravého vůdce duše proti renesančnímu povýšení rozumu na svrchovaný
princip ducha, jež stírá nadpřirozenou pečeť stvořenosti ducha a závislosti
na Bohu. Toto pojetí si vyžaduje podstatné korektury. Je jistě správné, že
baroko bylo popřením renesančního humanismu a tendencí mechanického rozumu Descartova. Ale klásti »srdce« ztotožněné s citem jako jádro této barokní reakce není správné. V baroku je ještě plně zachován zdravý řád ducha,
v němž jsou všechny věci »uspořádány silně a líbezně« v pravé hierarchii
a kde tedy cit jakožto složka tělesně-duševní má po právu své místo teprve
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zkušeností Máchovy poesie vůbec a Máje zvláště ? A není i u Máchy
tato zkušenost dána ne v plnosti rovnováhy, nýbrž v nachýlení nad
propast, v závrati z nicoty ? A není toto vyšinutí z rovnováhy bytí
zde o to důraznější, že zde již nemáme před sebou ducha, opřeného
o nadpřirozenou jistotu, nýbrž člověka, jemuž zbyla již jen ta pronikavost pohledu bez toho původního oslnění jasem, který ji vyvolal? Ano, zde je jistě rozdíl mezi Máchou a barokním básníkem
v tom, že Mácha se již neopírá o přímou jistotu v Bohu, nýbrž že
nalézá jen nepřímo tu jistotu v symbolu lásky k zemi — ale nevidíme právě zde tím jasněji, že je to jen rozdíl v prudkosti téhož
kolísání, daný jen rozdílem jistoty ? Je to zde totéž hladovění duše,
v němž člověk procítá k vědomí své závislosti na Bohu a své neschopnosti nalézt plnost bytí v sobě samém; hladovění, jež nemůže
zůstat nenasyceno a jež se tedy sytí alespoň obrazem, není-li s to
uchopit podstatu, jež se přimyká aspoň k zemi a k troskám krásy,
jež si uchovala ze své prvotní nádhery, když se nemůže dobrat
jistoty, že spočine v Ráji.
Taková je tedy pravá odpověď na máchovskou otázku, jejíž
konečná formulace zůstane trvalou zásluhou Alberta Vyskočila.
A je třeba znovu opakovat je to odpověď, jež znamená zvrácení
dosavadního oficielního mínění české kritiky a literární historie.
Není naprosto přeháněním, řekneme-li, že česká kritika začíná
svou skutečnou zralou existenci teprve od této odpovědi, tak jako
česká moderní poesie začala plně teprve Májem. Až dosud bylo
úsilí české kritiky kromě několika výjimek jen noční můrou ideologů, zřídka přerušovanou záblesky bdělého pohledu. To se pozná,
jakmile se začnou pod zorným úhlem tohoto poznání přezkoumávat
dosavadní závěry. Teď již nebude možno vylučovat české baroko
ze souvislosti české literatury; nebude již možno velebit osvícenza třemi hlavními mohutnostmi ducha, rozumem, pamětí (imaginací) a vůlí,
jež jsou těmi vlastními a přímými nástroji Lásky jakožto zaměření ducha
k svému zdroji v Bohu, kdežto cit je prostředkem, jímž se do této duchovní
vazby zahrnuje i tělo. Zdá-li se někdy, jako by byl cit zdůrazněn více než
rozum nebo vůle, tedy je to tam, kde jde o úsilí obnovit rozlom mezi tělem
a duší — ale při tom je vždy zachována původní hierarchie. Nebo se s tím
zdánlivým zdůrazněním citu můžeme setkat také tam, kde člověk duchovní
hledá výraz pro svou zkušenost v člověku tělesném — ale pak je zde cit symbolem, nikoli přímým prostředkem pozvedání duše k Bohu. Takové je barokní
pojetí, totožné v této věci s duchem jesuitským, jak je vyjádřen v Exerciích
svatého Ignáce — a proto také duch barokní nese převážně pečeť ducha jesuitského. Už proto tedy lze těžko stavět Pascala jako ducha barokního proti
jesuitům. Ostatně ani u samotného Pascala není přímo položena rovnice
srdce — cit — »le coeur« znamená ,u něho spíše všechna ta hnutí a tušení
ducha, jež se nedají přímo vyložit pouhým mechanickým rozumem, ale jež
jsou přes to něčím více než pouhým hnutím citu.
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ství jako zdroj národního obrození, nebude již možno přičítat
vlastní zásluhy o obnovení české literatury jen ideologům; bude
třeba připustit, že to bylo právě osvícenství, jež ohrožovalo národ
duchovní smrtí a že celá ideologická obrozenská tradice by byla
vytvořila slovesnou kulturu velmi chatrnou a velmi chudokrevnou,
kdyby básník jí vyvržený se nebyl v poslední chvíli přimkl k jediné
tradici, schopné dodat národní kultuře živé síly. Ale pak bude také
třeba opravit soudy o celé literatuře i po probuzení, bude třeba
odlišit jasně to, co pocházelo z pouhého navazování na ideologii,
od toho, co pokračovalo v pravém díle Máchově, a sesadit mnoho
veličin neprávě povýšených na první místa poesie ve jménu národních hodnot. To všechno bude třeba vykonat a bez maření času,
má-li býti aspoň v poslední chvíli odčiněn stoletý spánek české
kritiky.
A běda, bude-li v něm pokračovat! Pak by měl i ten poslední
přidavač české literatury právo, vykázat ji z bran jako dělnici
neužitečnou.

JOSEF

VAŠICA

K DĚJINÁM STARŠÍHO ČESKÉHO
PÍSEMNICTVÍ
6. P o č á t k y

mariánských

družin.

Rok 1575, kdy bylo založeno studentské Bratrstvo Početí Panny Marie v pražském konviktě jesuitském, je proslulý v českých
dějinách jednáním mezi nekatolickými stavy a císařem Maxmiliánem II. o tak zvanou českou konfesi. Na sněmu, který za tím
účelem byl svolán, bez účasti duchovenstva stran, ač se tu jednalo
o otázkách dogmatických, takže sněmovní schůze měly často ráz
církevního koncilu, sestaveno bylo kompromisní vyznání víry,
jakž takž přijatelné luteránům i českým bratřím. V něm sporné
otázky, podnět prudkých rozepří mezi bratřími a protestanty, buď
byly pominuty mlčením nebo vyjádřeny nejasně, dvojsmyslně, aby
si je každý mohl vyložit po svém1). Na tomto vratkém základě
1) Srov. A. Denis, Konec samostatnosti české, II (1909), str. 282. Ve
spisku »Historia o těžkých protivenstvích Církve české« (1756, str. 104) se
ovšem tato neurčitost líčí v příznivém světle: » . . . sepsali z toho artykule
takovými slovy, aby se k nim každá strana podepsati i mohla i chtěla: k jiným příliš obzvláštním a subtilným některých otázek rozdílnostem nepři-
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nicméně srazily se protikatolické živly v jeden šik a domáhaly se
na císaři zákonného uznání této nové formulace české víry. Tím
by i postavení protestantů a bratří, kteří byli posud před zemským právem společnostmi illegitimními, nabylo pevné opory.
Celá tato akce byla namířena ne tak proti katolíkům, jako proti
představitelce „české církve", straně pod obojí. Oficielní její
vedení bylo konservativní, držíc se linie kompaktát, a nejlépe
charakterisuje její zvláštní stav to, že i po koncesi kalicha od
římské stolice, jež byla prohlášena v Čechách roku 1564, nechtěla
se vzdát své vlastní, nezávislé konsistoře a úplně se s katolíky
sjednotit, — v cestě stál též svátek Husův a česká bohoslužba —,
nicméně uznávala katolického arcibiskupa pražského a, jsouc
v tom podporována císařem, domáhala se, aby jim světil kněze2).
Obojakost husitské církve a intelektuální i mravní pokles jejího
kléru, měly v zápětí povážlivé ztráty v řadách šlechty a měšťanstva, mezi nimiž se nebezpečně šířilo luteránství a s ním i germanisace. Je jistě příznačné, že veškeré jednání o českou konfesi,
kterou se měla utrakvistická konsistoř stát doménou protestantských stavů, vedl polozněmčilý luterán Bohuslav Hasištejnský
z Lobkovic 3 ).
Katolíci, třebas jich byla tehdy nepatrná menšina v zemi, —
asi sedmá část veškerého obyvatelstva, papežský legát Delfino počítá jich právě v roce 1575 na 304.000 — dovedli přece s pomocí
papeže, burcujícího nerozhodného císaře důtklivými listy 4 ), přestupujíce. Kteráž jejich chvályhodná mírnost a opatrnost, netoliko jim v ten
čas pomohla, ale i mnohým a velikým mužům v Němcích se líbila...« Katoličtí polemisté útočili právě na tuto naukovou nepřesnost; předním z nich byl
Jakub Horčický z Tepence, který v svém díle »Konfessí katholická, totižto
vyznání pravé víry křesťanské všeobecní« (1609, po druhé v Trnavě 1677, po
v Praze hojně
1782),použil
namířené
proti velkého
»české konfesi«,
šířené
tiskem
českým
katechismu
(srov.
A. Podlaha,
itřetí
německým,
Kanisiova
Styky bl. Petra Kanisia s vlastí naší, separát z ČDK, 1897, str. 24; J. Vlček
DČL2, III, 27, 45).
2) Arcibiskup Ant. Brus jim skutečně ordinoval dvakrát v roce 1565
utrakvistické bohoslovce, když mu přislíbili jakožto řádnému biskupu poslušnost, ale seznav, že neplní převzatých závazků, odmítl tak dále činiti přes
všecka naléhání císaře, jenž by byl rád pomohl církvi pod obojí v jejím katastrofálním nedostatku kněží, těžce poškozujícím duchovní správu (srov. Kl.
Borový, Ant. Brus z Mohelnice, 1873, str. 183 násl.).
3) J. Pekař, Bílá hora, 1921, str. 31.
4) Byl to papež Pius V. Svatopolský farář, Jiří Frant. Procházka v svém
kázání »Nový velikomocný nebeský Králomoc, to jest Svatý Pius Pátý« (1713)
podává jako jeden z důkazů jeho trestající moci i to, že se protivil císaři
Maximiliánu II. a hrozil jemu pomstou Boží, když chtěl dovolit, aby do jeho
dědičných zemí byla uvedena bludná augšpurská
konfessí.
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kazit uzákonění české konfese a objevili se za těchto bojů jako
malá sice, ale pevně semknutá a cílevědomá skupina. Bylo to jistě
též zásluhou tehdejšího arcibiskupa pražského Antonína Bruse
z Mohelnice; v něm Čechy po 140 leté sedisvakanci, v roce 1561,
dostaly v čelo církve muže vzdělaného a obezřelého, který svou
mírností k pokleskům, ale pevností v zásadách pozvolna obnovil
kázeň a pořádek. Obdivuhodné dílo rekatolisace bylo by se však
sotva podařilo jemu a jeho nástupcům, nemít pomocníky v jesuitském řádě, který již od roku 1556 působil v Čechách, jmenovitě
svými výbornými školami, navštěvovanými hojně i mládeží nekatolickou. Za těchto prvních necelých dvacet let (do roku 1575)
nebyly ještě výsledky této nehlučné a skryté práce nikterak do
očí bijící. Byla to stále ještě doba setby; sklizeň měla přijíti
mnohem později.
Za sněmu roku 1575, jednoho z nejdelších, trvajícího od 21.
února až do 27. září a poutajícího k sobě všecek veřejný zájem,
sotva si kdo povšiml věci tak zdánlivě bezvýznamné, jako sdružení několika studentů v jesuitském konviktě za účelem horlivější
úcty mariánské. A přece to byla událost v dějinách katolického
obrození velkého dosahu.
Vzorem jim byla studentská družina římská, založená v jesuitské koleji okolo roku 1563 a později povýšená od Řehoře XIII.
bulou z 5. prosince 1584 na mateřskou (,,prima primaria") všech
ostatních kongregací. Již 8. prosince 1574 se jich přihlásilo dvanáct do chystaného spolku, v lednu nato si zvolili zatímního předsedu v alumnu Sebastianu Pastlerovi z Pašova, definitivní slavná
volba se konala v srpnu a prefektem se stal Vavřinec Leisentritt,
žák rétoriky, později děkan v Budišíně. Papež Řehoř XIII. schválil listem z 15. října 1575 kanonické zřízení tohoto „Bratrstva
Mariina" a udělil mu odpustky, které v roce 1580 ještě rozmnožil.
Za duchovního vůdce, moderatora, byl jim od počátku přidělen
profesor rétoriky, Angličan rodem z Londýna, Edmund Kampián
(Campion), jemuž se také připisují stanovy pražského bratrstva.
V mládí (narodil se r. 1539 nebo 1540) jako jáhen složil přísahu
na supremát králův, což se rovnalo odpadu, potom se však smířil
s církví katolickou (1569) a v Římě roku 1573 vstoupil k jesuitům. Noviciát svůj konal napřed v Brně, potom v Praze, kde
působil po šest let jako profesor rétoriky a filosofie. Na kněze byl
vysvěcen teprve roku 1579. Prahu si upřímně zamiloval a těžce se
s ní loučil, když v roce 1580 byl poslán do své rodné země, aby
tam tajně v přestrojení působil mezi katolíky. Brzy však byl vyzrazen, krutě mučen, nakonec oběšen a rozčtvrcen v Londýně 1.
-59
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prosince 1581. Je přirozeno, že mučednická smrt tohoto oblíbeného
profesora se mocně dotýkala mysli českých jeho přátel. Za nebezpečné misie v Anglii sepsal svých proslulých Deset důvodů o pravosti katolické církve, které vyšly latinsky v Praze již roku 1592
(Edmundi Campiani, Soc. Jesu theologi, qui non ita pridem pro
Catholica religione in Anglia mortem oppetiit, oblati certaminis
in causa fidei, rationes decem redditae Academicis Angliae),
v českém pak překladě P. Ondřeje Modestina roku 1601 s názvem:
„Spis krátký Edmunda Kampiana Societatis Jesu, theologa a mučedlníka Božího, který ne tak dávno pro víru svatou katolickou
smrt ukrutnou podstoupil, vznešeným doktorům, mistrům učení
Oxonienského, Kantabrig. podaný. Z latinské řeči na česko přeložený." Hned následujícího roku bylo vydáno v Olomouci (1602)
nové, poněkud textově opravené vydání s titulem: »Všech pikartských, luteriánských, i jináč zrotilých previtkantů5) hostides, to
Jest Deset podstatných příčin, kterýchž jistotou, velebný kněz, a
zmužilosrdnatý mučedlník Edmund Kampian, z Tovaryšstva jména Ježíšova pohnut jsa, vše víry římské odpůrce, k zjevnému, před
englickou královnou, o víru potýkání, pobídl: jim se pak z brlohu
na světlo vyjiti nechtělo 6 )." Útočná katolická polemika, která již
v osmdesátých letech 16. století prudce a účinně napadla české
bratry rozměrnými díly Šturmovými a Brosiovými, dostala v spisku Kampiánově dobrou zbraň.
Z počátku se družina v konviktě vyvíjela velmi pomalu. Snad
to bylo tím, že Kampián, který zůstal moderátorem až do svého
odchodu z Prahy, přijímal do ní jen nejhorlivější a nejlepší žáky.
Aby také studenti mimo konvikt bydlící mohli se zúčastnit tohoto
mariánského ruchu, založil Kampián roku 1578 kongregaci též pro
teology, filosofy a rétory, a později k nim přistoupila ještě třetí
větev seminaristů. Při slavnostních produkcích spojovaly se všechny tři kongregační složky v jedno těleso.
Do družin vstupovali se zvláštní horlivostí četní šlechtici.
Jejich přijetí za členy mělo pak ten následek, že správa kongregace přešla skoro úplně na nestudenty. Počínajíc rokem 1593 bývali voleni za prefekty neb rektory vždy vysocí duchovní a světští
5) Psáno: Prewytkantů, příhanná obměna slova predikantů, které nacházím též na př. v olomouckém tisku z roku 1606 »Krátké zavření o pravé
církvi Kristovém (Jungmann, Hist. lit., str. 267, č. 1358): »Spasení a svědomí
pozbylých previtkantův . . . «
6) Novočeský překlad
pořídil Ant. Rejzek T. J., »Desatero důvodův
o pravosti víry katolické proti sektám novověkým « (1888 a 1894). Srov. Čes.
Slov. bohov. II, 664.
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hodnostáři, kteří mívali v každém z těch tří oddílů jako výkonnou
sílu podprefekta neb vicerektora, jimiž se dávali ve schůzích zastupovat včas potřeby.
V Praze, již v roce 1575, stal se též první pokus, rozšířit mariánské družiny i na vrstvy mimostudentské, mezi prostý lid. Italský kazatel Blažej Montagnini sdružil své krajany v kongregaci,
která se soustředila kol proslulé vlašské kaple. Jeho úmyslem bylo
získat pro tento způsob mariánské úcty i české měšťany, ale tehdy
ještě bez úspěchu. Do těchto širších kruhů pronikly družiny u nás
i jinde až za několik desítiletí a razily si pak cestu do všech stavů,
po všech zemích evropských a s misionáři i do krajin zámořských.
Ženám, jež měly dost jiných náboženských spolků, otevřely se
dvéře do družin až v polovici 18. století (od r. 1751). Tento pozdější vývoj sledovat není mým úkolem. Rád bych toliko vyzvednul několik zajímavých a poučných dat z družinských počátků,
zejména pokud mají vztah k písemnictví7).
Bylo by omylem spatřovat v kongregacích jen jistý druh organisace mariánského kultu. V 16. a 17. věku kladl se spíše důraz
na korporativní úsilí o způsob křesťanského života. I v samém
názvu: sodalitas vitae christianae sub auspiciis B. Mariae Virginis, mariánská patronace přichází až na druhém místě, a tak
tomu bylo i chronologicky8,). Nejbližším účelem bylo sice pěstění
úcty Bohorodičky, ale vlastní a nejvyšší metou zůstávala křesťanská dokonalost života podle stavu a povolání jednoho každého.
Jelikož dle stanov býval přijat za sodála jen ten, kdo podal důkazy své opravdové snahy po vyšší dokonalosti, shromáždily kongregace v svých řadách za tohoto prvního obdbí opravdu výkvět
mužů, vynikajících nadáním, mravní ušlechtilostí a apoštolským
zápalem, který se nezalekl ani smrti. Není jistě náhodou, že přední
činitelé katolické renaissance v Čechách vyšli z pražské družiny,
která mezi svými členy má i několik mučedníků9). Její školou
prošlo v mládí mnoho kněží světských i řeholních, kteří později
zaujali vynikající místa. Mezi nimi byli též příslušníci jiných
zemí, jako na př. opat benediktinského kláštera v Göttweigu
7) Srov. AI. Kroess, Geschichte der böhm. Provinz der Ges. Jesu I,
546-7, 564; Jos. Svoboda, Katolická reformace I, II (1888).
8) J. Miller S. J., Die Marian. Kongregationen im 16. und 17. Jht. (Zeitschrift für kath. Theol. 58, 1934, 83—109); Archivům Historicum Soc. Jesu,
anni V. fasc. II, 1936, str. 335.
9)
Kromě jejího prvního organisátora, Edmunda Kampiána, byl to
bl. Melichar Grodecký T. J. (v Košicích 1619), bl. Jan Sarkander (v Olomouci 1620), student Jan Rokyta (ubitý r. 1629 na Turnovsku). Srov. Leop.
Škarek, Pod praporem královny nebes. 8 vyd. 1930, str. 49.
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v Horních Rakousích, proslulý vydavatel německého katolického
kancionálu, David Georg Corner (1587—1648), který žil v pražském konviktě roku 1610 a napsal později pro mariánskou družinu latinskou sbírku modliteb, častěji vydávanou, — Magnum
promptuarium catholicae devotionis (1635), kde v úvodě vzpomíná své činnosti v pražském kroužku.
Českému kléru vypěstila družina skvělou osobnost v plzeňském rodáku Kašparu Arseniovi z Radbuzy, odchovanci jesuitů,
římském doktoru a naposled děkanu Kapituly u sv. Víta. Za české
rebelie jako neohrožený muž setrval na svém místě. Když Bedřich
Falcký přijížděl do Prahy, zakázal ho vítat zvoněním v katedrále,
začež měl být uvězněn, ale dostal včas výstrahu a ukryl se v Praze,
dům jeho však byl vypleněn. Za kalvínského řádění znovu se vynořil a svou rozhodností zachránil poklad chrámový, knihovnu a
archiv před zkázou. Tentokrát však neušel vazbě a jen únik v přestrojení mu zachoval život. Po vítězství na Bílé hoře, když 29.
února 1621 chrám sv. Víta byl znovu posvěcen ke katolickým
bohoslužbám, Kašpar Arsenius, jakožto děkan, proslovil řeč a zároveň dal výraz své bolesti nad zpustošením této svatyně, která
„v žalostném onom zmatku náboženských a církevních věcí byla
tou měrou svatokrádežně vyloupena a vydrancována, že lépe by
bylo nad tím plakati, než o tom mluviti,,1(}).
Tento Kašpar Arsenius z Radbuzy, o němž dí soudobý pramen, že byl ,,horlivec víry katolické, kacířů hrůza a jádrný kazatel" 11 ), sepsal také první českou družinskou příručku „O blahoslavené Panně Marii, přečisté Rodičce Syna Božího, a o divích,
kteříž se dějí před jejím obrazem v Staré Boleslavi'* (po prvé vytištěna v Starém Městě Pražském u Kašpara Kargezia léta Páně
1613). Tato i úpravou i obsahem líbezná a poutavá knížka,
„sprostně beze všech odporův a hádání sepsaná," jak dí sám
autor, „tak aby čest a službu přečisté a důstojné Rodičce Boží
náležitou, žádný křesťan učený neb neučený, kdož to v bázni Boží
čisti bude, v pochybnost stavěti nikterakž nemohl," podává v první
své části katolickou nauku o Panně Marii, jakýsi stručný nástin
tehdejší mariologie, s úzkostnou dbalostí o správnou formulaci
věroučného obsahu, místy prožehnutého obrazností odkojenou Písmem, jež připomíná vroucnost pathosu bl. Grignona z Monfortu.
Někdy jeho cit přímo propuká v zanícené vyznání, jako na konci
10) A. Podlaha-Ed. Šittler, Chrámový poklad sv. Víta 1903, str. 112—113;
Jos. Jireček, Rukovět I, 23; ČČM 1888, 470; Jos. Svoboda, Katol. reformace I,
145; Ottův Slov. Nauč. II, 791.
11) Jos. Svoboda o. c. I, 61.
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sedmé kapitoly, líčící mateřskou lásku Mariinu, kde praví: „Nyní
tedy, ó Panno nad pannami, ó Matko Krista Ježíše, ó spomocnice
má nejmilostivější, já Kašpar, nehodný kněz, a neužitečný služebník tvůj, k tobě se utíkám, k tobě volám, a tebe, an to Satanáš
slyší, s jakou největší mohu pobožností a ponížeností ctím, chválím a velebím, a miluji: tvé svaté milosti, že jsi mne darův božských hodného učinila, vysoce a velice děkuji. Tvým prosbám a zásluhám všemohoucím všeho sebe na věčnost poroučím, ty chraň
mne v tomto životě, ty těš mne při mém skončení, ty přijmi duši
mou, když se od těla oddělí, a ji Synu svému rukama tvýma odevzdej, a poruč ji jemu modlitbami tvými, aby milosti a milosrdenství dojiti mohla." Tento úryvek jako celý spis svědčí o pokorné
oddanosti Arseniově, která s ním rostla od malička, jak ujišťuje
v předmluvě: „od mladosti mé vždycky jsem byl služebníkem nejblahoslavenější Panny Marie, a budu ještě, bude-li v tom vůle
Boží, až do poslední hodiny života mého . . J e j í sladké a mocné
jméno, jehož „se knížata temností těchto bojí a strachují," zdá se
mu takové úcty hodné, že „všechny ženy, které slují Marie, měly
by se čistotnými a neporušenými zachovati, aby toto přesvaté
jméno nějak neposkvrnily: ano jistě žádné hříšné ženě tak svaté
jméno dávati by se nemělo." Křesťané mají prý dosti mnoho jiných jmén svatých vdov a panen, jež možno dávati na křtu a biřmování, a proto pokládá „za slušné, aby pro uctivost té nejčistotnější Panny, jejím jménem dcery své nejmenovali."12)
V druhé části popisuje Arsenius vznik poutí staroboleslavských a zázraky, které se tam udály. Při tom nezapomíná na
velký národní význam mariánských svatyň, přední ozdoby království, kde „dává se zdraví nemocným, potěšení zarmouceným,
a spasení zavedeným": „kdybychom" — praví — „takové památky
blahoslavené Panny Marie, a při tom těla svatých milých dědicův
našich okolo nás neměli, bojím se, že častokráte bylo by veta po
naší víře, po církvi, po naší vlasti, po všem tomto království
českém."13)
Knížka Arseniova je věnována oběma místodržícím českého
království a mariánským sodálům Vilému Slavatovi a Jaroslavu
12) Konec I. kapitoly. Totéž připomíná o Polácích Prant. Prydrych Žalkovský z Žalkovic v své sbírce kázáni »Růže duchovní líbeznosti« (v Praze
1696), str. 2: » . . . Jméno to (Marie) počestností velikou ctí národ polský,
když totižto žádné osobě ženské jméno Marie neukládá, skrz kterýžto skutek
věděti dáti chce, že v hříších počaté dcery jejich toho nikterak hodné nejsou,
aby tím jmenovány byly, kteréžto neposkvrněně počatá, nejmilejší Panna na
sobě nosila jest, Maria.«
13) Konec X. kapitoly.
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Bořitovi z Martinic, jejichž zachránění při defenestraci se podle
přesvědčení katolíků stalo zázrakem. Dosud se uvádělo v bibliografiích toliko druhé vydání z roku 1629, pokládané za první14).
Dedikace oběma katolickým pánům pro jejich „zvláštní jakousi
uctivost a pobožnost" k Rodičce Boží, a že její ,,čest a slávu přede
všemi protivníky zastávali," jakož i proto, že měli velkou lásku
a náchylnost k svatyni staroboleslavské, spadá tedy do doby předbělohorské. Tímto jejím pošinutím o sedm let před osudnou bitvou
nabýváme teprve správné dějinné perspektivy. První generace
mužů odchovaných mariánskou družinou, — a dlužno podotknout,
že mnozí z nich pocházeli z rodin nekatolických —, vstupuje na
kolbiště veřejného života na samém počátku 17. věku. Již při
prvním velkém střetnutí protivných stran za bojů o majestát Rudolfův hájí s nekompromisní pevností katolických zájmů tytéž
osobnosti, Zdeněk Lobkovic, Slavata a Martinic, které později přejímají vůdčí roli za vzpoury v roce 1618.
Dvě věci lze vytknouti jako charakteristické pro tehdejší
družiny: předně jejich rozdělení podle stavů, čímž se umožňovala
pronikavá působnost v nejširších vrstvách lidových, a pak důraz,
jaký se v nich kladl na náboženské sjednocení národa v tradiční
víře katolické, zaštípené na naší půdě krví a obětmi domácích
světců.
Obojí tato stránka družinské ideje promlouvá k nám zřetelně
z jiné knížky, vydané pražskou staroměstskou kongregací v r. 1642
s názvem „Mariano-panenský věnček" 15 ). Najde se tu sneseno
v jedno vše, co sodál potřeboval vědět: všeobecné regule družin,
14) Jungmann, Hist. lit. V. 1158 (str. 318): »Kašpar Arsenius z Radbuzy, Pobožná knížka 1629. Z této třem (!) z okna shozeným pánům připsané
knížky vzal Balbín předmět své historie Boleslavské latinsky sepsané (1673).«
Titul 2. vydání má totiž přidáno na počátku: »Pobožná knížka« před původní
titul z roku 1613, tedy: »Pobožná knížka o blahoslavené Panně Marii přečisté Rodičce Syna Božího...« Věnování Slavatovi a Martinicovi je totéž
jako v roce 1613, ale vzpomíná se tam ovšem jejich vyhození z okna české
kanceláře.
15) Maryáno-Pannenský Věnček nejblahoslavenější Rodičce Panně Maryji, od Kongregaci pod jmenem, a tytulem jejího Anjelského Pozdravení,
v Biskupském Městě Kroměříži, z povinné pobožnosti, z pobožné povinnosti,
k rozmnožení cti, a slávy Maryanské navitý... Vytištěn v Starém Městě
Praž., v impressí Akademické. Léta spasitedlného 1642.
16) Tyto hymnické invokace, které se čtou jako básně, našel jsem v překladu značně pozměněném též ve spise »Štít marianské pobožnosti proti nebezpečným střelám světa, těla a ďábla dobře a spasitedlně od bohabojící se
duše někdy užívaný, pro šťastné skonání. Nyní zase znovu na světlo vydaný . . . v Příbrami 1729.
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poučení o odpustcích, tridentské vyznání víry, litanie, pobožnost
v čas morového nakažení s překladem vzletného „žaltáře blahoslavené Panny Marie" od sv. Bonaventury16), modlitby za nemocné
a zemřelé, návod k dennímu zpytování svědomí. Skoro polovici této
knížečky zabírá „Rejstřík svatých lidí všelikého stavu a obchodu
podlé abecedy", od apatekářů až po zlatníky a zvoníky, a u každého stavu či řemesla se uvádí jeden neb více světců téhož povolání s popisem jejich života: je to poutavý, a místy i zábavný návod k svědomitosti, k soucitu s bližním, k čistotě a cudnosti, ke
snáze o vyšší dokonalost. Zde i ta nejvšednější práce se stává něčím na výsost cenným, přímo žebříkem do nebes. Nejzajímavější
však na této drobné a úpravné knížce je to, že staroměstská družina, která ji vydala, věnuje ji „z upřímného, křesťanského, bratrského srdce a pobožné nadpřirozené affekcí a náklonnosti" sodálům a spolubratřím kongregace v biskupském městě v Kroměříži
s přáním „všelikého na duši prospěchu, zdraví na těle, štěstí na
statku a obchodu" a označuje při tom postupné šíření družin
z Čech na Moravu za jakýsi akt dějinné vděčnosti za příchod křesťanství odtamtud: „Máme a pokládáme to za veliké dobrodiní Boží
naší české zemi prokázané, že jako více než před sedmi sty léty
víra křesťanská z Moravy se k nám do Čech dostala: tak zase za
našich časův pobožnost mario-panenská, na způsob českých kongregací uvedená, utvrzená a schválená, jako z našich rukou do
Moravy dodaná kvetne, roste a se rozmáhá..." Toto vědomí pospolitosti a bratrství vyrůstá z nadpřirozeného určení, z křesťanské naděje v budoucí posmrtnou oslavu, k níž má dopomoci úcta
Boží Rodičky: „Její práce," — píší pražští sodálové kroměřížským —, „její péči, mateřskou starost často ku paměti přivozůjte.
Onať péči o nás má. U nás přebývati za svou rozkoš pokládá. Pro
nás místa strojí, a milosti u Syna svého den jako den nám hledá,
žádá, jedná: v té společnosti jedny i druhé země, jednoho i druhého jazyka, lidu a řeči spolusousedové, spolusodálové, budoucí pak
milosti Boží na onom světě spoludědicové, jednostejným srdcem,
mysli a ústy nebeskou královnu velebme..." Tím se znovu vybuduje kulturní společenství Čech, isolovaných kacířstvím, s ostatní Evropou. To asi má též Arsenius z Radbuzy na mysli, když napomíná: „ne výtahůjme se z jiných národův".
Tím, že se všude míří k podstatě věcí, že se vztahy lidské řeší
a vše hodnotí pod zorným úhlem křesťanské eschatologie, zbožnost tehdejších lidí je prosta jakékoli rozbředlé sentimentality a
její citová složka se často dopíná výšin heroismu a tragiky. A tak
i v mariánském kultu nepřestává na mlhavém roztklivění, nýbrž
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hrouží se s oblibou do úvah o nesmírných mukách Bolestné Matky,
prosíc, aby je „ranila ranami svého srdce" a opojila svatým křížem. Výrazem této nálady je třetí družinská knížka, složená patrně
jesuitou Jiřím Plachým a vydaná v Praze roku 1649, s věnováním
nově založené kongregaci v Březnici u Příbramě: jsou zde sneseny v jedno sedmeré hodinky o žalostech Panny Marie, vyňaté
z různých autorů17).
Již z těchto tří knížek, spiatých svým vznikem s pražskými
družinami v době jejich počátečního rozvoje, stává se dosti patrno,
jak mocný ideový i citový kvas vnesly tyto spolky do zápasu stran.
Staly se důležitým činitelem v procesu rekatolisačním, a jako na
všem, co bylo zasaženo proudem této náboženské obnovy, započaté
Tridentinem, i na nich se odrazila pečeť této epochy opravdu veliké, pořádající nově všechen veřejný i soukromý život. Stilová
ryzost, soulad myšlenek a skutků jeví se ve všech projevech družin z té doby, a jejich duchovní odkaz, v svém celku dosud ještě
neprobadaný, může být i v přítomnosti poučením a příkladem.
Právě na malém úseku mariánských družin lze změřiti úspěšný zásah tehdejších katolíků do zmatků doby, podnícený prudkostí
a vzepětím jejich náboženské energie. Tato jejich akce nejen svou
vnitřní intensitou, nýbrž též svou úrovní byla tak vysoká, že bude
třeba ještě mnoho úsilí, abychom jí dosáhli.

17) Titul zní: Sedmeré starodávní officium, aneb: Hodiny a chvály o žalostech nejsvětější Rodičky Boží Marie Matky Bolestné, z rozličných starých
pobožných kněh vybrané, tuto pospolu v lepší pořádek v české řeči uvedené,
a k častodennímu užívání vroucným ctitelům a milovníkům Panny Marie
Matky Bolestné vydané... Vytištěno v Starém Městě Pražském, v impressi
císařsko-akademické. Léta Páně 1649. Za věnováním je podepsán: J. P. S. J.,
což značí, podle laskavého sdělení vdp. dra Jos. Vraštila T. J., »víc než pravděpodobněme Jiří Plachý (Ferus) starší (1588—1659), který poslední léta, od
podzimu 1650, ne-li 1649, prožil v Březnici, řídil stavbu tamního kostela
sv. Ignáce a sv. Františka Xav. a v něm též byl pohřben. Jsou tu tato officia:
1. z římského brevíře, z traktátu sv. Bernarda o pláči Panny Marie, 2. o spoluutrpení b. P. Marie od Klimenta papeže, 3. o útrpnosti blah. Rodičky Boží
P. Marie od ,sv. Bonaventury, 4. o žalosti b. P. Marie zpořádané z hymny probošta hradu pražského Jiřího Bertholda z Breitenbergu, 5. o sedmi žalostech
přeslavné P. Marie od bratra Anselma, 6. o sedmi žalostech bl. P. Marie,
z Zahrádky duše modlitební vzaté a zpořádané, 7. o žalostech P. Marie, v starém breviáři řádu kazatelského tím tytulem předznamenané: Officium Domine nostrae de pietate. — Na posledních 16 stránkách je »Regule všeobecní
Bratrstva b. P. Marie Matky Bolestné v městě Břežnici«, s modlitbami.
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Ks. K O N S T A N T Y M I C H A L S K I

EROS A LOGOS
v poňatí sv. Tomáša Akvinského a najmä Danteho
Začnime láskou. Ktokoľvek mal v stredoveku aspoň trochu
smyslu pre krásno architektoniky myšlienky, nahliadol často do
spisu L i b e r d e c a u s i s . Bola to príručka metafyziky, napísaná na základe Proklosa. Nebolo význačnejšieho scholastika,
ktorý by nebol k nej napísal komentár alebo tiež, ktorý by nebol
podľa jej šémy složil hierarchiu bytností vo vesmíre. Bytnosti
vychádzajú tam zhora, z Boha, a to Jeho stvoriteľským činom,
kaskádami a hierarchicky, a tak, že to, čo je dokonalejšie, zaujíma
i vyšší stupeň než to, čo je menej dokonalé. Popri E t i k e N i k o m a c h o v e j nieto vari druhého diela, na ktoré by sa C o n v i v i o odvolávalo tak často ako na Liber de causis. Dante bol básnik, mal zrak, citlivý na svetlo, na kontrasty a na široké rámce,
do ktorých sa vmestí gigantický obraz. A tak, keď prenikal silu
architektúry sveta, načrtnutú spisom Liber de causis, takisto
v Convivio ako aj v Božskej Komédii z Pradobra vyvádzal pramene bytností, z ktorých každá dostávala toľko metafyzického
dobra, koľko ho mohla obsiahnuť jej podstata. Poriadok, logos vesmíru podmanil si básnikov rozum a fantáziu tým viacej, keď ten
spozoroval, že miesto platónskeho Pradobra na čele hierarchie
bytností môže umiestniť kresťanskú Pralásku, lebo vtedy aj substanciálna forma každej veci odráža v sebe spolu i božiu lásku
i jednu myšlienku Logosa. Z každej substanciálnej formy, z každého odblesku Logosa rodí sa v jednotlivých bytnostiach im príslušná láska. Ale láska láske nerovná. Kde niet poznania, tam
v láske nerodí sa logos vedomý seba. Na zemi myšlienka môže
povstať iba v človekovi, tedy takisto iba v ňom môže sa zrodiť
láska, ktorá siaha tak ďaleko, ako ďaleko siaha skutočnosť a jej
poznanie. Ale to nie je ešte všetko. V človekovi ozýva sa toľko
hlasov lásky, koľko v ňom elementov, živlov a možností, potenciálností. Nad sborom všetkých vyniká tá, ktorá vzniká z ducha
a ktorá každú inú má priviesť k duchu, k logosu 21 ).
V svojom myslení vyšiel Dante z vlastného zážitku lásky,
a došiel k filozofickému svetonázoru tomistického štýlu. Z jeho
21) Srv. najmä C o n v. III, c. 3, 7. — Patričné state B o ž s k e j
m é d i e schválne neuvádzam.

62

509

ko-

výšky vysvetlí odteraz všelikú lásku. Najprv tú, ktorú skúmal geneticky ako prvý pud v živote dieťaťa, dokazujúc, že od jeho súručenstva s myšlienkou, s logosom závisí jeho postup nahor alebo
morálna zvrhlosť22). Potom tú, ktorú skúmal popisne na základe
vlastných a cudzích zážitkov, tú, ktorej pripisoval raz základnú
funkciu sjednocovania (Conv. III, c. 2) a druhý raz trojakú funkciu idealizácie a či zbožnenia zamilovaného predmetu, jeho ochrany
a ustavičnej starostlivosti o jeho rozvoj (Conv. I, c. 10).
Dante o idealizácii a či o zbožnění zmienil sa znovu ako
o funkcii lásky. Jeho mladistvý eros už vo Vita nuova zidealizoval jednu osobu, a to je jedno, či išlo o Beatricu a či o Donnu
Gentile; teraz v Convivio má sa stať idealizácia iná, mužská, tá,
ktorú už prehĺbil filozofický eros, tá, ktorá už obsiahla celý svoj
súčasný svet, aby pred jeho očami zapálila svetlá nového ideálu
človečenstva. Teraz nejde o to, či individuálna láska roznecuje sa
náhodne a či vplyvom takých kozmických činiteľov, ako sú hviezdy (Conv. II, c. 7, c. 9) a či vplyvom takých citov, ako je lútosť
(Conv. II, c. 11), lebo pozorovanie života ukázalo už problémy
iné, všeľudské. Každý pamätá, že na začiatku Convivia a na konci
Božskej Komédie vystupuje filozofický eros, ale nie ten, čo pravdu
ešte len hľadá, lež ten, čo pravdu už našiel. Na začiatku Convivia
vznik všelikej lásky spája sa so snahou každej veci po vlastnej
dokonalosti, po plnosti bytia 23 ); na konci Božskej Komédie všeobecné hýbadlo snažení vo vesmíre objavuje sa ako „Láska, čo do
pohybu uvádza slnce a hviezdy". Dante vystavil tedy celú metafyziku lásky od základov až po jej vrchol, po Boha; ostávala mu
už iba jedna úloha: v jej osvetlení malo sa zaskvieť krásno ideálneho človečenstva. Doteraz spomínal len dva typy lásky, eros
a priateľstvo, philiu; keď má však nový ideál ľudskej urodzenosti
vystihnúť plne, siaha po treťom type, a to po kresťanskej caritas
(Conv. IV, c. 21).
Problémom tým zaoberali sa súčasne dvaja ľudia, pretože ho
pokladali za centrum filozofie ľudského života. Obaja boli filozofi
a mystici, obaja mali bohatú, básnickú fantáziu, obaja hovorili
materinskou rečou, a pre svoj ideál túžili vzbudiť entuziazmus
22) C o n v i v i o ,
IV, c. 21, 22, 26. Názor horme pre pud vzal Dante
z Cicera D e f i n. D o n . III, 7.
23) Si come dice lo Filosofo nel principio de la Prima Filosofia, tutti li
uomini naturalmente desiderano di sapere. La ragione di ehe puote essere ed
e ehe ciascuna cosa, da providenza di prima natura impinta, e inclinabile
a la sua propria perfezione; onde, accio ehe scienza e ultima perfezione de la
nostra anima, ne la quale sta la nostra ultima felieitade. C o n v . I, c. 1.
Ed. cit.
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širokých más. Jeden účinkoval v Taliansku, druhý v Nemecku.
Problém urodzenosti, n o b i l t a, nikto iný zpomedzi filozofov
prielomnej stredovekej doby nerozvíjal v takom poňatí, tak obšírne a tak hlboko ako Dante a Majster Eckhard. Podobnosť názorov zistil som skoro náhodne, zaoberajúc sa súčasne oboma
mysliteľmi. Či je medzi nimi i nejaké iné a bližšie spojivo, nemôžem určite povedať, ale myslím, že spojivom prinajmenej ďalším
a dávnejším — toť sv. Tomáš Akvinský.
Nový ideál ľudskej urodzenosti protiví sa otvorene dávnemu
ideálu, tomu, ktorý v minulej generácii sústreďoval okolo seba
všetky lúče, všetky hlasy básnikov a filozofov. Včerajšie pokolenie čítalo ešte povesti o Rolandovi, Cidovi a Parsifalovi; opakovalo si kresťanským duchom inšpirované naučenia, aké dánsky
kráľ Hrodgar dával Beowulfovi a Gurnemenz mladému Parsifalovi ; pamätalo ešte, ako sv. Bernard z Clairvaux na výzvu synody
v Troyes (1128) pridal k benediktínskej regule templárov předmluvu, plnú vychvaľovania obnovujúcej sa ídey rytierstva24).
Okolo roku 1285. Aegidius Romanus napísal pre svojho vychovanca, budúceho kráľa Filipa Krásneho tri knihy traktátu De
regimine principům. Písal ich pre kráľoviča, a myslel pritom na
celý šľachtický stav, keď poukazoval na jeho prednosť pred ostatnými vrstvami. Nebudem opakovať iných, čo Dante čerpal z Aegídia Rímskeho25), radšej poukážem na to, že Dante zanechal dovtedajší typ urodzenosti, a vybudoval nový typ urodzeného človečenstva.
Hoci o tom probléme Dante nevedel hovoriť bez toho, aby mu
pritom nebilo srdce, usiloval sa ho preca sformulovať jasne podľa
metód bývalého scholára zo Santa Maria Novella, lebo vedel, že
len tak odstráni doterajšie náhľady na urodzenosť, o ktorej sa
24) G. Schnürer, K i r c h e u n d K u l t u r i m M i t t e l a l t e r ,
Bd. II,
Paderborn 1926, str. 296; viď i E. Krieck, M e n s c h e n f o r m u n g , Leipzig
1933, č. I, IV stať D e r g e r m a n i s c h e R i t t e r u n d d i e G e f o 1 gs c h a f t.
25) C. Sauter, D a n t e s G a s t m a h l , Freiburg a Br. 1911, str. 84—91.
Dosiaľ si nepovšimli u Egídia Římského to, čo je dnes nejaktuálnejšie, súvis
rasy a krvi s intelektuálnymi schopnosťami. K vôli orientácii citujem tu výrazný tekst: Cum ergo molles carnae aptos mente dicamus, ut vult philosophus secundo De anima, contingit nobiles habere mentem aptam; et esse
dociles et industres: quia in eis viget earnis mollicies et bonitas complexionis.
Aegidii Romani ordinis fratrum Heremitarum sancti Augustini de regimine
Principům, Venetiis 1498, IV pars libri I c. V. S tým tekstom načim porovnať
komentár sv. Tomáša, ktorý ešte včasnejšie zdôrazňuje tie isté myšlienky.
Viď Ks. Konstanty Michalski: T o m i z m w o b e c w s p ó l c z e s n e j f i I o z o f j i d z i e j ó w , Gniezno 1935, str. 21, n. 27.
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trubadúři teďko naspievali a politici toFko nadebatovali. Prv akoby
podal definíciu urodzenosti, poznamenáva, že prísť k nej možno
alebo a p r i o r i alebo a p o s t e r i o r i . Vyvolil si najsamprv
spósob indukčný; my ho obídeme, leba je pridlhý; miesto toho
ukážem, kde je podl'a neho podstatné žriedlo urodzenosti. Keďže
z urodzenosti vyrastajú všetky ctnosti a schopnosti, Dante nenachádza nedostač obrazov, ktorými by ju obklopil ako lúčami nadzemskej aureoly. Nazýva ju nebom, v ktorom uprostred hviezd
rozličnej velikosti a rozličného světla najjasnejšie žiari hviezda
ctnosti26), nazýva ju rýdzim duchom27), láskou28), božím svetlom
a dobrotou 29 ), dokonalosťou 30 ); nazýva ju rozmanité, ale najčastejšie zrnom, semenom, pretože názov ten vnáša poňatie dynamiky, ukazujúc, že z urodzenosti — ako ze živej studnice — plynie
sila tvořivá na všetky schopnosti, ctnosti a akty našej duše31). To
pomenovanie opakuje sa tým viacej, lebo v urodzenosti je i prameň
toho šťastia, s e m e d i f e l i c i t á , ktoré Dante hFadal tak dlho
po životných scestiach32). Prichádzame tedy ku konklúzii, že urodzenosť, n o b i 11 á, je živé semá, z ktorého sa kFuje celý duchovný život člověka a jeho šťastie.
Na podstatu urodzenosti stéká nové světlo z jej účinnej příčiny. Zo stanoviska najvyššej syntézy urodzenosť vyjadřuje sa
totiž ako úzky svázok Tudskej duše s Bohom. Bytia čiže formy
všetkých vecí pochodia od StvoriteFa, ale každá ináč a ináč k nemu
smeruje, lebo každá vyjadřuje Jeho dokonalost iným a iným spósobom. Nemá sa to rozumieť tak, že božia dokonalost sa sťaby
rozdeFuje pomedzi bytnosti alebo že do nich substanciálne vchádza,
nie — ale tak, že božia dokonalost a či dobrota v stvoreniach prejavuje sa dvojako: v nehmotných podstatách bezprostredne,
v hmotných prostredečne. Eudská duša je vtedy na zemi je26)

C o n v . IV, c. 19.
C o n v . IV, c. 32.
») C o n v . III, c. 13.
29) C o n v . IV, c. 20.
30) C o n v . IV, c. 16.
31) C o n v . III, c. 2; IV, c. 20, c. 21, c. 23. — Intorno de la prima á da
sapere che questo s e m e d i v i n o , di cui parlato ě di sopra, ne la nostra
anima in-contanente germoglia, mettendo e diversificando per ciascima
potenza de 1'anima, secundo la essigenza di quella. Germoglia dunque per la
vegetativa, per la sensitiva e per la razionale; e dibraneasi per le virtuti di
quelle tutte, dirizzando quelle tutte e le loro perfezioni e in quelle sostenendosi sempře, infino al punto che, con quella parte della nostra anima che
mai non muore, a 1'altissimo e gloriosissimo seminadore al cielo ritorna.
C o n v . IV, c. 28.
32) C o n v . IV, c. 17, c. 21.
27)
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diná substancia, do ktorej lúč Pradobra vniká bezprostredne, lebo
len ona má časť, ktorá nespája sa s hmotou priamo. Svojou dóstojnou čiastkou člověk dvíha sa na výšku duchov, pretože je
v ňom božia podoba čize nadzemská urodzenosť, n o b i 11 á 33 ).
Dante identifikujúc semá urodzenosti s božím obrazom
v duši, pojí so k všetkým stredovekým mystikom, lebo i oni hovořili nadšene o vrcholci duše, ktorým člověk spája sa s Bohom.
Nazývali ho rozmanité, ale všetci ho pokladali za najšlachetnejšiu
duchovnú časť člověka, z ktorej božie krásno stéká na celú Tudskú
bytnosť. Podl'a nich aj tá časť (a s ňou všetko, čo jej přináleží)
patřila k Fudskej prirodzenosti, a prirodzenosť sama zo seba nevládze vydostať milosť, pretože milosť, gratia, prichádza zvonky,
od Boha. V Convivio hovoří Dante o božom semeni ze stanoviska prirodzeného, filozofického i zo stanoviska teologického.
V oblasti prirodzena božím semenom je štít našej duše; v oblasti
nadprirodzena je ním posvácujúca milosť. Semeno urodzenosti
možno tedy ponímať i ako posvácujúcu milosť, ktorá do Tudskej
duše vnáša také zázraky, že ju nimi premieňa na živý boží dom 34 ).
Semeno milosti, semá nadprirodzenej nobiltá vrastá tedy do semena prirodženej urodzenosti, aby sa tak boží lúč, prinášajúci
dvojnásobné, zemské a nadpozemské šťastie, f e 1 i c i t á, dvojnásobné zapálil v člověkovi. Convivio rozvádza len teoriu prirodženej urodzenosti, čiže teoriu dokonalého člověčenstva, lebo nadčlovečenstvo a či milosť oslavujú všetky tercíny Božskej Komédie.
Svoje C o n v i v i o Dante porovnal tedy správné so S u m m o u
c o n t r a G e n t i l e s ? 5 ) , lebo i tu i tam myšlienkovým ohniskom
je šrachetné člověčenstvo, zosymbolizované D o n n o u G e n t i l e
a podFa Danteho uskutočnené plne v Catonovi a vo Vergiliovi 36 ).
Dantolog móže tedy celkom oprávněně kročiť ďalej a B o ž s k ú
K o m é d i u porovnať so S u m m o u t h e o l o g i c k o u sv. Tomáša, lebo i tu i tam myšlienkovým a citovým ohniskom je nadčlovečenstvo, milosť v stave nadpozemského plného rozkvetu, symbolizovaná Beatricou. Ideou urodzenosti, založenej na poňatí duchovného vrcholu Tudskej duše, Dante stal sa jedným z hlavných
predstaviteFov křesťanského humanizmu a personalizmu.
Keď sme dokázali, že Convivio ukazuje podstatné spojivo
medzi urodzenosťou a medzi vrcholom duše, oslavovaným v mystike, móžeme vymenovať tri skupiny faktov, v ktorých sa zračí
33)

Conv.
Conv.
35) C o n v .
36) C o n v .
34)

III,
IV,
IV,
IV,

c.
c.
c.
c.

7; IV, c. 2, c. 7.
21.
30.
28.
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urodzenosť. Na prvom mieste je to sila, vytrvalost, zdravie a
krásno tela (Conv. IV, c. 19). Medzi psychickým životom a medzi
organizmom jestvuje těsná závislost', úzka korelácia. Ako v zle
brúsenych kameňoch slnce neuplatní všetky svoje svetelné efekty,
tak duša v krehkom tele nerozvinie všetky svoje možnosti a či
energie, Tá istá myšlienka vystupuje i v inej formě, keď Convivio
tvrdí, že tělo přijímá dušu ako svoju formu odvisle od svojej konštitúcie, tak alebo ináč, zle alebo dobré (Conv. IV, c. 20). Božie
světlo do člověka chatrného uspósobenia vniká ako do jaskyne,
rozdává sa skúpe jeho duši. Ale postřeh tento vynikne viacej pri
Danteho koncepcii rasy.
Do druhej skupiny prejavov patria vrodené psychické dispozície, ktoré vystupujú spontánně v príznakoch citového charakteru. Kde nieto ani nábožnosti, ani stydlivosti, ani súcitnosti k Tudskej biede, tam nemožno hovoriť o urodzenosti (Conv. c. 19).
Najváčšiu, tretiu skupinu javov urodzenosti tvoria ctnosti,
všetky ctnosti, nielen tie, ktoré zdokonaFujú voru (morálně), ale
aj tie, ktoré cibria intelekt (dianoetické). Ctnosti líšia sa od
dvoch predošlých skupin tým, že svoju štruktúru stavajú vždy
s přičiněním vole, a nie sú prostou emanáciou vrodených dispozícií
(Conv. IV, c. 16—19). Dianoetické ctnosti Dante nestavia nikdy
proti morálnym, naopak, přizvukuje stále ich vnútorný, živý súvis.
Už toto dokazuje jasno, ako Dante zdórazňuje v člověkovi duchovný život, ktorý považuje za najkrajší kvet Tudstva; už toto
svědčí o tom, že v Convivio budoval ideál křesťanského humanizmu. Jednako sme ešte iba pod vrcholom jeho vývodov o urodzenosti. A kde sa nám podél náš eros a logos? Tie stretajú sa na
končiari celej štruktúry. V najdóstojnejšej časti našej duše ozývá
sa láska, eros — ako odblesk Pralásky, a smeruje k svojmu logosu. Konečne sa ho zmocňuje, a stává sa oživujúcou formou filozofickej myšlienky37). Múdrosti čiže živej filozofie niet bez lásky,
niet jej až natoPko, že v nenávistných híbkach zlého ducha nikdy
sa nemóže rozžať filozofická myšlienka (Conv. IV, c. 13).
V stredovekej filozofii nepoznám mystika, ktorý v učení o spojitosti urodzenosti a božieho semena v Tudskej duši přibližoval by
sa Dantovi viacej než Eckhard. Eckhardove prejavy o urodzenosti
porovná jme s tými, ktoré sme zaznačili v Convivio. Bohatý materiál poskytujú nám tri Eckhardove kázně, jedna o šrachetnom
37) F i l o s o f i a é u n o a m o r o s o u s o di s a p i e n z a . C o n v . III,
c. 12, 12. Viď moju štúdiu M y s l f r a n c i s z k a n s k a i j e j w p l y w n a
D a n t e g o v súbornej publikáeii Š w i § t y F r a n c i s z e k z A s s y ž u ,
Kraków, 1928, str. 25.
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člověkovi, druhá o Marii a Martě, tretia o Nebeských Mocnostiach 38 ).
Tekst prvej časti kázně o šrachetnom člověkovi, v ktorej vnútorný člověk stavia sa proti zovnútornému, je priamo klasický.
Vnútorný má v duši úrodnú duchovnú prsť, má boží obraz a „dobré
semá, z ktorého ako z koreňa pučí všeliká múdrosť, umenie, ctnosť
a dobrota; božie zrno, v ktorom možno spatriť Božieho Syna, Boží
Logos" 39 ). Keby sme obsah Convivia chceli vystihnúť jednou větou, nemohli by sme to stručnejšie a presnejšie — než uvedením
tejto Eckhardovej vety. Mohlo by sa asnáď zdať, že obišiel problém tela, krvi a rasy. Ale nie. V ďalšej stati kázně následuje
myšlienka, že člověk má názov po zemi, pretože — nakoFko je
prirodzenosťou a nakofko svojou vyššou čiastkou nesiaha do oblasti ducha, kde nieto ani času, ani priestoru, ani hmoty, ale kde kráTujú večne tri ideály pravdy, dobra a krásna — nosí v sebe čiastku
zeme. — K tomu problému vracia sa v kázni ad s. Mathaeum, hl.
X, 28, ktorú Alfréd Rosenberg40) tak ochotné cituje, pretože v nej
je tá preslavená veta: Krv je to, čo člověk, keď chce dobro, má
v sebe najšlachetnejšie, lež je aj to, čo, keď chce zlo, má v sebe
najhoršie. Ale Rosenberg prehliadol inú vetu, podťa ktorej každý
živel, keď sa dostane do Tudskej krvi, prvkom ducha, s ktorým sa
střetá, nadobúda novů hodnotu41).
Do tajomných hlbín ducha vedie predovšetkým filozofický eros.
Kto čítal Eckharda, možno sa diví, že Tudská duša rozvíja tam raz
verků aktivitu, a inokedy zase svoj vnútorný sluch napína len
akoby na božiu inšpiráciu. Táto trpná a činná postava duše vysvětluje sa dvoma fázami rozvoja duchovného života. Filozofický
eros usiluje sa najprv cez měnlivé tvárnosti veci prebiť k jej podstatě, ale podstaty pred ním akoby utekajú, a v najďalšej híbke
ostává Boh, nepreniknutý v svojej tajomnosti. Roztúžená myse!
zastane tedy v nemej adorácii, nádejac sa všetkého už iba od
Boha. V tom okamihu začína sa božie pósobenie bezprostredne
na podstatu duše, a nie na jej schopnosti. Na smyslové a nesmyslové schopnosti účinkuje zovnútorný svet, prinášajúc do nich
svoje obrazy a symboly; jednako nedokáže nikdy vojsť do skrýše
duše; v duši — v očakávaní konania shora — panuje večité ticho.
38) Upotrebujem vydanie kázní M e i s t e r
Eckharts Schriften
u n d P r e d i g t e n , sv. I, II, Jena 1921. Samotný titul osobitej kázně
>Sermon vom edlen Menschen« svědčí o tom, ako vel'mi zaujímal Eckharda
problém urodzenosti.
3B) S c h r i f t e n
u n d P r e d i g t e n , sv. II, str. 90.
40) D e r M y t h u s ,
str. 257.
41) S c h r i f t e n ,
sv. I, str. 120.
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Boh berie na seba akoby funkcie činného intelektu, hoci ony majú
teraz celkom iný ráz. Činný intelekt osvetľuje iba úzke pásmo po
sebe nasledujúcich obrazov vedomia, kým Boh predstavuje duši
bezprostredne celý svet toho dobra, ktoré by si mohla osvojiť, celý
svet toho šťastia, ktorým by sa mohla napojiť. Boh rodí tak v duši
nekonečný svet myšlienky a seba samého42).
Podstata duše, pohrúžená vo večitom tichu, stáva sa tedy
poľom božieho účinkovania a studnicou najvyššej urodzenosti,
ktorá splýva na celú ľudskú bytosť. Eckhard, chcejúc tajemstvo
hľbky duše osvetliť shora, siaha — ako medzi inými i Dante — po
dvoch prameňoch, po L i b e r d e c a u s i s a po G e n e z e . Z Liber de causis preberá obraz rozlievania sa Pradobra (a to stvoriteľským činom) na všetky bytosti, dokazujúc, že hoci sa všetky
účastnia Pradobra, jednako každá účastní sa ináč -— podľa svojej
podstaty a kapacity. Boh svojím stvoriteľským činom väzí vo
všetkých bytostiach, podstate ich je bližší než sú ony samy sebe,
lebo iba On spôsobuje to, že každá z nich jestvuje, a tým dvojitým
tvoriteľským činom je v nej stále prítomný. V duši väzí dokonalejšie než v ostatných bytnostiach, v duši badáme tedy Jeho obraz
a inde iba Jeho šľapaje. Ale Pradobro splýva na všeliké stvorenie,
do ľudskej duše vchádza vtedy tak štedre, že z jej podstaty prelieva sa na jej schopnosti, ba aj na telo, s ňou spojené43). Čo najenergickejšie zdôrazňujem tú myšlienku, pretože v nej je znovu
základ vyjasnenia problému urodzenosti. Dobrota a s ňou spojená
urodzenosť idú shora nadol, od Boha — cez dušu a cez jej schopnosti — na ľudskú krv, a nie naopak, neidú z rasy a z krvi na
dušu, z duše na ducha, z ducha na Boha.
Eckhard — ako Dante — čerpá z dvoch prameňov: z Liber de
causis a z Genezy. Pripomína, ako Geneza sucho a kronikársky
podáva zjavovanie sa vždy nových a nových svetov — a ožije až
vtedy, keď sa ozve mocné slovo: učiňme človeka na obraz a na
podobenstvo naše (Gen. I, 26). Pán Boh tvori človeka ako umelec,
ktorý vyčarí svoje dielo zo svojej vnútornej moci, vytláčujúc na
ňom punc vlastného génia. V človekovi je stvoriteľovou značkou
Jeho obraz, dobré semeno v duši, Seelengrund, z ktorého urodzenosť steká na celú ľudskú prirodzenosť44).
Z Eckhardových entuziastických hymien na počesť prirodzenej šľachetnosti človeka dalo by sa úsudkovať, že nerozlišuje oblasť prirodzenosti a oblasť milosti, a jednako, keď skúmame celok
42)

Sc h r i f t e n , sv. II, str. 95—96; I, str. 78; I, str. 88.
S c h r i f t e n, sv. I, str. 86.
44) S c h r i f t e n, sv. II, str. 126—128.

43)

516

jeho výpovědí, rozplynie sa každá pochybnost. Postačí prečítať kázeň na česť sv. Benedikta, a člověk porozumie, že nové a najoduševnejšie Eckhardove hymny vylúdil pohlad na ohne milosti, ktoré
plápolajú na vrcholci duše, lebo iba milosťou zjavuje sa v človekovi
najváčšia podobnost' k Bohu, zjavuje sa narodenie Logosa, podobné
tomu, aké je večne v srdci Otca45).
Pri myšlienke zrodu Logosa z milosti na vrcholi duše, Eckhardova fantázia dostává krídla. V kázni ad s. Lucam (hl. X, 38) spomína ešte raz všetky symboly a obrazy, na ktoré sa zmohol, aby
vyjadril dóstojnosť sanktuária, v ktorom sa stává najváčšie tajomstvo. Nazýval ho božím semenom, dobrým zrnom, šlechetným
semienkom, dnom duše, S e e l e n g r u n d , iskierkou duše, S e e l e n f ü n k l e i n , najjasnejším svetlom, najúrodnejšou hrudou
ducha, nazval ho napokon — ako neskór sv. Terezia — hradom,
do ktorého móže vojsť iba božia podstata, a nikto iný. Ako Dante,
tak aj Eckhard našu dvojnásobnú urodzenosť — jednu prirodzenú
v človečenstve, druhů nadprirodzenú v milosti a v slávě — snažil
sa predstavit tými najkrajšími obrazmi. Ako u Danteho, tak aj
u Eckharda urodzenosť ide shora, s Boha na duchovnú časť —
a odtial´ na telo a krv.
Nedávno Hugo Rahner osvětlil dějiny t. zv. teologie srdca,
t h e o l o g i a e c o r d i s , ktorá na Východe a na Západe spájala
života milosti zrodenie s odvečným rodením Božieho Syna z Otcovho srdca46). Na Východe Maximus Vyznávač dušu v stave milosti pomenoval v svojich A m b i g u a časťou Boha, lebo jej idea
vážila od vekov v Logose. Myšlienka tá prekladom Jána Škóta
Eriugena přešla na Západ a oplodnila Eckhardovu myser47). PodTa
mojej mienky už u Taulera máme nápovědě, že filiáciu třeba stopovat' aj u Alberta Vel'kého a Teodoricha z Freibergu. Plynie to
z mójho presvedčenia o vplyve Liber de causis a jej komentára
na Danteho a Eckhardove náhl'ady. Dnes stredoveké myšlienky
zazunely opáť novým žitím, pretože l'udia i dnes delia sa na tých,
čo veria v božie semeno v našej duši a na tých, čo voň neveria.
Prel. J. K. ŠMÁLOV

45)

S c h r i f t e n , sv. I, str. 86; II, str. 105; II, 134—137.
H. R a h n e r : D i e G o t t e s g e b u r t , Z e i t s c h r i f t f t i r kat h o l i s c h e T h e o l o g i e , Insbruck 1935, Heft 3, str. 333—418.
47) Vplyv Eriugena a Origenesa bol na Eckharda vel'ký, ale Rahner nechce vydávať konečný súd, lebo nieto ešte vydania Eckhardových latinských
diel. Práve teraz vyšlo dielo Herma Piesch, M e i s t e r E c k h a r t s E t h i k
(Luzern 1935), ale nemohol som ho ešte použiť.
46)
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JINDŘICH

STŘEDA

A B D I K A C E E D V A R D A VIII.
Korunu na sebe když vezme jeho hlava}
tím okamžením král své osoby se vzdává;
jest zájem státu jeho zájmem učiněn,
je státu vším, a sobě ničím povinen.
Jean Racine.
Není věru zvykem našeho časopisu zabývati se politickými
změnami; neboť jeho účelem je zabývati se věcmi vážnými. Ale
když věci politické se dotýkají těch věcí, o něž jde, tedy základů
života, jako je rodina, křesťanská víra a také základní zásady
státního pořádku, tu právem si takové události prohlédneme blíže.
A změna, která se stala na anglickém trůně, rozhodně je takovou
událostí skutečně významnou. Ne proto, že je to změna na trůně
tak rozlehlé državy, nýbrž proto, jaký dosah měla a má anglická
vnitřní politika na evropské politické myšlení; a proto, že šlo
o otázku rodinného života.
Halas českých časopisů s tou celou věcí byl nad obyčej trapný.
Nepochopení, zastřené humorem. Všeobecně ovšem se usuzovalo,
že Baldwin byl představitelem demokracie, a tak pudově sympatie
žurnalismu se vztáhly k němu, ač ovšem modernímu žurnalistovi
by rozvedená žena sama o sobě byla také vzácná a milá. Ale nebylo lze zameškat příležitost k jásotu nad novým vítězstvím demokracie. Tedy se rozdávala pochvala kruhem: chválen byl
Edvard VIII., že se podřídil ministrům, chváleni ministři, chválen
lid anglický; nejvíce ovšem chválili českoslovenští demokraté sebe
samy, za to, že u nás by se něco takového nemohlo stát. Neboť prý
„my krále nepotřebujeme".
Ale radost našich novinářů nás nutí rozebrati celou věc a objasniti: 1. jací činitelé tu jednali; 2. co a proč učinili; 3. co z toho
vyplyne.
V prvé řadě tedy sluší uvážiti povahu anglické monarchie.
Jak známo, anglické dějiny jsou přervány revolucí z roku 1688,
kdy na místo legitimní monarchie Stuartovců byla zřízena parlamentní monarchie, závislá na statkářích a peněžnících. Anglický
konservatism ovšem způsobil, že na nové protestantské krále byla
pokud jen možno přenesena veškerá obřadnost odvěkého království; na rozdíl od evropských původců převratů, kteří pravidlem
svou revolučnost přehánějí, naopak v Anglii bylo usilováno o dojem trvalosti právního řádu. Různými fikcemi byla sestrojována
abdikace Stuartovců. Avšak stoletý zápas stoupenců Bílé Růže
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nedal možnosti prosaditi zákonitost Hanoveranů. Spor dvou rodů
(jak tomu bývá) byl sporem dvou zásad. Na straně Stuartovců
stoupenci legitimity, ovšem často v přepjaté podobě Božského
práva; stoupenci skotského a irského státního práva; venkovská
šlechta; velká část drobného lidu; katolíci a Vysoká církev; —
na straně Hanoveranů ohromná většina parlamentu, velcí boháči,
celý stranický aparát Whigů, město Londýn, věřitelé nového režimu a protestantsko-puritánské živly. Poměry se vyvinuly tak,
že za života Jakuba III. (f 1766) i pak ještě žily v Anglii jako dva
státy, oficielní a jakobitský: tento měl svého krále a dvůr, hodnostáře se státním sekretářem v čele, své tituly a řády, svou episkopální církev (Non-jurors), své symboly (Bílou kokardu atd.),
svátky a mučedníky, svou literaturu a lidové písně. Hnutí jakobitské se ztroskotalo — nikoli vývojem a pokrokem, nýbrž vojenskými omyly (neboť ty rozhodují v politice). Špatná výzvědná
služba jakobitů je donutila ustoupiti r. 1745 od Derby; roztržení
šiku jim dalo podlehnouti na bažině u Cullodenu. A tak poslední
Stuartovec Jindřich IX. zemřel r. 1807, ztrativ politický význam.
Mezitím však pokročil vývoj myšlenek. I jakobitská doktrína
se sice udržovala a udržuje dodnes, a její význam je dán tím, že
anglický lid přese všecky ústavní doktríny vidí skutečného vladaře
ne ve vládě, nýbrž v králi; on že v duši lidu dosud zaujímá své
středověké postavení. A ovšem vymřením Stuartovců nástupnická
stránka sporu takřka zmizela (ač ovšem několik nadšenců dosud
vzpomíná bavorského krále, nejbližšího potomka krále-mučedníka
Karla I.) a tak nejen rod Windsorský, ale už i jeho bezprostřední
předchůdci zaujali funkci zákonitých králů.
Nebylo však lze odčiniti skutečnost, že protestantské nástupnictví se zakládá, nikoli na dějinné zákonitosti a „Boží milosti",
nýbrž na revolučním usnesení parlamentu; že královská autorita
pramení z parlamentní svrchovanosti. Tato svrchovanost se pak
stala oficielní naukou XIX. (Blbého) století, obdivem celé Evropy.
Vznikla šprýmovná rčení, jako že by anglický král musil podepsat
i vlastní ortel smrti; jeho čistě representační úkol byl v tisícerých
obměnách zdůrazňován; a skutečnost tomu i odpovídala. Neboť
Hanoverští, neumějíce zprvu ani anglicky, nemohli své radě předsedat; jsouce v opovržení pro svůj hnusný život, nemohli se postavit proti parlamentu a opustili právo veta. Tak se tedy vžila
představa, že „vládou" jsou ministři (latinsky: služebníci, totiž
královi) a vznikla funkce předsedy vlády. Těsně před světovou
válkou pak i práva sněmovny pánů byla krajně omezena, takže
válečná léta viděla dovršení poslanecké svrchovanosti, jejímž typickým představitelem byl poslední velký liberál — Lloyd George.
63*
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Ovšem anglická povaha tomu odporuje, aby vůbec nějaká zásada byla důsledně provedena nebo i jen vyslovena. A tak se sice
všeobecně mluví, že Anglie je stát demokratický, avšak nicméně
jsou zachovány v platnosti staré texty zákonů o třech stavech
království, jež jsou koruna, páni a obce. Král je dosud obklopen
obřadností středověkou i barokní, stav panský chodí na korunovace v pláštích a korunách. Vedle sebe trvají středověké dvorské
úřady a byrokratické hodnosti sociálního zákonodárství. Angličan
se prostě snaží ze všech soustav a zásad vybrati nejlepší a dochází
k výsledkům pro Evropana podivuhodným. Zvláště je tato směs
znatelná na státní církvi. V oficielní její organisaci jsou vedle sebe
středověké formy a zásady, reformační texty, moderní opravy.
Ani její podřízení státu není jednoznačné: jednak je král její hlavou (a to nás přivádí ke krajním jakobitským naukám Filmerovým o trpné poslušnosti vůči absolutnímu králi, které právě vyvolaly rozkol non-jurorů), jednak státní právo vykonává parlament ; a v něm zasedají lidé všech vyznání...
Uvnitř anglikanismu zuří debata, zda tato církev je katolická
či protestantská. Oficielní organisace trpí i anglokatolíky, kteří se
věnují hlavně vzkříšení obřadnosti a hudby, opravě chrámů, ale
i obraně dogmatu, a stejně modernisty, pravidlem nadšené demokraty, kteří popírají svátosti, dogmata, ba samo božství Kristovo . . .
Stejně zmatené poměry ovládly společnost. To lze pochopiti
zvláštní povahou anglické aristokracie. Tato — jak evropští liberálové nepřestávají s obdivem vytýkati — není uzavřenou třídou,
nemá ustanovení o rovnorodosti; naopak doplňuje se povyšováním
lichvářů, politiků, herců, a sňatky s tanečnicemi a Američankami. S rozředěním anglikánské věrouky a s přirozeným uvolněním nemožné přísnosti a pokrytectví, které vyznačovaly buržoasní
společnost viktoriánskou, se tudíž společnosti zmocnila úplná „moral insanity". Rozvody, pití cocktailů, cesty po světě, návštěva
barů se staly kratochvílí společnosti. Ti náročnější k tomu přidali
salonní bolševism a psychoanalytickou pornografii.
Avšak proti tomuto vývoji se již započala reakce. Její kořeny
jdou ovšem až k jakobitismu, k velikému Bolingbrokovu dílu „The
Patriot King"; ale bezprostředně se pojí k vládě královny Viktorie.
Její vláda byla politickým vyvrcholením parlamentarismu; zároveň znamenala mravní rehabilitaci království.
Čistá žena seděla na trůně svinských knížat, nastolených revolucí r. 1688. Národ mohl konečně svou hlavu považovat za svůj
vzor. Reakce pokračovala za Edvarda VII. Oblíbený král dovedl
přesvědčiti svět o svém politickém nadání, dovedl si při plném za520

chování ústavních zvyků a fikcí zbudovat osobní moc. Za Jiřího V.
už přímo na se narazily poslední vlny důsledného parlamentarismu a první vlny všeevropské reakce. Právě válečná a poválečná
všemoc poslanců změnila zásadně názor širokých vrstev na parlament. Nelze zapomenout, že angličtí politikové se velice exponovali
pro válku (zatím co budoucí Edvard VIII. se exponoval v zákopech) a tak pacifism v Anglii zastihl právě politiky jakožto oficielní držitele moci. Sama jedinečná soustava dvou stran byla
zničena vznikem socialismu; demokratisace společnosti uvedla
nové lidi do parlamentu a jeho práce přestala lid uspokojovat.
Ostatně otázky naší doby (sociální přestavby) nejsou schopny
zpracování v parlamentě; také tam se neřeší, nýbrž v kroužcích
reformátorů a v úřadovnách státních obročníků. Daremnost parlamentního života tedy začala býti lidu nápadná; a tento pocit, že to
vše nemá účelu, byl ještě zesílen vznikem „národní" vlády. Neboť
_ tu odpadla i soutěž mezi stranami a politikové se změnili v samoúčelný a sám se doplňující cech.
Průběh rozličných krisí, také způsob života králův a politické
třídy, šířily týž dojem jako revise dějepisu. Neboť po celé XVIII.
a XIX. století liberálové psali dějiny sami pro sebe a sebe v nich
představovali jako vítězoslavný výkvět a cíl všelidského vývoje.
Vše, co vedlo k parlamentarismu, bylo prohlášeno za vtělení národních ideálů Anglie: páni, vynutivší Chartu od krále Jana, bohatí strůjcové reformace, sládek Williams, řečený Cromwell, perversní mrzout Vilém Oranžský, různí ožralí a korumpovaní politikové XVIII. věku.. . Naopak nepřátelé parlamentarismu, Marie
I., Karel I. a II., Jakub II. a III., Montrose, Dundee, Bolingbroke,
buď byli úplně očerněni nebo aspoň líčeni jako beznadějní snílkové
a nepřátelé anglického lidu. Celý pak dějinný názor liberální opřen
byl o důkladnou neznalost a nenávist katolické Církve. Tato tedy
stavba počala se hroutit; dějepisci vždy více objevují opačnou tradici v národě, odhalují v dějinách zločiny liberálních vůdců a práci
jejich odpůrců.
Opět však anglické mravy působí, že tato reakce není výslovná, není zřejmá. Poslanci se sami mají za svrchované. Považovali se za neomezené pány Jiřího V. Neboť tento panovník měl
vzácný dar: lidé ho pokládali za méně chytrého nežli byl. Syn nejchytřejšího muže předválečného, nejoblíbenější muž Anglie, nejlepší znalec říše byl poslanci pokládán za pouhou loutku, středověký přežitek, formální pojítko říše. Zajímavo bylo sledovati
oslavy jeho jubilea. Londýn včetně brlohů periferie řval nadšením
vstříc králi; v síni whitehallské poslanci se v dlouhých řečích
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obdivovali sami sobě a král s ironií Sokratovou je ujišťoval o své
oddanosti parlamentnímu režimu.
Za tohoto tedy stavu věcí nastoupil na trůn Edvard VIII. Měl
v sobě vše, co jej mohlo učinit moderním panovníkem. Stejně oblíben a znám jako Jiří V., účastník války, procestoval a poznal celou
říši a řadu jiných zemí; pěstoval národní zábavy; zabýval se sociálními otázkami. Tyto cesty, tato neúnavná práce a společenské
styky ovšem vyčerpaly jeho nervy; neměl nic z uklidňující jistoty
svého otce, nic z jeho tichosti. Jednak tento povahový neklid, jednak ráz doby působil, že jeho politické úsilí nemohlo býti tak
skryté jako otcovo. Každý tedy věděl, že jeho vláda bude skutečnou vládou, obnovením činné monarchie. Každý věděl, že se obnovují časy Karla II. A také se obnovila královská funkce: obrana
slabých proti panující oligarchii. Jelikož ovšem panující oligarchie
myslí, že má právo skrze svůj parlament sama representovat slabé,
musilo dojít ke srážce. Lidé jako bohatý socialista a republikán
Sir Stafford Cripps nemohli potřebovat krále — vůdce nezaměstnaných. Srážka se projevila při cestě do waleské nezaměstnané
průmyslové oblasti. Příslušný ministr od ní zrazoval, obávaje se,
aby na něho nebylo házeno kamením; král šel, a nad to vyslovil
hlasitě, ze „by se mělo něco pro ty lidi udělat"; jinými slovy, že
„vláda" pro ně neudělala nic. „Vláda Jeho Veličenstva" byla rozhodnuta se krále zbavit.
Nuže, toto nebyla nová situace. Jenže Edvard VIII. nebyl jen
moderní panovník, on byl i moderní člověk. A zde právě se projevila podoba a zase rozdíl vůči Karlu II. I ten byl zcela člověkem
své doby, pravým opakem konservativce. I on vůči královské obřadnosti, která se strany oligarchů byla přece jen pokrytectvím,
cítil zdravou lhostejnost. Dovedl chodit do (tehdejších!) divadel
a krčem, na závody a mezi nejnemožnější lidi. I on nezkrotnou
smyslností snižoval svoji vážnost; poškozoval postavení, jehož
svou vlídností získal. Byl také schopen hrubých výrazů a zároveň
neúnavných prací, jsa ve všech zájmech člověkem své doby. A to
právě tvoří rozdíl. Neboť doba Karlova, baroko, se hluboce liší od
doby naší.
Ne touhou po autoritě; tento požadavek naopak obě doby spojuje ; baroko je čas absolutní monarchie, my žijeme v čase vůdcovského státu. Ale rozdíl jest právě v rozdíle těchto dvou forem
vyznačen: království předpokládá dědičnost, tedy tradici, závazky
tudíž a důstojnost; tyrannis dědičnost, tradici, mravní zásady
a pravidla vkusu zamítá. A vskutku se projevilo, že Edvard VIII.
sdílel tyto moderní neřesti. Ze neprojevoval úctu k dvorním obřadnostem, že odmítal šlechtickou společnost, že se objevoval v restau522

racích, bylo lze snésti. Počal však ničiti úctu k sobě samému a své
funkci. Ukazoval se v nejnedůstojnějším úboru mezi lidmi, jejichž
celá bytost jim bránila býti důstojným aneb i jen uctivým okolím
knížete; projevoval svůj nezájem na pouhých obřadech i vůči státní
církvi; ukazoval se při zábavách a na místech, které zdály se ho
vzdalovati od vrozených povinností, konečně žil ve veřejném konkubinátě, a svou milenku vnucoval společnosti.
Nelze se nezmíniti o zlu, které v této věci napáchal tisk; nelze
se nedotknouti toho, že dnes svoboda tisku se zase stala otázkou.
Dokud zajisté tisk byl prostředkem k projednávání věcí veřejných,
dokud tisk jako za dob Havlíčkových je místem, kde jednotliví
občané pronášejí své názory o veřejných věcech, nelze mnoho namítnouti proti svobodě tisku. Dnes je tomu jinak. Novinář není
již literátem, člověkem uveřejňujícím své mínění; je námezdným
otrokem obchodního podniku. A tisk, ochoten jsa (v zájmu svých
majitelů) přikrýti věci veřejné milosrdnou mlhou, odhaluje (v zájmu svého odbytu) věci soukromé. Za takových poměrů věru stát
nemůže nevykonávati dozor.
Lze ovšem říci, že stupňovaná veřejnost tiskem, radiem a filmem způsobená, tak jako podává vladařům nové možnosti působení, tak jim ukládá i nové zodpovědnosti a povinnosti. Králové
musí zase jako v dávných dobách žiti veřejně, jako všeobecní hospodáři národa, jako viditelná střediska státu. A pochybení Edvarda VIII. bylo, že jsa moderní člověk, neuvědomil si zásadu, již
jsme tomuto článku předeslali. Byl přece jen příliš moderním člověkem, než aby Racinem zveršované pravidlo království dokonale
pochopil. A tak mohl říci, že vedle svých veřejných povinností má
nárok i na soukromý život.
Nuže, president může toto říci. Neboť Albert Lebrun (třebas)
je v prvé řadě a od narození Albert Lebrun, a dnes právě je francouzským presidentem. Nemusí však býti presidentem po celý
život; nemusí jím tedy být po celý den. Neboť je nejen presidentem, je také Lebrun, Miklas, Roosevelt. Má soukromý život. A některý president je v soukromí úctyhodný muž: je to filosof, hudebník, bibliofil.. . Jiný zase je něco odlišného: Félix Faure zemřel
v náručí lehké ženštiny, Harding měl podobné choutky a byl proto
vydírán, Grévy hostil v Elyseu svého zetě, jenž obchodoval dekoracemi (a odsouzen, znovu se dostal do parlamentu), Deschanel
bláznil, Azaňa pravděpodobně pokračoval v mravech, pro které byl
vyloučen z kadetky; zato Hainisch, muž počestný, choval krávy.
Nikdo nemá práva se mísiti do tohoto soukromého života.
Ale král nemá soukromého života. Neboť on není (třebas) pan
Petr Jugoslávský, který je králem jugoslávským. On jest a jme523

nuje se Petr, král jugoslávský. Tuto hodnost, tvořící jeho titul,
jeho jméno, dostal od svého otce, jako od něho dostal život, a také
barvu očí. Je král proto a jen proto, že jest určitým potomkem
určitého jména. Může ovšem se souhlasem národa opustiti svoji
důstojnost, ale tím zároveň se vzdává svého přirozeného postavení
v rodině. Dokud se však království nevzdá zcela, nemůže je odložit
nikdy, tak jako mu je nikdo nemůže vzíti. Království není jen přidáno k jeho osobě; je s ní sloučeno jako barva jeho očí; poněvadž
je králem vždy a ve všem, nemá soukromého života. Stát je jeho
dědictví a proto „je zájem státu jeho zájmem učiněn". — Soukromý
život presidentův může, ba musí býti spoluobčanům lhostejný, nedotýkáť se státu; osobní život králův je věc ne soukromá, nýbrž
veřejná, a dotýká se všech.
Neboť, jestliže král, představitel národa, chybuje, trpí tím celý
národ (tak jako král cítí utrpení národa) a podle starých pověr
i sama příroda trpí hříchy a porušením monarchie; Kramerius
vypravuje o mrazech a zhoubném povětří, které připadlo na Čechy,
když Josef II. odvezl korunu ze země.
Anglický národ tedy uvyknuv již rozvodům boháčů a vzdělanců, nechtěl přec strpěti veřejné pohoršení na trůně; a tu se
naskytla politikům příležitost. Parlament zastihl krále v neprávu.
Církev anglikánská, spojená s oligarchií, národní život určující, dala podnět. Před korunovací, která právě v očích sentimentálních anglikánů podržela svátostný ráz, jaký jí dala Církev
obecná, měl přestati králův konkubinát. Král se rozhodl ukončiti
jej sňatkem; neboť moderní společností a anglickými zákony byl
poučen, že se žena stává rozvodem „volnou".
Avšak bylo zřejmo, že taková žena nemůže funkci královny
plniti. Neboť královna (ač demokratičtí ústavní teoretikové se nad
tím svíjejí opovržením a vzteky) má velké povinnosti k národu.
Tyto povinnosti jako matka velké národní rodiny, jako nejvyšší
všech žen v zemi, nemohla paní Simpsonová plniti. — Avšak moudrost středověku nalezla východisko pro podobné srážky veřejného
zájmu a osobní potřeby: morganatický sňatek. Toto zřízení dává
knížeti právo býti výjimečně také člověkkem a pojmouti ženu nižšího stavu jen jako člověk. Avšak anglický zákon neznal tohoto
zřízení; právě Jakub II. měl manželku prostého původu, bezúhonnou ovšem, ba vynikající. A tak byl král vydán v ruce politiků.
Této chyby právě se Karel II. uvaroval: měl sice milenky a levobočky, udílel jim tituly a hodnosti, ale činil tak maje řádnou
a rovnorodou královnu, jsa král korunovaný a panující; nežádal,
aby pro jeho dobrodružství byl měněn zákon. Ale i jemu tyto věci
velice uškodily.
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Na Edvarda VIII. však zástupce poslanců Baldwin přišel
s demokracií. Že prý zavedení morganatického sňatku by znamenalo uzákonili nerovnost občanů; že k takovému porušení demokracie vláda není ochotna. A tak měli krále v pasti: buď se musil
zříci koruny, nebo se musil zříci milenky a připustiti tak, že i o jeho
sňatku rozhoduje ministerský předseda.
O to zajisté šlo. Rozluka je zákonným zřízením; nemohl býti
králi zakázán sňatek s rozvedenou. Proto bylo řečeno, že král si
nesmí vzíti ženu, kterou vláda (zastupujíc národ . . . ) nepokládá
za vhodnou královnu. Tak by se byl král výslovně na počátku své
vlády parlamentu podřídil. — Mohl, pravda, přijmouti boj. Mohl
přijmouti demisi vlády a odvolati se k národu; použiti nových politických hnutí (třeba i fašistů) a pokusiti se o osobní vládu.
Odstoupiti. Proč? Snad vskutku předvídal v zápase takové poškození říše, že raději odstoupil. Nebo byl zkrušen tíhou nejen vladařské zodpovědnosti, nýbrž i podmínek, které jí ukládá anglický
parlamentarism. Vzpomínáme na výrok Karla X.: „Chtěl bych
raději štípat dříví, než být králem jako v Anglii." Je také možno,
že důsledky policejního dohledu, jemuž krále podrobila jeho vláda,
donutily ho k odstoupení. — Nebo viděl, že lid je příliš bezmocný,
aby jemu a sobě od politiků p o m o h l . . .
Jest ostatně nesporno, že Baldwin v této věci měl vskutku za
sebou většinu země, nejen snad vyšší (plutokratickou) a nižší (puritánskou) buržoasii, na něž se mohl v každém případě proti králi
spolehnout. Neboť povaha sňatkového případu postavila proti panovníkovi i síly, působící jinak pro korunu. Právě ty složky národa, které v králi viděly nejen ozdobného funkcionáře (dědičného
pokládače základních kamenů, jak to označuje Petrie), nýbrž představitele národa, právě ti nemohli strpět, aby se král postavil na
opačné stanovisko a žil soukromým životem. Právě že v něm neviděli presidenta, chtěli na něm něco jiného, než jen plnění úředních
povinností. A podobně zase úmysl vladaře postavil proti němu
právě ty, kteří si zachovali nebo našli základ royalistického myšlení, smysl pro rodinu. Rodina, je-li základem národa, musí být
i základem státu; avšak základem rodiny je křesťanská monogamie, nerozlučnost, čistota, V Asii je tomu zajisté jinak; v Evropě
nemůže býti monarchie bez křesťanského manželství. (Et vice
versa, viz zákonodárství ve Francii atd., neboť abyssus abyssum
invocat.) — A tak měl Edvard VIII. proti sobě i lidi tradice parlamentní, i lidi tradice královské; byl by musil vlastní družinu
teprve stvořit z netradičních politiků (Mosley) a z nepolitických,
netradičních vrstev dělnických.
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Shrneme-li průběh celé věci, vidíme, že dvě skutečnosti způsobily odstoupení Edvardovo: falešné postavení anglické monarchie vůbec, od dosazení protestantského nástupnictví revolučním
parlamentem; a falešné postavení, do něhož se sám nezřízenou
smyslností uvedl. Porušení legitimity a porušení mravnosti jsou
viny, vedoucí k této tragedii.
A co dále? G. K's Weekly, redigovaný H. Bellocem, měl před
nedávnem úvodník nadepsaný „Strengthen the Crown" — Posilte
korunu. Po abdikaci, to jest po nastoupení nového krále (neboť
rex non moritur), demonstrativně pod stejným nadpisem přinesl
nový úvodník, kterým chceme tuto úvahu ukončiti.
„Bude řečeno na mnoha místech, že nedávné události oslabily
korunu. Naopak, posílily ji a umenšily postavení politiků. Ale příčinou toho jest, že politikové věc zpackali a že zároveň nutnost silnější koruny byla náhle krisí ozřejmena.
Nelze mnoho vyčítat politikům, že neudělali něco lepšího. Postavení bylo z míry obtížné; žádnými předešlými případy se nemohli řídit. Pokud stačil osobní jemnocit a obětavé úsilí, ministerského předsedu nelze dost vynachválit; avšak během záležitosti
byly řečeny dvě věci, jež nutně oslabují upadající již moc politiků.
Lidé se dozvěděli za prvé, že nebude připuštěno žádné dotázání národa, že hlasování je věc, vyhrazená pro nedůležité případy a že ve
velké krisi, jež se všech osobně dotýkala, voličstvo se nedostane
ke slovu. Druhá věc, kterou se dozvěděli, byla, že výkonná moc
v této zemi spočívá zcela v rukou malé samozvané skupiny politiků,
jež se nazývá ministerskou radou.
Prvé z těchto prohlášení bylo nepochybně moudré; aspoň se
dá jeho moudrost hájit. Jsou silné důvody pro tvrzení, že v obci
o mnoha milionech lišících se velice povahou nelze bez pohromy
hlasovati přímo o žádné důležité veřejné záležitosti. Dobrá! Jenže,
prohlásivše toto, ničíte mravní základ, na němž politik buduje
tvůj nárok. Politik říká: „Já jsem národ." Proč je on národ? Protože je podpořen většinou v poslanecké sněmovně. Jak to, že většina v poslanecké sněmovně znamená národ? Poněvadž obřad, prováděný vždy po několika letech, kdy většina Angličanů a Angličanek dělá značky na papírky, prý vyjadřuje vůli anglického lidu.
Víme ovšem, že ve skutečnosti nic takového nečiní. Jediná věc,
kterou volby způsobí, je několik málo změn v osobnostech vysoce
výnosného, leč nudného a dosti úplatného řemesla. Víme dále, že
parlament, dalek jsa toho, aby byl národem, je nejlepším možným
nástrojem, jak zabrániti, aby národ dosáhl, co chce. Ale, ač tuto
pravdu všichni známe, tohle je přiznání se strany těch, kterým
parlament nejvíce prospívá — a ono je samozřejmě poškozuje. To
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byla prvá rána, kterou tato krise zasadila vážnosti politiků; byla
to rána, zasazená vybreptnutím pravdy.
Druhá rána byla zasazena právě opačným způsobem; byla zasazena slavnostním vyslovením toho, co lze nazvati zdvořile fikcí,
nebo (nezdvořile) prázdnou a nesmyslnou nepravdou.
Naši plutokracii ovládá spletité množství sil, představujících
většinou moc peněz. Politikové hrají svou úlohu v této spleti, ale
nehrají ani hlavní úlohu. Vezměte dva příklady, jeden široký a
obecný, druhý domácí a malý: Anglie se nemůže ozbrojiti, leč
s dovolením bank a soukromý Angličan nemůže vypít sklenici piva
odpoledne, poněvadž skupinka monopolistů shledává nebo si myslí,
že bohatnou, uzavírajíce své hospody během odpoledne.
Když tedy se nám říká, že výkonnou moc mají a musí míti
ministři, říká se nám něco, čeho není; a poněvadž každý ví, že toho
není, slavnostní ujištění oslabuje lidi, kteří je pronášejí.
Jestliže však krise trvale oslabila politikáře, posílila také možnosti koruny. To jest, umožnila budoucí posílení koruny.
Příčina toho byla vyřčena tak často, že se to už stalo samozřejmostí. Jsou jen dva způsoby, jak ovládati velké davy lidí: jeden
je skrze aristokracii — panující třídu — a druhý je skrze jednoho
člověka, stojícího v čele. To se nazývá činnou monarchií. Nevylučují se naprosto navzájem. Můžete mít směs obou. Ale není jiného
třetího způsobu jak ovládati velké davy lidí. Mluviti o demokracii
v případě velkých počtů je nesmysl. Můžete míti lidovou monarchii
jako v Americe, nebo vládnoucí třídu jako v Anglii, nebo směs
obou sil; ale přímou lidovládu mít nemůžete. Je to hmotně nemožné.
Nuže, jak se umenšuje zřízení a moc vládnoucí třídy, nějaký
druh moci jednoosobní musí vedle ní vyrůsti. Očividný nástroj,
jejž máme v Anglii po ruce, je dědičná monarchie. Nemusí dostati
mnohem více moci. Začíná z ničeho a nejmenší prvopočátky zodpovědnosti se strany našich panovníků podle jména by tudíž byly
patrné. Na příklad by nám mohl král odmítat nehodné lidi, kteří
jsou mu navrženi pro nějaké pocty. Mohl by překážet přijetí nehodných lidí do vlády. Mohl by později předsedat v radě svých
vlastních ministrů — což je jeho vlastní místo. Mohl by k nám
mluvit o velkých příležitostech, kdy nutno sjednotí ti celý národ
proti nějakému nebezpečí. Kterákoli tato funkce a mnoho jiných
se naskýtá anglické monarchii bezprostřední budoucnosti.
Dokud věci jdou hladce (nebo alespoň dosti hladce, aby se zabránilo prudké reakci), staré fikce se mohou udržet. Ale jak rostou
naše moderní obtíže, staré zvyklosti se ukáží méně a méně dostatečnými a návrat monarchie bude více a více zajímat veřejné mí64:
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nění. Nemůžeme na příklad neomezeně udržeti velkou část obyvatelstva v bídě a opuštěnosti; aniž můžeme do nekonečna žíti ze
svého sádla, což teď činíme dědickými daněmi; nemůžeme do nekonečna davům lidí uměle opatřovati živobytí půjčkami, což teď
činíme, zbrojíce z bankovního úvěru. Napětí, jež se teď teprv rodí,
poroste a dozraje. Bude „třeba něco udělat" a staré, zděděné způsoby na to nepostačí. Když je žádán čin, objeví se příležitost k posílení koruny."
Literatura:
Sir Charles Petrie: Monarchy.
Sir Charles Petrie: The Jacobite Movement.
G. K. Chesterton: A short history of England.
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INSTRUKTIVNÍ NÁVOD SNAŽIVÝM POLITIKŮM,
KTERAK SOBĚ UMNĚ SESTAVITI
VLASTNÍ ŽIVOTOPIS
Mile jsem byl překvapen, když jsem k Novému roku dostal
přání všeho nejlepšího od p. Dr. Hrnčíře, generálního sekretáře
Národní strany lidové. Vzbudilo ve mně vydatnou závist zvláště tím, že v tomto blahopřání byla obsažena i podobizna a neobyčejně poutavé vylíčení života našeho národního barda a genia, čili
curriculum vitae. Mnoho díků, pane Dre. a mnogaja ljeta před
i po padesátce!
Slyšte, jak nevtíravé se takový politik představuje:
Dr. VÁCLAV HRNČÍŘ,
Radotín u Prahy, * 5./9. 1899 v Libochovicích pod Řípem . . . Choť
Julie . . . Otec František . . . atd.
Studie: gymn. maturita s vyznamenáním, práva, doktorát.
Soukromý zájem: knihy, umění a hudba.
Publikace: Články, poznámky a pod. v různých odb. časop.
i denních listech, zvláště lidoveckých.
Studijní pobyt: 1924 Rakousko, jižní Francie, Itálie, Vatikán;
1928 Holandsko (po návštěvě Naardenu memorandum min. školství a nár. osvěty o tehdy kritickém stavu hrobu J. A. Komenského) . . . Připravuje cestu do USA.
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Činnost: Za války světové, syn důstojníka, šíří ostré kritiky
tehdejšího režimu, jak zejména je pronesli v rak. parlamentu posl.
Kalina a posl. Jiří Stříbrný . . . působí jako místní i okrskový vzdělavatel „Sokola", v studentstvu jako předseda místní skupiny
v Radotíně . . . dává se plně do služeb Národního v ý b o r u . . . přechází do tábora Čsl. strany lidové . . . R. 1929 zvolen členem obec.
zastupitelstva . . . v Radotíně. Po volbách r. 1938 uvažováno v kruzích občanských stran o případné jeho kandidatuře na funkci starostenskou. V čsl. straně lidové propracovává se z á h y . . .
. . . To již má za sebou ofensorskou školu přísedícího Zelenky,
který správně odhadl jeho schopnosti a pověřil ho vedením teoretického výcviku Sborů.
Heslem Dr. Hrnčíře, vyjadřujícím jeho úsilí o náboženskomravní reformu v národě jest: „Být a nezdát se" . . . A ani dvojnásobné umístění na předních místech kandidátních listin při volbách . . . ani jiné výhody rázu hmotného, naznačované mu vedoucími kruhy strany nebyly s to, aby pozměnily tuto jihočeskou
duši, jež váží slova ano, ne, jako první křesťan desatero . . . jde za
vůdcem oposice Františkem Zelenkou, agilním a iniciativním mužem . . . zakládá Národní Stranu Lidovou, odpovídající jak jejich
ideálům, tak duchu dějin národa. Na Svatodušní Pondělí jest zvolen Ustavujícím sjezdem strany generálním sekretářem a sedm dní
poté přes ostrou protiagitaci staré strany vychází s kandidátkou
Národní strany lidové, kterou vede do radotínských voleb — z vůle
lidu jako vítěz.
Potud náš mladý politik, leč starý poctivec. Není nad to nečekat na různé ty Emily Ludwigy a jiné životopisce a napsat si
životopis sám. Jeden aspoň nemá žádné mravní skrupule, hezky si
vyzdvihne, co sám chce, na nic důležitého nezapomene a jeho sebevědomí patřičnou měrou stoupne. To by měl dělat každý politik!
Dějiny nás poučují, že kdyby byl na př. Kolumbus si hned napsal
své curriculum vitae a poslal je k Novému roku přátelům a známým, nebyly by ty trapné potomní hádky, kdo objevil Ameriku
a tato by byla dostala své jméno po zásluze. Kolumbus byl pouhý
objevitel! A na politiky se zapomíná ještě víc a nevděčněji. Představte si takový Radotín, víska v ztichlém údolí, co potu a nevděčné práce to dalo, než tu řekl jeden místní občan (patrně holič)
v tamním restaurantu u „Šemíka": „Tohohle pana Dra z Prahy,
toho podřipského Jihočecha, toho bysme měli udělat starostou."
Který životopisec po letech by to byl dovedl zachytit a uchovat
potomstvu? Tak mě tato myšlenka libě hřeje a nemohu se jí zbavit
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leč tím, že vám, milí čtenáři, řeknu též něco o sobě, podám vám tu
taky své curriculum vitae, svůj ušlechtilý a pohnutý životopis.
Leccos už o mně víte, ale všechno ne. Tož též s přáním všeho nejlepšího do nového ročníku!
VZDOROSLA VÍČEK.
Složenina ze Vzdoro a zdrobněliny Slavíka (něm. Der kleine
Trutznachtigall, franc. Le petit Contre-Rossignol).
Domovská obec: Pokrokořezy (geograficky kdekoliv, kde působí pokroku dbalý učitel).
Praděd: Voltaire. Vzory: Bohuslav Koutník, Zdeněk Smetáček, Karel Čapek, František Goetz, různí redaktoři, politikové
atd.*)
Choť: Pěvuše (kdy si konečně zvykneme na tato nesentimentální jména jako: Zora, Květa, Šárka a p.?).
Studie: Samouk. Absolvent Osvětové školy Husovy s právem
veřejnosti. Též Sokol. Od r. 1935 doktor veškeré laické morálky.
Soukromý zájem: denní tisk, pěstování macešek jako symbolů volného myšlení, zušlechťování lidstva.
Cesty: S Karlem Čapkem rád cestuje po Anglii, Itálii, posledně za Nobelovou cenou po severu, nejraději však s posléze
jmenovaným kdekoliv a za jakéhokoli počasí v Československu.
Připravuje Listy z Československa jako drobnou knížku, jestliže
ho Karel Čapek nepředběhne.
Činnost: Boural Rakousko. Avšak od některých bouratelů se
liší svou mravní opravdovostí, neboť vidí, že Rakousko žije ještě
pokoutně v myslích některých zabedněnců, pročež stále bourá.
Politicky je činný v různých stranách, jak je kde potřeba.
Pomáhá, kde se dá. Tu Františkovi Soukupovi, tu vypomůže v Nár.
Osvobození, v Rudém právu, v Lidových novinách, Českém Slově
i v Lidových listech, ve Venkovu i Národních listech. Jeho učení
o civilních náhražkách všeho zastaralého a překonaného jako je
křesťanství, křesťanské ctnosti a p. mu to umožňuje. Nač jsme
měli takovou pohnutou minulost, když dnes nedovedeme stvořit
onoho Nového člověka, jak si naši vůdčí duchové přáli? Málo se
ví o jeho činnosti dobročinné, jeho koníčkem jest zajistiti bezstarostné stáří a klidný odchod do Neznáma všem pokrokem zestárlým bojovníkům, jakož i všem jejím spojencům z řad rozumných
katolíků, jichž si nikdy nepřestal dost vážit.
Heslo: „Suum cuique" neboli lépe česky (p. Dr. Hrnčíř taky
neříká cizácky: „Esse, non videri"): „On se nezdá, ale je."
*) Viz tyto v každém lepším naučném slovníku.
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POZNÁMKY
KNIHA POSLUŠNOSTI. (Ernest Psichari: Setníkova cesta. Edice
Krystal, Olomouc.) Chceme-li zde upozornit na český překlad Setníkovy cesty,
není to jen pro její styl a pro čistotu toho ducha vskutku francouzského,
který ji naplňuje. Vidíme potřebnost a naléhavost této knihy především
v tom, že vychází z věci tak základní a našemu věku potřebné, jako je věrnost a svrchované gesto věrnosti, poslušnost; a proto by se měla tato kniha
dostat především do rukou lidem mladým, kteří ještě jsou schopni vidět všechnu slávu poslušnosti a osvojit si i její těžké umění. »Jen věrnost se zdá
krásnou tomuto rozenému vojákovi. Jedině ona je pokojem a útěchou. Jedině
ona zmírňuje ten hořký nápoj, samotu. Jedině ona je vyšší. Věrnost je bezpečnou záštitou. Je sladkou myšlenkou, jež přichází k pocestnému. A je tou
vůní, již není možno vysloviti, tou nesrovnatelnou vůní, již vdechují duše
vojáků.« (35.) Není to věrnost a poslušnost dobrodružná, jež si vybírá vůdce
podle vlastní vůle a podle vlastní touhy, nýbrž věrnost vojenská, jež nehledí
na osobnost, jež poslouchá jen svého řádu; tedy poslušnost, které obecný duch
ďává název slepá, netuše, jaký úžasný smysl je skryt v tomto slově. Neboť
tajemstvím té slepoty, toho gesta, jež odmítá pečovati o vyhlídky a nebezpečí,
je nesmírná síla, která se stává poslední oporou proti zoufalství, ale která
také dovede nad to člověku, ustavenému v poslušnosti, vrátit všechno, čeho
se mu nedostává — všechno, i kdyby to byly věci nejvzácnější. Tak je to také
v setníkově cestě vlastní duše, kterou získává Maxencius, člověk narozený
ze zoufalství, a je to sám Bůh, jehož nalézá skrze tuto vojenskou poslušnost.
Nuže, není právě tato pravda tou solí, tak potřebnou dnešnímu duchu, jehož
bída je taková, že už nedovede poslouchat ani toho, pro co porušil poslušnost? Najdeme sice v setníkově cestě i jiné vzácné věci — neboť ta pouť od
vojenské poslušnosti k poslouchání Boha v sobě zahrnuje také nalezení plnosti všech ostatních věcí: najdeme tu především tu pravou podobu Francie,
ne podobu její dnešní masky, nýbrž tu podobu Francie, žijící v řádu pravých
křesťanských bojovníků, jež se zjevuje Maxenciovi na prvním kroku cesty.
Promluví k nám z ní také tajemná podoba Afriky, jež je »obrazem věčnosti«
a »skrze níž se činí veliké věci«. Ale přede vším ostatním k nám bude z ní
promlouvati vždy to přísné a sladké gesto poslušnosti, dvojnásob naléhavé
a vábící v této chvíli, v níž je možno zachovati čest jen bojovníkům a v níž
i zachování spravedlnosti záleží na tom, přijme-li duch znovu řád poslušnosti
vojenské.
tv
SIGRID UNDSETOVÁ: OLAV AUDUNSSON. (Vydal Vyšehrad v Praze.) Jako »Kristina Vavřincova« má i »Olav Audunssön« vnější podobu příběhu historického. Přes to však bychom jej stěží mohli nazvat historickým
románem, neboť v něm jde o něco více než o obraz určité doby a jejích dějů.
Není to však také ani jeden z těch pseudohistorických románů, jež podle
fraseologie literárních historiků »promítají ideový kvas současnosti do událostí historických«. Příběh Olava Audunssöna nenáleží zvláště žádné době
minulé nebo přítomné, neboť je to příběh vždy stejného boje o lidskou duši;
a jestliže je zobrazen v gestech minulosti, tedy je to asi jen proto, že vnější
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gesta dnešního věku jsou příliš chabá, příliš ubohá, aby jimi básník mohl
sdělit všechnu nádheru svého vidění. Undsetová je z těch umělců slova, kterým nestačí jen některá ze základních možností uměleckého tvaru — jež lze
shrnout zhruba pod symboly Obrazu, Masky a Pečeti — nýbrž kteří si žádají
tvaru, v němž by byly sjednoceny všechny tři možnosti — ale právě tato jednota je něco, čeho nenajdeme v podobách přítomnosti — neboť žijeme ve
věku šedém, který je výborným voskem pro otisk pečeti, ale z něhož nelze
stavět katedrály. A proto je třeba hledati pro děje, které si žádají monumentality i hloubky, symboly v podobách věků, v nichž si to dvojí ještě dokonale
odpovídá. Z takové nutnosti je třeba si vysvětlit, proč je příběh Olava Audunssöna podán v podobě historické — a také proč zde příběh i podoba dorůstají tak dokonalé jednoty. Postavy, z jichž osudů je ta podoba utkána —
takový Olav, Ingunna, Eirik — to všechno jsou povahy bezprostřední, plné
síly, jejíž nespoutanost, nezvládnuta ještě dokonalou kázní, je také její slabostí; jsou to vášnivci, kteří jakoby ani nebyli s to ovládnout svou pýchu a svou
žádost, kdykoli je žene k zločinu, a kteří potřebují dlouhého pykání za své
viny, aby nalezli svobodu v poslušnosti — a jsou to tedy jistě lidé, kteří dobře
odpovídají své době, jež byla dobou mládí ještě neobnoveného zkušeností. Ale
to by samo o sobě sotva dovedlo uspokojit naše nároky, kdyby tu nebylo
hlubší jednoty příběhu. Vskutku také, čteme-li »Olava Audunssöna« s pouhým zájmem o vnější splétání a rozuzlování děje, začne nás brzy zarážet to
neustálé opětování bezmocných pádů a zrad, jako něco, co příliš zatěžuje
pohyb příběhu; ale vnikneme-li hlouběji, zahlédneme v týchž gestech něco
zcela jiného — příběh duše, zápasící se záhadnou mocí hříchu, jež jakoby odnímala duši všechnu sílu, jakmile duše spoléhající na sebe dopustí pohled
tváří v tvář. Nalézáme zde jako osu celého příběhu to mysterium iniquitatis,
jímž začínají a jímž trvají celé časné dějiny lidské duše; a sem se tedy soustřeďuje celý ten zápas viny a lítosti, který vyplňuje Olavův život. A z něho
také teprve nabývají pravého smyslu všechny ty děje, opětující totéž gesto
pádu a obnovy. Objevuje se nám tu zápas milosti se vší složitou dialektikou
činu a myšlenky, kterou si člověk vymýšlí, aby se nemusil pokořit před Bohem nebo před sebou — nejúpornější a nejúchvatnější zápas, jaký je možno
bojovat na této zemi. A k zjevení krásy tohoto zápasu bylo potřebí právě
takových dějů a postav, jaké zde najdeme: plných síly a bezmoci, slabosti
a zatvrzelosti, z níž jen dotek Slitování a bolest tohoto doteku dovede vytvořit jednotu spásy. A jen umělec vzácné síly pohledu a slova se mohl odvážit s takovým zdarem zobrazit tento zápas tak, aby nezůstalo skryto nic
z jeho přítomnosti.
tv
PRO ŠPANĚLSKO. Sv. Otec Pius XI. již o vánočních svátcích 1931
s bolestí mluvil o trojím ohnisku protivenství Církve Boží: v dalekém Rusku
a Mexiku a v blízkém Španělsku. Nyní se tato ohniska spojují v jedinou pekelnou výheň ve Španělsku, v hru zájmů vesměs nekalých, v podívanou, na
níž se snobská diplomacie osvědčuje v plné své nechutnosti.
Kondotierská válka, vzdálený ohlas rozdělené Evropy za války třicetileté, volá všechny rytíře i námezdné žoldnéře, snílky i řemeslné revolucionáře, aby nabrousili své meče či aby aspoň namočili svá péra v kalném in-
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koustu. Azaňův povel nalezl ohlas u Španělů i cizinců, jimž o Španělsko nešlo: „Mladí barbaři dneška, vloupejte se s pustošením do chcíplé a ubohé civilisace této nešťastné země, rozbijte její chrámy, udělejte konec jejím bůžkům, strhejte pannám závoje s obličeje a povyšte je do stavu matek, aby plemeno trochu zmužnělo! Vstupte do seznamů soukromého vlastnictví a odkliďte papírové hranice, aby se vyčistil ten hanebný společenský řád!"
(Z knihy O boji, str. 119.) A vskutku tento hlas byl dobře slyšen. Nikoli až
v těchto měsících, kdy krev v nebývalé hojnosti zúrodňuje chudou prsť Španělska, ale již v r. 1931 po operetním útěku Alfonse XIII., již v r. 1935, kdy
povstalo rudé Astursko a Barcelona proti legální vládě, a zvláště po únorových
volbách r. 1936. Dým zpustošených chrámů, rozkopané a znečištěné svatostánky, zneuctěné panny a krev mučedníků Páně v takové síle a v takové
pustošivé velkoleposti je poslední výzvou křesťanské Evropě k pokání a modlitbě. Nejde tu o sympatie k té či oné straně, fiktivní rozhodkyni v tomto
zápase a nedochůdné mstitelkyni křivd a nepravostí. Vždyť ani Franco není
jediným nebo posledním prostředkem k vymítání ďábla! Nebýt zneuctění
svatyň a krve mučedníků, lehko by se přenechaly úvahy a kombinace o „španělských událostech" všelijakým lidovým, ranním, poledním, národním a
všem ostatním novinám. Výrobci těchto novin si každou chvíli podle mravů
sobě vlastních houknou na katolické letopisce, aby řekli, jak je to tedy se
stanoviskem katolíků ve „španělských událostech" ? Toť se ví, že se jim tato
otázka hned pro větší jistotu zúžuje takto: „Jste pro Hitlera či pro legální
demokratickou vládu?" Příliš si to, farizeové, zjednodušili a těžko je pisálkům brát svobodu, aby si to zodpověděli sami. Jedna odpověď by je potěšila
a to nepochybně ta, jíž — jak psaly komunistické časopisy — ukončil svoji
přednášku v madridském rozhlase jistý chudý farář (konečně jsou taky chudí
faráři!) španělský: „Ať žije jednotná fronta křesťanů s atheisty!" Z této odpovědi k amplionu přivlečeného faráře (byl-li to vůbec farář) je už patrno,
že Madrid se učí na Moskvě, jak použiti moci k tomu, aby Kameněv prohlásil, že patří na hnojiště a katolický farář do jednotné fronty s atheisty.
Že takové mravy však nejsou běžné jen v Moskvě, Madridu či Mexiku, o tom
svědčí článek Jaroslava Seiferta, novináře z Ranních novin. Zastává se pláče
Karla Čapka proti ironii Jaroslava Durycha v 1. čísle letošního Akordu.
Bedlivě snášeje všechny žurnalistické přívěsky k španělské revoluci, prorocky vidí, že: „vyhrají-li tito rudí, »trockisté, anarchisté, obskursní emigranti, ba dokonce i Mexičané«, velká část tohoto lidu půjde za vítězství poděkovati do chrámů..." Kéž by tomu tak bylo, pak by bylo možno prominout Jaroslavu Seifertovi, že píše takové věci do Ranních novin, a dokonce
s takovou nehistorickou naivností, s takovou žurnalistickou pohotovostí! Kéž
by „velká část tohoto lidu" šla za vítězství poděkovat do chrámů, nenalezne-li z nich zatím jen biografy, kluby, ratejny, magacíny a bezbožnické hampejzy! Příklady táhnou a Rusové i Mexikánci jsou až příliš příkladní!
J. MARTINEK
PROSBA K DR. ALFRÉDU FUCHSOVI, V PSANÍ PÁNU MOCNÉMU. Po dlouhém uvažování odhodlávám se požádat p. Dr. Alfreda Fuchse,
aby zamezil určitému pohoršlivému psaní. Je totiž tak mocný, že může prosadit, aby se něco dostalo do novin, či aby zase naopak se to tam nedostalo.
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V jedněch prosincových L. L. se totiž psalo: „Doba »Temna« slouží k hospodářské propagaci republiky." Pisatel tam plesal: „Jak to bývá při recepcích. Dostanete se do hovoru s pánem, kterého sice znáte, ale nevíte odkud.
Teprve za řeči se ukáže, kdo jest. Tak jsem se dostal ve společnosti do zajímavého rozhovoru s p. gener. ředitelem Exportního ústavu Matějíčkem.
Nejdřív se mluvilo o hospodářské propagandě. Najednou mi však p. gen. ředitel řekne: „Ani byste nevěřil, jak nám pomáhá v cizině Pražské Jezulátko.
Však jsme si je dali na jihoamerické prospekty..." Poprosil jsem p. gen.
ředitele, abych směl navštívit Exportní ústav, že mne tato věc velmi zajímá . . . Víte, co je na prospektech obchodní propagandy československé pro
jižní Ameriku, které vydal náš Exportní ústav? Jest to Pražské Jezulátko!
Ano, tak zvaná doba Temna musí posloužiti propagandě našeho státu, když
jde o to získati odbytiště... Na první straně je obrázek Pražského Jezulátka
s tímto textem: „V srdci Evropy, ve starobylém městě sta věží, vystavěných
během věků, naleznete vše, čeho hledá Vaše duše. V Praze žijí duše Vám nejbližší, nejbližší Vaší víře. Nezapomínejte, že v Praze legát sv. Otce sloužil
mši svatou za přítomnosti 250.000 lidí!" Potud první stránka prospektu. Ejhle, jak nám katolický sjezd slouží i hospodářsky! Druhá stránka prospektu
jest ryze obchodní: vypočítává druhy zboží, jež může Československo dodávat a třetí stránka obsahuje diagram obchodních styků brazilsko-československých. Byl to jistě výborný nápad od Exportního ústavu, že nikoli nejmenší položku v naší zahraniční obchodní bilanci tvoří obrázky svatých a
devocionalie, dodávané od nás do států latinské Ameriky, zvláště ovšem
obrázky Pražského Jezulátka. Právě nyní se chystá opět větší dodávka do
ciziny v tomto směru..."
Tak se tedy píše o milostném Pražském Jezulátku. A takové jsou s ním
tedy kšefty. Křesťané čeští, zde je návod, jak lze výhodně exportovat pivo
a šunky, když to spojíte s dobou Temna, občané, kteří exportujete, nepřehlédněte, kolik můžete vydělat na milosti obklopující Pražské Jezulátko
u Panny Marie Vítězné! Pražští uzenáři a tiskaři svatých obrázků, zlínský
Baťo, zde jsou ty pravé účinné rady, jak spojit ryze božské s ryze obchodním artiklem. Ať žije doba Temna! V Brazílii a v Chile jsou ubozí Indiáni
a zatemnělí křesťané, kteří v pojetí Exportního ústavu kladou Prahu někde
blízko Betléma nebo Nazareta, kde se Ježíšek narodil. Proč toho nevyužít ?
Lze prodávat, vydělávat, kupčit, rouhat se, ale, křesťané, kdy přijde Ten„
který pořádnými důtkami tuto směnárnu vymrská?
Po dlouhém tedy uvažování odhodlávám se vzhledem k tomuto truchlivému článku požádat p. Dr. A. Fuchse, aby zabránil aspoň psaní takových
článků, protože vím, že Exportnímu ústavu v obchodních methodách bránit
nemůže. Nevěřím, že milostnost Pražského Jezulátka vidí v tomto kupčení —
a hodnotu katolického sjezdu v r. 1935 v cílech hospodářských. A protože
p. Dr. A. Fuchs je mocný, věřím, že při jeho dobré vůli takové články nebudou rozesmutňovat křesťany v Čechách.
J. H.
KAREL ČAPEK NEUDÁVÁ. Spojitost slova udavač s Karlem Čapkem,
jež je zřejmým i nemožným protimluvem už proto, že udavačem všichni slušní
lidé pohrdají, kdežto Čapek sám je chvályhodný muž, jehož dílo zaslouží, aby
bylo mumifikováno nejvyššími strážci národní kultury, tato souvislost slova
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tak hanlivého se jménem tak proslulým, vyskytla se po vyjití 2. čísla letošní
Přítomnosti, kde Karel Čapek v poznámce »Co pak to je za vojáka ?« reagoval na odvážný článek Jaroslava Durycha »Pláč Karla Čapka«, uveřejněný
nedávno v Akordu. V pražských kavárnách, klubech, kancelářích a počestných rodinách, a je pravděpodobno, že také v jiných městech i na venkově,
objevila se tato dvě slova udavač a Čapek nebezpečně vedle sebe. Protože
jsem byl sám mnohokráte očitým svědkem těchto rozhovorů, v nichž se Karlu
Čapkovi tolik křivdilo, nezbývá mně, než ujmouti se tohoto muže, třebaže je
z třídy C, v ochranu jednak proti lidem, z nichž mnozí K. Čapkovi ještě včera
tleskali a budou patrně tleskat zase zítra, jednak proti samotnému Jaroslavu
Durychovi. Tvrdím s veškerou rozhodností, že Čapek není udavač. Ne, nedovedu si představit Čapka s fedrpušem a v munduru rakouského policajta,
který vede spoutaného Durycha cestou na Bory nebo do Terezína, třeba si
mnoho lidí Čapka po jeho posledním projevu v Přítomnosti nějak podobně
malovalo. Nepřestanu tvrdit, že Karel Čapek není udavač ani policajt, ale že
je to proslavený spisovatel a známý hlasatel lidskosti v Československu i po
celém kulturním světě.
»Pláč Karla Čapka« není první článek, který napsal Durych o svém odpůrci. Kdo by nevzpomněl jeho proslulé studie z knihy »Ejhle člověk«, v níž
Durych navršil na hlavu Čapkovu tolik chval, že chudák se div pod nimi nerozsypal. Již tam byly mezi řádky řečeny o K. Čapkovi zlé věci, ale teprve
za několik let v Akordu bylo vykřiknuto na plno, co se dá stručně vyjádřit
větou: Karel Čapek je muž s morálkou C. Durych měl k tomu jistě své důvody, ale po těch zde pátrat nemíníme. Snad i K. Čapek o nich dobře ví.
Můžete si o Durychově článku myslit cokoliv, ale musíte uznat, že to bylo
napsáno netakticky a místy hrubě, při nejmenším ne tak obezřetně, jako píše
K. Čapek, u něhož každá věta je tak hladká jako vyřešená rovnice, jíž se
podobá celá osobnost Čapkova, neboť Čapek se ve svých románech a článcích stále poměřuje, takže nakonec máte dojem, že při psaní se pozoruje nepřetržitě v zrcadle. Takového spisovatele úspěch nemine. To ovšem Jaroslav
Durych nečiní a proto jeho dílo je plné srázů a vrchů, přes které je těžko lézt
lidem s panděry, jimž stačí Přítomnost a v lepším případě Švejk. Durych to
jaksi neumí. A snad ani o to nedbá. Nedivte se tedy, když bláznům se stane,
že docela klukovsky kamenem vymrštěným z praku rozbijí okno v domě, kde
bydlí nóbl rodina. Třeba u Karla Čapka.
Když se srovná budova se zemí, jak to učinil Durych v knize »Ejhle
člověk«, to není pro gentlemana tak zlé, jako když ví, že jste v jeho domě
rozbili okno. Svléknout gentlemana do naha a nechat ho procházet se ulicí,
jak to učinil Durych v essayích »Ejhle člověk« s Karlem Čapkem, z toho si
postižený pranic nedělá a možná, že ani nepozoruje své nahosti, ale povážlivější je natrhnout gentlemanovi frak nebo mu narazit cylindr.
Proto Karel Čapek doposud všechny podobné útoky a hany na svou
osobu i dílo Durychovi velkomyslně odpouštěl. Tím hůře pro Durycha! Snad
se i usmíval nebo se aspoň nutil do usmívání. Je dost možné, že mu ani do
smíchu nebylo. Nechceme ho vůbec podezřívat, že hledal útěchu v známém
úsloví: Kdo se směje naposled, směje se nejlépe. A tak všichni museli mít
65*
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dojem ušlechtilého gesta prominutí. Kdyby Karel Čapek uměl nějakou modlitbu kromě modlitbičky pragmatisticko-civilistické, nic by nám nebránilo se
domnívat, že se za svého odpůrce občas i pomodlil. Ať už tak či onak, věděl,
že jednou přijde den, kdy se bude moci ukázat Durychovi jako sám anděl
ušlechtilosti a lidskosti. Počítal s tímto dnem, a schráněl si všechny ty urážky
a pohany učiněné mu Durychem kapku po kapce, aby pak, až bude míra dovršena, mohl to všechno hodit Durychovi k nohám. Nedomníváte se, že potají
doufal svou trpělivostí obrátit Durycha na víru humanistickou ? Durych, jehož
jediné Bezkydy na váze poesie znamenají víc než celé dílo K. Čapka, mohl se
stát jen trochu menším autorem než Čapek, neboť na propagandu a překlady
jeho spisů by se už prostředky našly. Na Nobelovou cenu by ovšem kandidován nebyl, leda až po K. Čapkovi, K. Poláčkovi, Olze Scheinpflugové a
Ferdinandu Peroutkovi. Ale mluvte s Durychem, když se nechce odříci toho,
čemu se říká poesie odvahy, která se zvláštní rozkoší naráží buřiny, natrhává
fraky a vytlouká okna lidem ušlechtilým a civilním spisovatelům.
Přesto, že Durych je pro literární salon Čapkův i Přítomnosti definitivně ztracen (jenom na svou škodu), K. Čapek se přece jen dočkal chvíle,
kdy bude moci uplatnit své velkomyslné gesto. Ani nebylo třeba, aby mu Durych vysvětloval, co je to »morálka způsobná, na první pohled lidová a lidumilná a uctivá a laskavá, jakou by musel pohledat«. Jen muž veliké skromnosti a který je opravdu takovou morálkou se všemi těmi přívlastky jak je
vypsal Durych, cele prostoupen, mohl do Přítomnosti napsat článek s titulem
»Co pak je to za vojáka ?« Jenom člověk s »civilistickou« a »nevojenskou«
morálkou, jak to sám přezval. Morálka nám říká, co můžeme dělat a co dělat
nemůžeme. Ale to není vše. Morálky jsou různé. Křesťan se spravuje nebo
má se spravovat morálkou křesťanskou. Karel Čapek jako spisovatel civilní
má morálku »civilistickou a nevojenskou«, podle toho má udavač morálku
udavačskou a zloděj zlodějskou. Neklademe »civilistickou a nevojenskou«
morálku K. Čapka vedle morálky spiritistické, udavačské a zlodějské. Zajímá nás jenom, kam ji klade sám K. Čapek a stejně nás zajímá, jak on hodnotí morálku, kterou si sám zbudoval; a nepochybujeme, že ji vytvořil s největší pečlivostí, aby se jí žádná jiná nemohla vyrovnat. Podle této své morálky odpověděl i Durychovi na jeho hrubý útok v Akordu. Nepoužil těžkých
kusů, ačkoliv sám jeho odpůrce mu dal všechny trumfy do rukou. A přece
z jeho odpovědi mnoho lidí usuzovalo na morálku udavačovu, na vztek, který
byl léta a léta pěstován ve zvláštní schránce, jejíž krásou se majitel tolik
chlubil svým hostům, a která mu jednou při velkém shromáždění hostů v jeho
domě vypadla z ruky, rozbila se, a k úžasu přítomných obsahovala samé jedy.
Protestujeme proti tomuto nařčení K. Čapka z udavačství. Je to spíše jen
jakási lítost člověka, v nejhorším případě něžné a přátelské varování. A vůbec
to není odkoukáno od Stříbrného, jak se také někde soudilo. Posuďte sami na
tomto citátu adresovaném Durychovi v Přítomnosti: »Radím vám, držte se
pro příště ve svých článcích jen svého titulu spisovatelského. Jak víte sám,
bylo už jednou nutno dost namáhavě vysvětlovat, že jistý článek o panu
Stříbrném, ve kterém bylo, nemýlím-li se, cosi o jeho páchnoucích nohou a
podkarpatských medvědech, nebyl projevem vojenského lékaře, nýbrž spiso-
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vatele; n e b o ť v o j e n s k é h o l é k a ř e b y t e h d y t a z á l e ž i t o s t
s t á l a m á l e m j e h o v o j e n s k o u d i s t i n k c i . « A dále: »U p ř í m n ě
řečeno, my o b č a n é v š e c h k a t e g o r i í v o j e n s k é z p ů s o b i l o s t i n e v i d í m e rádi, n e n í - l i o t a k o v ý c h t o v ě c e c h d o s t jis t o t y p r á v ě v t o m o b o r u s t á t n í s l u ž b y , na k t e r é m n á m
m u s í z á l e ž e t n e j v í c . « (Podtrženo red.) Nelze v tom spatřovat žádné
udavačství, vyhrůžky nebo cokoliv podobného. Jiný na jeho místě, třeba pan
Karel Nečapek, kdyby byl tak hrubě napaden Durychem, napsal by celou věc
asi takto: »Pane ministře národní obrany, konejte svou povinnost. Co pak je
to za vojáka, který si dovolí takhle kárat pana Nečapka. Žádám, aby vinník
byl potrestán ztrátou vojenských distinkcí. A basta.« Ale ne tak Čapek. Nemůžeme tu ani dost ocenit jeho takt a ušlechtilost. Zde je vidět názorně, co
všechno dělá »civilistická« morálka, i když je to morálka C. Má to také své
výhody. Ale abyste si nemysleli, že za každou cenu chci z toho Čapka vytáhnout, mám i pro něho malou výtku, kterou k vůli spravedlnosti nemohu
smlčet, totiž aby po druhé mluvil jen za sebe a nikoliv za »občany všech kategorií vojenské způsobilosti«. Neboť je pravda, že K. Čapek se mne dříve, než
svou poznámku do Přítomnosti psal, neoptal, jestli něco rád vidím nebo něco
vidím nerad. Těm ostatním občanům, jimiž se tak ohání, také dotazník neposílal. Každý, kdo má také »civilistickou a nevojenskou« nebo i švejkovskou
morálku, mohl by na takové vytahování s tím »my« civilně říci, aby se příště
tak neuříkával. A plným právem by se K. Čapka mohl optat, jestli demokracie a tento stát je on nebo jestli tam také patří čtrnáct milionů ostatních
občanů republiky, či aspoň »my občané všech kategorií vojenské způsobilosti«,
když Čapek si osobuje právo rozhodovat o tom, co kdo rád vidí nebo rád nevidí. O tom Karel Čapek rozhodovat nebude. Sám aspoň nechci asistovat při
takových zkouškách na československého Hitlera.
A tak jsme si z celého případu Durych-Čapek odnesli jedno znamenité
poučení. Totiž, že ani civilistická morálka nezabrání jejím vyznavačům, aby
F. L.
nenaletěli břichem přímo na kord nastavený pevnou rukou šermíře.
»ROZPRAVY«, p. Dr. SULÍK A »STAVOVSKÁ MYŠLENKA«. Časopis na propagaci technokracie a jiných nesmyslů »Rozpravy« věnoval ve svém
posledním 15. čísle přívětivou pozornost sborníku »Stavovská myšlenka«. »Rozpravy« se samy nezmohly na kritickou analysi našeho sborníku, nýbrž jen,
jak skromně říkají, na »registrační recensi«, v níž byl sborník nemastně neslaně zaznamenán. Musily si počkat, až jim dá rozum marxistický abstinent,
p. Dr. Sulík, který o stavovství napsal úvahu do Práva lidu z 15. listopadu
m. r. a tuto úvahu pak přetiskl v knížce »Stavovské zřízení ?« (vydalo Sdružení abstinentů socialistů v ČSR, 1936). Je to věc vkusu, odpovědnosti a poctivosti, odkud křesťanští technokrati a peněžní reformátoři z »Rozprav« čerpají poučení; nacházejí-li zalíbení v marxistických autorech, měli by se alespoň obracet k takovým, kteří jsou vzdělaní v národohospodářských a politických naukách vůbec a ve stavovské theorii zvláště (neboť i takoví existují a dokonce i u nás), a nikoliv k takovým, jimž se nedostává ani základní
orientace v theorii a praxi stavovství. Avšak nehodláme tu udíleti rady o vě-
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cech, které mají být jasné redaktorům listu, nazývajícího se »časopisem pro
otázky sociální obnovy«, tím spíše, že jde o list, který občas působí dojmem,
jako by stál na katolickém duchovním základě. Chceme jen našim čtenářům
ukázati na několika citátech, k jakým udavačským způsobům se dovede snížit časopis, který se v každé větě ohání slovem »křesťanský« nebo »katolický« a na jakých duchovních a naukových základech spočívá jeho práce.
Autor, který ve své ušlechtilé skromnosti se zapomněl podepsat, praví
mimo jiné: »Socialista Dr. O. Sulík, který nedávno jako zástupce Mezinárodního úřadu práce vystoupil na konferenci křesťanských dělníků v Praze,
má mnohem větší a hlubší pochopení pro pravého ducha encyklik sv. Otců,
než katoličtí autoři sbírky Stavovská myšlenka, o níž již byla v našem časopise přinesena registrační recense.Úvaha Dr. Sulíka jest vlastně kritikou
této knížky. Nechtěli jsme rozdmychávati akademický spor o zásadách skutečně stavovského zřízení. Encyklika Quadragesimo anno jest přece tak jasná, že každá meditace o ní v duchu fašistickém jest opravdu jen »zneužitím
původní katolické doktríny.« O »hlubším pochopení pro pravého ducha encyklik u p. Dr. Sulíka budeme mít ještě příležitost pojednat v příštím ročníku Rádu. Zde jen uvádíme, abychom alespoň předběžně instruovali naše
čtenáře, že p. Dr. Sulík se podivuje a tepe Peřichův názor o původu veškeré
moci ne z lidu, nýbrž z Boha, že p. Dr. Sulík nedovede pochopiti názor Dr. Voříška o nutnosti zachování rodiny pro zdravé uspořádání a že namítá proti
tomuto názoru velmi duchaplně: »Což není katolíkovi stav panický a stav
panenský víc než manželství ?« To by tedy prozatím k tomuto »hlubšímu pochopení pro pravého ducha encyklik« postačilo.
O znamenitém státovědeckém vzdělání autora z »Rozprav« svědčí tento
passus z jeho článku: »Otci moderní demokracie byli Aristoteles a sv. Tomáš
Aquinský. Boj proti demokracii jest bojem se vší křesťanskou tradicí, jest
bojem proti křesťanské minulosti, proti křesťanské kultuře.« Tyto věty mohl
napsat jen někdo, kdo buď nečetl Aristotelovu Politiku a Summu sv. Tomáše
Aquinského, nebo někdo, kdo sice tato znamenitá díla četl, ale jehož intelekt
není na tolik vyspělý, aby těmto dílům dovedl porozumět. Není-li autor s to
vyhledati si ze slavných autorů, jichž se dovolává, příslušná místa, kde vykládají svůj názor na demokracii, jsme ochotni posloužiti příště citáty.
K pochybnému mravnímu pathosu anonyma z »Rozprav« uvádíme toto
pozoruhodné místo z jeho článku: »Chce-li někdo stavovskou myšlenku, tuto
osvobozující zvěst pro liberalismem zmučené lidstvo, k nám propašovati ve
fašismem znetvořeném vydání — pak je to zrada vzdělanců!« Na jiném místě
jsme obviňováni z propagování totalitního pojetí státu a ze sofistického, fašizují čího výkladu encykliky. K tomu pravím toto: tvrdí-li někdo, že chceme
propagovati stavovství ve vydání znetvořeném fašismem, pak tvrdím já, že
je to obyčejný fixlíř a denunciant, ať je to kdokoliv! Velmi by nás zajímaly
nikoliv názory přebírané z druhé ruky přes p. Dr. Sulíka, nýbrž doklady ze
Stavovské myšlenky, na jichž podkladě jsme obviňováni z různých postranních úmyslů.
Konečně: po bedlivém prostudování několika čísel »Rozprav« konstatuji, a budou-li si to páni z »Rozprav« přáti, dokáži citáty z jejich úvah (ač
předem je mi líto toho neužitečně promarněného času, který tím ztratím),
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že pro společenskou obnovu, kterou propagují, si nalezly »Rozpravy« svého
duchovního vůdce a učitele spíše v p. Popperovi-Lynkeovi, než ve Lvu XIII
a Piu XI. Nezazlíváme nikterak »Rozpravám«, že hledají poučení u museálních i novodobých technokratů, třebas by jim lépe slušelo čerpati z Aristotela, sv. Tomáše, Lva XIII. a Pia XI., ale výběr učitelů je konec konců také
gustosache; my se lépe cítíme v sousedství skutečných státovědeckých a národohospodářských theoretiků, které nám vyčítá p. Dr. Sulík a po něm papouškovitě »Rozpravy«, než v sousedství všelijakých šarlatánů, kteří vyrábějí prostoduché návrhy na sociální reformy. Je pak ovšem na snadě, že od
Poppera-Lynkea a jiných racionalisátorů lidského soužití, v jichž pracích
nalézají »Rozpravy« svůj ideový základ, vede přímá cesta k insertům Asa,
jež se pravidelně objevují v insertní části »Rozprav«; je známo, že jednotkové obchody pokročily na cestě racionalisace distribuce značně daleko.
Ovšem »Rozpravám«, časopisu pro otázky »sociální obnovy«, který vedle slova
»katolický« ještě slovo »sociální« skloňuje ve všech možných pádech, nikterak nevadí, že tato racionalisace distribuce má svou méně příznivou stránku
v hubených mzdách zaměstnanců jednotkových obchodů a ve zničených existencích drobných obchodníků a řemeslníků. I to je příspěvek k tomu, jak se
dá prakticky rozuměti »duchu encyklik«.
STANISLAV BEROUNSKY
STRATEGIE VOJENSKÁ A STRATEGIE CITOVÁ. Co to bylo povyku, když byla vojenská smlouva se sověty chápána také v jiném významu
než čistě politickém, a kolik kbelíků tiskařské černi musilo být prolito, než
byl občan přesvědčen, že je to smlouva čistě vojenská. A když už to bylo
všechno hotovo, tu to máte: musil si najednou pan Frant. Langer vzít do
hlavy, že budou v Lidových novinách meditovat u příležitosti Nobelovy ceny
míru také o svém názoru na tohle spojenectví způsobem, který nebezpečně
otřásl výše zmíněnou prací tiskařské černi. Pan Langer totiž medituje takto:
„Div se neomlouváme, že naším spojencem je stát, založený na socialistických principech, kterým Německo nemůže přijít na jméno. I jen podle zdravého rozumu měli bychom hledat také citové sblížení se státem, s nímž jsme
se vojensky svázali. Vojenská strategie není úplná bez strategie mentality,
abych tak řekl, citové. Zeptejte se třeba legionářů, může-li voják bojovat
v jedné řadě, opírat se bokem o někoho, koho nemá nějakým způsobem rád!
A místo toho jednání podle zdravého rozumu je u nás každý sebe menší nádech citu k přirozenému spojenci, každý pokus o porozumění mu anebo o sblížení s ním na jakémkoli poli (vyjma obchodním) nazýván jednotlivci i celými
skupinami podle sousedovic teorie bolševismem." (L. N. 29. 11. 1936.) Tu to
máte jako husu na pekáči: vojenské spojenectví je pro kočku, není-li doprovázeno sbližovací mentalitou a láskyplnými city i na jiných polích než
obchodních. Po sprostu řečeno: chceš-li, aby se bolševik za tebe rval, musíš
ho mít rád a musíš si ho pěstovat. Pak ovšem je to docela v pořádku, když
oslavuješ s ním výročí jeho revoluce, když se jezdíš dívat do Ruska na opravdické telegrafní sloupy, když se naléváš jeho literaturou a chodíš si k němu
o radu, máš-li se držet Švejka nebo Žižky.
A což teprve když domedituješ do konce, co tu p. Langer jen tak jemně
nadhodil! Neboť náleží-li to mentální sbližování tak podstatně k našim bran-
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ným zájmům, je jasno jako den nejen to, že je pak nutno zabránit podrývání
této mentality bojem proti komunismu, nýbrž i to, že důsledné uplatnění této
mentality je přímo naší národní povinností. Je přece jisto, že kdybychom byli
u nás jen samí pořádní komunisté, bojovalo by se to ruským soudruhům po
našem boku docela jinak. A vojenská strategie by pak byla opravdu úplná.
Nebudeme tedy překvapeni, až se v nějaké příští meditaci v „Lidových novinách" dočteme, že je „v zájmu brannosti našeho státu", aby byl každý občan
z povinnosti komunistou.
Ale co potom s těmi prostodušnými poctivci, kteří byli právě přesvědčeni, že jde jen o bodáky a ne o city a mentality? A kolik kbelíků tiskařské
černi na to padne, než se jim to přesvědčení zase vyvrátí? Jaké plýtvání!
Vždyť přece i čerň tiskařská je statek národní.
tv

PUKLÝ CHRÁM POD HOROU
V Č E S K É M SLOVĚ
I.
II.
Nenapsals román o socanech?
Že se ti hnusí tendence ?
Jsi nečasový — psaní zanech,
piš leda verše milence.

Napsal jsi román katolický,
a to je zřejmá tendence,
ta umění se příčí vždycky,
Piš raděj verše milence.

Résumé.
Ať netendenční nebo tendenční,
ni hora Horu nepřeční.

V. RENČ

SMÍCH KARLA ČAPKA
To jenom diktátoři mají ve zvyku
dělati s odbojníky plno cavyků.
My v demokraciích, doktore Durychu,
zbavíme se jich hezky potichu.
Řeknu vám hned, když už jste byl tak smělý,
jak na vás, zavčas neuvyknete-li
od věcí světských zachovávat odstup:
pro začátek vám zarazíme postup.
To ovšem pro děti je hračka pouhá:
my máme v hrsti každého, ať generál či slouha,
past dobrou naleznem vždy na sýčky:
vám na příklad uřežem hvězdičky.
Nepomůže vám voda, svěcená na tři krále,
pln záští k vládě legální jestliže dále
nepřestanete rozdmychovat svádu:
zavřeme si vás včas pro velezradu.
Pak trpce poznáte, co nade vše je jisté,
že v d e m o k r a c i i j s o u p á n y c i v i l i s t é ;
však jedním snad se utěšíte faktem:
že oběsíme vás, však vždycky s taktem.
DÁŠENKA

Patnáct krásných a literárně hodnotných knih

EDICE ATLANTIS
1. AUCASSIN A NICOLETTA, starofrancouzská romance
v překladu Hanuše Jelínka
Kč 27*—
2. Beethoven: DOPISY, MYŠLENKY, VZPOMÍNKY
3. Aloysius Bertrand: KAŠPAR NOCI (básně v próze)

. . . . Kč 40*50
Kč 48'—

4. V. G. CaUerón: POMSTA KONDOROVA (peruánské povídky)
Kč 36 —
5. Bernard Capes: HISTORICKÉ VINETY

(povídky)

Kč 36 —

6. Paul Claudel: POZNÁNI VÝCHODU (essaye)

Kč 60'—

7. ČAJOVÉ KVÉTY (verše ze staré Číny)

Kč 18*30

8. Kaslmir Edschmid: VÉVODKYNÉ (povídka o Villonovi) Kč 27'—
9. Jean Giono: PAHOREK

(román)

Kč 45*—

10. Nathaniel Hawthorne: VELIKÝ KARBUNKUL (povídky
z Křišťálových hor)
Kč 34*50
11. LEGENDY O NEVÉSTKÁCH A SVÉTIClCH

Kč 30'—

12. Fiona Macleod: POVĚSTI Z HEBRID (Chůva Kristova —
Cathal, syn Artův)
Kč 33 —
13. NOVÉ ANTICKÉ POVÍDKY (překlady Ferd. Stiebitze) Kč 42'—
14. Ad. Stifter: LESNÍ POUTNÍK (novela)

Kč 40*50

15. Villiers de Visle Adam: KRUTÉ POVÍDKY

Kč 51 —

Na jaře 1937 vyjdou Claudelovy ROZHOVORY O ŽIVOTĚ A SMRTI
(essaye) a Alfonsa Reyese: TRIPTYCH (Cikánská píseň na oslavu
Panny Marie - Vidina Anahuaku — Pád).
*
Pouze brožované výtisky. — Podrobný prospekt na požádání zdarma.—
Odběratelé, kteří se přihlásí za členy edice, mají slevu 20—33%
z krámské ceny knih.

STAŇTE SE ČLENY EDICE

ATLANTIS/

EDICE ATLANTIS
(JAN V. POJER), BRNO - V TÁBOŘE 7.

Můžete-li,předplaťte Řád chudým, kteříjej nemohou předplácet
a měli by jej čisti. Příležitost ve svém okolí k tomu jistě najdete.

V době všeobecného úpadku revuí
t. j. soustavného studia

a v době rozplevelení žurnalistiky
t. j. povrchnosti a zmatení
chceme obstát s Boží pomocí i v dalším IV. ročníku
jako

revue pro kulturu a život
t. j. studium řádné} obecné a pilné.
Vstupte s námi všichni přátelé a pracovníci do dalšího ročníku a přivádějte nové a nové, abychom jednou slavili žně
radostné a hojné.
*

Redakce ohlašuje tento obsah prvého čísla nového ročníku:
Verše: F.Lazecký: MĚLNÍK, R.M.Rilke: Sv. JOSEF. — Paul Claudel:
KNIHA ESTHER. — R. Guardini: O VÍRE. — J. Vašica: CAADAJEV.
— STAŤ ALBERTA VYSKOČILA. — STUDIE O PSICHARIM. —
St. Berounský: MYŠLENKOVÉ PŘEDPOKLADY SOUDOBÉ ZEMÉDÉLSKÉ POLITIKY. — Jan Hertl: STALINŮV PRINCIPÁT. —
Jos. Hoščálek: CHVÁLA CHUDÝCH DUCHEM. — Ve Variích: DOPIS
ČESKÝM KOMUNISTŮM O SPIKNUTÍ TICHA. — V Listech z Československa tentokrát již jeden skutečný, jak by jej napsal Karel Čapek.

Pro další čísla jsou pak zajištěny jíš tyto články:
Belloc: Politická situace soudobé Evropy. — Gottl-Otlilienfeld: Bolševismus, cíl bez budoucnosti. — Chesterton: Náboženství a humanita. —
Daniel-Rops: Bída a křesťané. — Haecker: O podstatě křesťanského
umění. — Guardini: Křesťanský realismus. — Maritain: Klíče hudby.—
Šestov: Exercitia spiritualia. — Berounský: Národní a světové hospodářství. — Hertl: Post Christum natum. — J. Kost ohryz: O míře krásy
básnické. — A. Kostohryz: Dyk. — Lazecký: Vláda otroctví, Říše svobody. — K. Miklík: Poznání Boha přirozenou cestou rozumu. — Renč:
Undsetová. — Vodička: F. X. Šalda. — a jiné studie význačných autorů
domácích i cizích. — V e r š e : Dokulilovy, Kostohryzovy, Renčovy,
Reynkovy, Zahradníčkovy, Carossovy, Ghéonovy a j.

P Ř I H L A Š U J T E SE K O D E B Í R Á N Í V ADMINISTRACI
R E V U E „ R Á D " , P R A H A V I I I , NA R O K O S C E Č. 94.
Používání novinových známek povoleno výnosem Ředitelství pošt a telegrafů
v Praze, čj. 59.895/VXI ze dne 3. dubna 1936.
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