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ROZŠIŘUJTE ŘÁD A KNIHY ŘÁDU!
posílejte nám adresyznámých,které by mohl
Rád zajímat.
Kdo můžete, předplaťte řád těm, kteří si jej
předplatiti nemohou, ale kteří by jej chtěli
a měli číst!
Kdo získá aspoň 5 nových odběratelů Řádu,
dostane jako odměnu některou z knih Řádu,
podle vlastního výběru.

Upozornění
Adresa administrace
Řádu jest nyní
Nakladatelství Ladislava Kuncíře
Praha II, Voršilská 3
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FRANTIŠEK

LAZECKÝ

MĚLNÍK
Dokola sláva křesťanství, již zpívá pšenice a réva,
křesťanství, které od staletí do žil Cech se vlévá.
Pokřtěné Vltavou a Labem a jimi dodnes křtěné,
řetězem lesů, korunou horstev ověnčené
podzimem zlatou růží planou a čas plný pohody
jak do strun harfy zvučící stříbrné prsty klade na jejich úrody.
Dokola leží země ta královským rouchem podzimu a v purpur
přioděna,
nebesům krví svých patronů na věky zaslíbena,
neb z jejich tváří přejasných lze její pravou tvář a celý osud
číst.
Co září poklidné na lidi a plody, po zahradách a mracích
rozsévá lesky bledé,
zde krásná leží mezi všemi a na její čelo snědé
již motýl bělostný si křídla rozložil a k letu jarnímu tam sladce
odpočívá.
Tak sličná leží mezi všemi a chorál svatých zpívá,
hleď, k chvále Hospodáře zlatem se přioděl a zvoní každý list.
Lisuje východ víno zlaté a chválí réva jih,
zorává pole Asie až k břehům Evropy narudlé zlato vrhá lán
klasů pšeničných,
tká východ látky nejdražší, ze slunce suknice i roucha prostá
stehů,
jež moře v korábech rozváží a šatí národy sídlící podél břehů,
přes vrchy žíznivé, jež Rýn jak pastýř popásává, přes hory
Francie
v tu zem, kde chorál rohu mohutný svolává vrchy Cech,
na jejichž hlasy nebesa sesílají svůj dech,
v němž Pána hrozen velebí a Pannu lilije.
1
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Lisuje východ víno rudé k oběti nejvyšší, která nám život dává,
krev z boku Syna Božího, jenž za svět ztracený na kříži
dokonává,
krev nebes nejdražší, již moře milostné dává pít barbarům
žijícím v zemích, kde lyrou ctyřstrunnou Morava s Váhem
prozpěvuje a s Labem Vltava.
Plemenům krajiny, z níž k nebi tryská píseň Svatého Václava.
Révou a pšenicí je roucho křesťanské v paměti Boží tkáno,
zlatem a purpurem již od počátku věcí všech bylo lemováno,
a jejich skvělostí na konci všeho, kdy spravedlivé a děti odívá,
též nás chce přiodět jak sklonek roku pilného hrozen a obilí
nádherou svého tkaniva.
Tisíc let zrno nejdražší nebesa metají dolů pro naše lány,
tisíc let dokořán nám svítí věčné brány
kaplí a kostelů a stejně pod svůj krov nás ukrývají dnes.
Hle, od stupňů oltáře ve jménu Páně nás požehnává kněz,
vínem a chlebem tělo i duši posilňuje,
tělem a krví přečistou to za nás obětuje
sám Otec nebeský svůj nejkrásnější plod.
Sám světů Hospodář ostříhá naše pole i hloubky našich vod,
po věky požehnání svádí na žírné nivy,
z nichž věčná tryská píseň a krve pramen živý,
vždyť tolik vláhy třeba, slunce i léta plodnosti než v klíně
kamenném
jednoho Světce počne a nebi vydá zem.
V chorálu svatých píseň Cech velebně k nebi prýští,
v chorálu svatých vítězně nám zpívá jejich příští,
v chorálu Světce jasného, jenž krví dobývá jim požehnání
hvězd.
Tak sám, ó Bože můj, nám krále dals nesmrtelného, i meč
i ratolest.
Pro její svaté zpěvem a plodností jsi požehnal té zemi,
to v jejich svatých učinils ji krásnou mezi všemi,
neb od všech oddělil jsi zem tu pohořím.
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Hradbami horstev oděna zpívá co Byzancie zpívá, co zpívá
věcný Řím,
v chorálu svatých oděna své hlasy dočasné v hlas věčný
proměňuje
a když zbroj na sobě budoucnost svou v tisíci zvučných
zvonech do jitra prozpěvuje
korunou ze světla ji východ korunuje a křížem žehná jih
lem jejích pahorků, hrot bání zlatistých.
Zatím co plody zralými do temnot stoupajících sladčeji svítí
den
a hlas tak mateřský nás volá z dálky rozevláté,
tvé krovy a zvonice planou jako tvé víno rudé a zlaté,
ó město českých paní, ó město českých královen,
metropole hrdá, již věky věnčí pšenicí a lístkem révovým,
metropole sličná, krášlena granátem a horstev krajkovím.
Obklopeno mírem svůj chorál královský zpíváš uprostřed
jeseně,
kladoucí na stráně tkáň stříbra modrého, žluti a červeně,
jež od zvonice v zvonici pilné slunce spřádá tisícerými
vřeteny.
To krev a prosba světců ti vytepává štít i skvoucí odění.
To v jejich květu nádherném k nebesům září, hleď,
tvé jaro růžové jak českých dívek pleť,
tvá jeseň zlatistá jak vlasy českých žen,
tvé celo zářící uprostřed polí a pohoří,
jimž chválu zpívají tvé zvony stříbrné i šum tvých nádvoří
a růží kolem zpívá tisíce rudých střech.
Již konec roku přichází a chválí plodnost chlumů
a pomalu se věží už na tvá víčka sen.
Žena v dálce zpívá. Její hlas tesklivý chová kraj plný klidu,
hlas matky zraněné a volající z vyhnanství k svému lidu,
jenž z klína ženy přistál, má země, na tvůj břeh.
1
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Přes údolí řek, kde vlna s paprskem slunce si pohrává,
kde vládne Labe přísné a po jeho boku něžná Vltava,
v zlatisté hlavě Cech dva prameny vlasů stříbrných,
jež holubice víská bělostná jako sníh,
velebným hymnem dějin tisíc let křesťanství k nebesům
s chlumů zpívá,
tisíc let křesťanství a s ním do věků zpěv české země splývá.
Dokola rovinou jablkem narudlým a zlatým země září,
podzim jí zlato pih, révy a pšenice nasel do temných tváří,
zrno, pro něž sedlák pluhem modravým už brázdu doorává.
Ty, Pane, klasem zrnu požehnej, jež právě dokonává!
Jde podzim v zlatém ornátě a kraj svítí jak kalich v ruce
kněze,
kalich k nebi pozdvižený za chvíle večerní, kdy všechno
zmlká, i harfa, i hlasy v kůru,
a jenom slunce jak hostie přes okraj země plane
a s úpatí Středohoří mlha stoupá jak z kadidelnic dým.
Tu národ můj, jenž víno lisuje a kvasí pod svými koleny,
tvář zvedá k obzoru tam k slunci dobrotivému, oku Boha,
jež se nezavírá,
a než do tmy vstoupí od hlavy k patám slunečním se třpytí
brněním.
Však na věžích tvých, ó město písně mé,
jak panna zardělé a řekou třikrát opásané,
holubi pokojní si křídla vískají
až peří dolů sněží a v hlasech dívek se nese po kraji,
kde Svatá Ludmila babí léto pro naši zemi přade,
to její ruka starostlivá na zahrady a vísky lehounce už se
klade,
na pastviny a pole, kam stříbro s její hlavy už brzy napadá,
však pod ní jaro mladistvé znovu raší svým klíčkem
ohňovým
a jabloň svítí zas pupenem růžovým
a nad vším Boží tvář tak vlídně zpoza slunce prohlédá.
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PAUL

CLAUDEL

KNIHA

ESTHER

Kniha Esther*) se začíná skvělou hostinou, která trvala 18Ö
dní čili polovinu roku a kterou král Asverus, vladař v říši, složené
ze sto dvaceti sedmi zemí a prostírající se od Indie až k Ethiopii,
vystrojil prý ve svém hlavním městě Susan »všechněm knížatům
a služebníkům svým a vladařům nad krajinami, aby ukázal bohatství slávy království svého a velikost a chloubu moci své«
(cf. Apokalypsa). Načež se brány otvírají a veškeren lid města
Susan je sezván na jinou hostinu, tentokrát sedmidenní. Toť
patrně ona hostina, jíž se účastnil Rimbaud a jejíž slastnost se
snažil znovu nalézti v absintech Latinské čtvrti. Šestý verš nám
popisuje ty bílé čalouny (aerii coloris), visící na všech stranách,
jedny nazelenalé a jiné nafialovělé (carbasini, hyacinthini) -1)
Provazce kmentové a šarlatové, provlečené do kroužků ze slonových kostí a zavěšené na čistých a silných mramorových sloupech,
pomáhaly pohybovat závěsy a udržovat všude přesné rozvrstvení
světla. Podlaha, ukazující podivuhodnou pestrost obrazců, byla ze
smaragdu a z parského mramoru. Tam si sezvaní hosté na skvoucích odpočívadlech2) dopřávali pokrmů a nápojů, přinášených
v drahocenných nádobách nesčetných tvarů. Byl to onen Ráj rozkoše, jehož obraz se Persie stále a stále snažila znovu najít,
místo posázené stromovím, sídlo, v němž vladař okouší odpočinku
a v němž nám ho následující kapitoly naší knihy ukazují, jak se
střídavě vynořuje nebo mizí.
Sedmého dne Asverus nařizuje svým sedmi správcům (panicům3), a vzpomeňte si také na oněch Sedm Duchů z Apokalypsy
(I., 4), kteříž jsou před obličejem trůnu), aby přivedli královnu
*) Uveřejňujíce tuto krásnou studii Claudelovu, jsme si vědomi, že užitá
v ní Písma nejsou většinou důkazy ve smyslu exegetickém čili theologickém.
Claudel však odívá své podivuhodné postřehy a hluboké myšlenky krok za
krokem slovy Písma, t. j. užívá gramatického smyslu Písma i jeho alegorisujícího výkladu jako akomodace, což činí obřadně i Církev a činili přemnozí
sv. Otcové až po Bernarda. Avšak i podle přísné exegese jest Esther typem
či předobrazem sv. Panny a to jest i básníku Claudelovi základem. Pozn. red.
t) Viz Arthur Rimbaud: Les Premieres Communions: »Adonai, v latinských koncovkách nebesa zeleně žíhaná zalévají rudá čela a dlouhá sněžná
roucha, ztřisněná čistou krví z nebeských hrudí, padají na všechna slunce.«
2) »Tam jsem šil v pokojné slastipraví
Baudelaire.
s ) Jsou panicové, kteříž se sami v panictví oddali pro království nebeské.
Mat. 19, 12. — Při vzkříšení zajisté ani se nebudou ženiti, ani vdávati; ale
budou jako andělé boží v nebi. Mat. 22, 30.
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Vasthi, vstavíce jí na hlavu korunu její, »aby ukázal všem lidem
a knížatům krásu její: neboť byla velmi krásná«. Vasthi (jejíž
jméno, smím-li věřit slovníku, znamená tu, která pije, čerpá, vdechuje), je ztělesněný Lucifer, slavný prvorozený, jmenovec Hvězdy, počátek cest (Job, 40., 14), jemuž v Ezechielovi (28., 12) Hospodin praví toto: »Ty, znamení (signaculum) podobenství, plný
moudrosti a dokonalý v kráse.« V jaké kráse? V žádné jiné než
v té, kterou čerpá ze své podobnosti se Stvořitelem podle těchto
slov Žalmů (44., 14): Všechna sláva dcery královské pochází
z nitra. Právě tuto krásu, vyplývající z dokonalého výrazu Vůle,
jejímž je znamením, má Vasthi ukázat ne již jenom povšechně
a svrchovaně, nýbrž s úmyslem zvláštním a mohlo by se říci průkazným podle tohoto verše 5. téhož žalmu 44.: Sličností svou
a krásou svou se řiď, šťastně pokračuj a kraluj. Ať již z toho nebo
z onoho důvodu, králi Asverovi se zalíbilo využiti té krásy, přimět
ji, aby posloužila zevnějšímu účelu. Požaduje od ní skutek, službu,
přesné úsilí a Vasthi odpovídá jako Lucifer: Non serviam. Všechno si nechává pro sebe. Pýcha se sloučila s lakotou při formulaci tohoto prvního Ne.
A je z toho rozruch a pohoršení až v nejvzdálenějších krajinách oněch sto dvaceti sedmi zemí, pospojovaných jedna s druhou
od Indie až do Ethiopie! Pakliže je manželské pouto tak veřejně
dáváno do klatby na místě nejvyšším, co zbude z oné tkáně vzájemné lásky, z oné hierarchické oddanosti, která navzájem poutá
občany této ohromné říše? Nikoli nadarmo ji Prorok4) přirovnává
k vyschlé síti. Všechno je připraveno roztrhnouti se shora dolů.
Je tedy nezbytné, aby mezi nevěrnou Manželkou a vladařským
Chotěm, třebaže ji ještě stále miluje (2, 1), došlo k okázalému
rozchodu. To se také stane. V niveč tě obrátím a nebudeš. (Ezech.
26, 21.)

A to je první jednání.
Jednání druhé nám ve všech koutech říše ukazuje pilné úsilí
o nápravu. Jde o to, vyplnit uprázdněné místo: jde o to, vytvořit
novou manželku, která by mohla zaujmouti místo manželky zavržené. Úmyslně užívám slova vytvořit, neboť jde o jisté vypěstění
nebo o jistý noviciát či kázeň — Cultum muliebrem, praví Vulgata
(2, 12) — o kázeň, které se kandidátky musí podrobovat po celý
rok. Půl roku jsou podrobeny jakýmsi masážím a natírání vonnými mastmi a pronikavým olejem, který jim na tělech roztírá
dovedná ruka. A staří vykladači textů by snadno mohli v této přípravě vidět symbol askese, pozvolný účinek oné tajné milosti nebo
4) Ezech. 26, 5: Siccatio sagenarum erit in medio maris in direptionem
gentium, a Mat. 13, 47: Simile erit regnum coelorum sagenae missae in mare.

K
masti, jíž je naše tělo posilňováno a přesvědčováno, jíž jsou uhlazovány vrásky a poskvrny zohyzděné tváře, milosti, která nově
modeluje a kreslí naši podobu a činí celé naše tělo čistým, plným
a skvoucím. Všechna tato trpělivá práce je obsažena v slově:
změněno (immutata) .5) Ale to ještě nestačí. Teď je třeba roznítiti
to všechno: k oleji je třeba přidat barvu a vůni (pigmentis-aromatibus). Biblické knihy obřadů nám ukazují, že Hospodin má rád
vůně líbezné a že na Jeho oltáři denně musí hořet kadidlo. Je tedy
nutné, aby vůně vycházela také z těch kadidelnic živých, z vniterného ohně, který udržuje každá z těch lamp6). Genesis nám ukazuje, jak patriarcha Izák, když oslepl, posuzuje své potomky podle
vůně a poznává je tím, že k nim čichá: Hle vůně syna mého jako
vůně pole plného, kterémuž požehnal Hospodin, praví o svém synu
Jákobovi (Gen. 27, 27), vůně půdy v plné síle výnosnosti. Přišla
chvíle, kdy Hospodin má tento dech, který On sám vdechl do našich chřípí, přijmouti nazpět zároveň se svědectvím, které Mu přináší o naší hloubce. Božská milost sloučená s pokorným teplem
lidské ovečky tak, že každá z nich voní jinak, když ji vezme do
náručí: a právě to blaží jeho otcovské srdce. A při těch barvách>
o nichž mluví biblický autor, nejde o ličidla, o ten hebký blankyt,
o tu zarosenost oblé švestky, kterou setře i pouhý dotyk prstem;
jde o to duchovní záření v nás, které pozvolna vítězí nad tělesnou
neprůhledností, o lidskou tvář, náhle zbarvenou nachem cherubů.
Svědkové nám vypravují, jak ta neb ona světice v extasi celá
zčervenala, patrně zároveň nachem lásky i nachem studu.
Tři věci, praví sv. Jan, vydávají svědectví, a mezi nimi krev.
A co řekneme božské jiskře, kterou vidíme planouti na dně panenského oka? Jak by bylo možné vydržeti ten bezelstný a pronikavý
pohled, dožadující se na nás počtu z naší pošpiněnosti ? Hrozná
jako spořádaný šik, praví nám Píseň Šalomounova (6, 3 a 9) J)
Esther je taková Spořádaná.
Esther znamená podle mého slovníku tu, která jest skryta.
Je to tedy pravý opak »pyšné Vasthi«, která v této chvíli ušla již
hezký kus na cestě k zatracení. Esther nemá otce ani matku, narodila se ve vyhnanství a přijal ji za svou spravedlivý muž jménem Mardocheus. Je to jedno z těch tajných dítek, o nichž mluví
Ruysbroeck, jeden z těch zahrabaných šípů, jež ruka Milosti, až
přijde čas, vyhledá na dně toulce pro potřebu jasně stanovenou.
5) Et caro mea immutata est propter oleum (Žalmy 108., 24). — Olej vylitý jméno tvé (Píseň Šal. 1., 2). — Všechno nejlepší z oleje dal jsem tobě.
(Num. 18., 12.)
6) Právě proto jim evangelium radí, aby dbaly o dostatečnou zásobu oleje.
7) Tota pulchra es et macula originalis non est in te. (Pis. Šal. 4., 7.)
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Esther přišla, objevila se před Asverem, s úspěchem se podrobila
dvojí zkoušce, dovedla se vepsat nejen do citu, ale také do paměti
(2, 19). A teď je, třebaže ještě neřekla lid a vlast svou, vyvolenou
nevěstou; diadém vroubí její čelo, svatební hostina byla vystrojena. Ale Esther se ve všem potají řídí pokyny starého Mardochea,
setrvávajícího na stráži u brány. Blahoslavený člověk, praví
Moudrost (Přísl. 8, 34), který bdí u dveří mých každodenně
a střeží u veřejí vrat mých. Styk je zabezpečen.
Tak se končí jednání druhé.
A zde jest jednání třetí. Asverus si za správce svých pozemských statků zvolil jednoho z oněch »intendantů«, o kterých se
v evangeliu tak často mluví. Je to, jak praví náš text, Makedoňan,
tedy Řek, jak ostatně naznačuje již jeho jméno Aman neboli Eumenos, neboť jeden z jeho kořenů je také ve jméně proklatého národa Amalekitů. Stát je on. On je všechna světská moc a kdekdo
před ním sklání koleno. Neboť nikdo neuzřel Boha (Jan 1, 18),
ale až příliš často máme příležitost seznámit se s pánem vojenským nebo berním. Před jeho pýchou a děsivostí, — Italové tomu
říkají prepotenza—se všechno sklání, ale nesklání se Mardocheus,
neboť ten přisahal jinému Pánu. Tak pokračuje mezi dvěma mocnostmi, časnou a duchovní, onen boj, který se skončí teprve zároveň se světem8). Aniž ovšem je zeslabena zásada, vyslovená Kristem: Dávejte císaři, co jest císařovo a rozvedená v Epištole k Římanům (13, 1 a 2): Každá duse mocnostem vyšším poddána bud!
(neříká jenom tělo, nýbrž duše); neboť není mocnosti (tedy vrchnosti skutečné) nešli od Boha. Protož kdo se protiví mocnosti,
Božímu zřízení se protiví. A proto z potřeby poddáni buďte: netoliko pro hněv, ale také pro svědomí (Řím. 13,5). Každá vzpoura,
každý přestupek, když nemá ráz absolutní povinnosti svědomí,
oprávněné zjevným nadužitím moci a vyhlášené tím, kdo má takové právo, je tedy hřích.
8) Zde je vsunuta episoda: Mardocheus se za té své ustavičné hlídky
u králových bran — stejnou hlídku konají dodnes mnišské řády — dověděl
o spiknutí: dva z vladařových eunuchů, Bagathan a Thares, kteříž vrátní byli
a na prvním prahu paláce představeni byli, rozhněvali se a chtěli povstati
oproti králi a zabiti ho. Udá je a oni jsou pověšeni na hák.
Kdo jsou tito dva služebníci? Jejich počet ukazuje, že nejde o Lucifera
a o počátek oněch cest, jejichž střed (Přísl. 8, 2) a konec (Mat. 22, 9) střeží
Moudrost. Odvažuji se zde, nikoli bez chvění, smělého výkladu, který se většině bude zdát patrně výstředním. Čtenář si vzpomíná na ty dva, v pytle
oděné svědky v Apokalypse, kteří prorokují po tři léta a půl. Tito jsou dvě
olivy, praví text (11,4), a dva svícnové před obličejem Pána země stojící.
Vážní vykladači Písma neváhali vidět v tom symbol Starého a Nového zákona. A přece čteme o kousek dále (6): Ti mají moc zavříti nebe, aby nepršel
dešť za dnů proroctví jejich, a mají moc nad vodami, aby je obrátili a bili zem
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Zdá se tedy, že civilní vrchnosti by měly míti radost z takové
nauky, doplněné od sv. Pavla potěšujícími podrobnostmi, co se
týká přesného placení daní a jiných státních potřeb, dokonce
i státního ceremonielu! Ale není tomu tak. Amanovi je nepříjemná
i pouhá přítomnost starého Mardochea, ztajeného služebníka a důvěrníka moci vyšší, než je moc jeho, Amanova. Cítí, že Mardocheus ho ignoruje a že se na všechny občanské povinnosti dívá
jako na výkupné, které mu dovoluje obejít se bez něho, bez Amana! Je mu odpíráno, je mu odnímáno něco podstatného, koleno,
pero, zkloubení člověka, jeho základu a jeho pohybů. Věčnost se
vzpírá zastavit a vzdáti přítomné chvíli nadšenou poctu.
Mardocheus mě nebere vážně, praví Aman. Nevěří, že se to
opravdu stalo. Viděl jsem ho usmívat se nebo něco takového.
To je nebezpečné! To se musí hned zarazit! Nic nakažlivějšího nad pochybnost. Jakmile vznikne pochybnost, hned se všude
vpližuje a nikdo před ní není chráněn. Vždyť já sám, praví Aman.
. . . A jakmile je zde pochybnost, co bude s důvěrou, tak potřebnou
Státu? Co bude s onou bezpečností, s onou svatou vírou v zítřek,
tak nezbytnou k výkonu moci ?
Oznámí to Vladaři! Nejde tak o to, aby byl odstraněn Mardocheus, jde o to, aby byl vyhlazen onen duševní stav, jehož výrazem je
Mardocheus, o to, aby byl vyhlazen všechen roztroušený lid, který
nikde není doma a hnusně nám brání cítit se doma. Je tedy vydán
rozkaz. Což když jsme zvěděli, praví královské nařízení, vidouce,
an jeden národ odporný proti všemu lidskému pokolení převrácených zákonů užívá a našim rozkázáním se protiví a ruší nám poddaných krajin pokoj a svornost (tohleto je trochu slabé, ale je to
prázdný rámec, který si každý snadno pohodlně vyplní svým způsobem) , což když jsme zvěděli — nu, pak tedy netřeba dělat žádné
dlouhé okolky! — rozkázali jsme, aby, kteréžkoli ukáže Aman,
všelikou ranou, kolikrátkoli budou chtíti. Vždyť právě toto vidíme uskutečňovat se před našima očima. Takový jest výsledek protestantismu, kriticismu
a humanismu, svobodného badání, před nímž nás varoval sám sv. Petr (II. Ep.
sv. Petra, 2), a porobenosti liteře, která zabíjí. Brání dešti pršet, tím, že chtějí
mízu zlidštit, ji kazí a proměňují ji v činitele zkázy. Do tak žalostného stavu
vidíme přivedeno slovo boží. To jsou ti nevěrní vrátní, kteří brání Pravdě
vcházet a vycházet. Profánní slova, zobrazená nám v podobě eunuchů, to jest
bytostí, kterým je odňata schopnost ploditi život, se bouří a povstávají proti
Pánu, pokoušejí se zabiti Ho, roztrhat Ho, zničit Ho. Je svrchovaný čas, aby
je Mardocheus udal a aby Pán, zjeviv se ve své svrchovanosti, zkrotil tyto
buřiče. Apokalypsa nám říká, že těla oněch dvou svědků zůstala po tři dny
(čekajíce patrně na vzkříšení!) vystavena na veřejném místě. Kniha Esther
používá podobného obrazu, když praví, že dvě vyhlášky byly pro pohledy
všech vyvěšeny na šibenici, to jest na kříži. Vyvažují se na dvou ramenech
té váhy.
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jenž všem krajinám představen jest a druhý po králi, a kterého
místo otce ctíme — to zde ústy svého vladaře mluví lid. Výborně!
praví Aman, je mi dáváno za pravdu. Jenom mně děkuje tento
vladař za všechno, čím je navenek, za všechno, co v mé osobě
může uskutečňovat:— místo otce, pravíme — s manželkami i dětmi zahlazeni byli od nepřátel svých, a žádný aby se nad nimi nesmiloval, čtrnáctého dne dvanáctého měsíce Adar léta tohoto
(k. 13).
K tomuto velkolepému programu vyhlazení se druží plán svůdné
finanční operace. Židé jsou kapitalisté, to znamená, že — uchovávajíce pro budoucnost síly, jež čerpají z minulosti — nedávají nic
přítomnosti, této bezprostřední dnešní chvíli, jejímž správcem byl
ustanoven Aman9). Ale Amanovi je třeba všeho a ihned. Minulosti
i budoucnosti, i těch je mu třeba pro jeho potřeby. Nechť je mu
tedy dovoleno sáhnouti na úspory, na všechno, co je jak hmotně,
tak duchovně a mravně cizí nezbytnostem přítomné chvíle. Vzdálený Vladař dostane svůj díl, deset tisíc centnéřů ihned do rukou
královských pokladníků (ostatně kdož ví, zdali je přijme? Kap. 2.)
Za toto štědré gesto chce Aman získat právo na bohatý lup. Má
naději, jak praví Job (40, 18), že vplyne Jordán v ústa jeho. Je to
podobná razzia, jakou světská moc od Jindřicha VIII. až po E.
Combesa občas podniká na církevní statky. Je třeba jisté lhůty,
je třeba času, aby pak poddaní mohli býti přitisknuti na správném místě. Měsíc Adar nebyl zvolen nahodile. Rozhodly o něm
losy, purim, jinak řečeno okolnosti. Adar je dvanáctý měsíc v roce
a jsme teprve v Nizanu, v měsíci prvním. Tím je získán čas. Do té
doby budou Izraelité v situaci, kterou sv. Pavel označuje jako jejich normální stav: quasi morientes et ecce vivimus (II. Kor. 6,9).
Sňal tedy král prsten, kterého užíval, s ruky své, a dal jej
Amanovi, synu Amadatky, z rodu Agag, nepříteli židovskému.
A řekl k němu: Stříbro, kteréž ty slibuješ, tvé buď; s lidem čiň,
co se tobě zlíbí (kap. 3, 10 a 11).
Neboť . . . měsíc Nizan . . . ale byl přece ještě jiný měsíc Nizan! Onen měsíc, kdy prokurátor Pilát Pontský vydal a zapsati
dal ve svém gabbatském praetoriu jistý rozsudek v řeči hebrejské, řecké a latinské. Onen rozsudek slavnostně vynesený proti
Králi židovskému. Ihned byl vykonán. Ale je ještě jiná souvztažnost s tímto kolektivním Kristem v průběhu staletí, nabývající
své plnosti10) mezi Kalvarií a Kristovým příštím. Na to, aby se
naplnil tento rozsudek, je třeba ne méně než dvanácti měsíců,
9)

10)

Ecce constitui te hodie super gentes (Jer. 1, 10).
Mensura plenitudinis aetatis Christi (Ef. 4., 13).
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plnosti celého roku, plnosti času. Jsme jako onen člověk odsouzený na smrt, o němž mluví Deuteronomium (21, 22) a jenž je
zavěšen na šibenici. Jako lidé trestaní, praví nám sv. Pavel, vraceje se k tomu, ale nedaří se to. Nunc judicium est mundi, praví
nám Spasitel a všichni známe, jak dlouhé doby je třeba soudnímu
řízení. Svět nás ochutnal a neshledal naši chuť slučitelnou se svou
bezpečností. Služebník není větší než pán. Splatnost je daleko;
víme jenom, že každý je podle svých zájmů a vášní povinen splniti
nařízení. My všichni jsme zahrnuti do toho rozsudku smrti, aby
naše spása nevyplynula ze spravedlnosti a ze zákona, nýbrž z milosrdenství (Rim. II. 32).
Jestliže lze tuto alegorii aplikovat na národ opravdu vyvolený,
to jest na národ pokřtěný, stejně se hodí pro onen rozptýlený
a vzpurný dav, který je jeho prototypem, na Židy. Těm také,
tomu národu, jsoucímu v rozporu s celým lidským pokolením, byl
povolen odklad rozsudku, který má platnost až do posledního
soudu. Zatím onen prsten, který posvěcoval jeho spojení s Jehovou (Ezech. 16), král jej sňal s ruky a dal jej Amanovi, pohanovi.
A zároveň s prstenem úplnou volnost proti Židům.
Touto hrozbou se končí jednání třetí.
Ještě než se zdvihne opona nad jednání čtvrté, slyšíme, jak
se z hlubin prorockého pergamenu ozývají dva hlasy, pronikavý
a vzlykavý hlas ženský, a hlas mužský, mající v sobě jak vroucnost modlitby, tak velebnost zákona: hlas Estheřin a hlas Mardocheův. A jeden z nich praví: Rád pro zachování Izraele také šlépěje noh jeho líbati hotov bych byl. Ale bál jsem se, abych cti
Boha svého nepřenesl na člověka a abych se žádnému neklaněl
kromě Bohu svému. A druhý hlas s velikým nářkem: Ty znáš potřebu mou, že v ošklivosti mám znamení pýchy a slávy své, kteréž
jest na hlavě mé, a že je mám v ošklivosti jako roucho ženy ženskou nemoc mající. — A nyní, Pane Králi, Bože Abrahamův, pokračuje Mardocheus, smiluj se nad lidem svým, nebo chtějí nás
nepřátelé naši zahubit a dědictví Tvé zahladit. Nepohrdej částkou
svou, kterouž jsi vykoupil sobě z Egypta, a milostiv buď losu
a provázku svému a obrať žalost naši v radost, abychom živi
jsouce chválili jméno Tvé, Pane, a nezavírej úst Tebe chválících. —
A druhý hlas vroucně prosí: Chtějí změniti Tvé sliby a zahladiti
dědictví Tvé, a zavříti ústa chválících Tebe, a uhasiti slávu chrámu
a oltáře Tvého, aby otevřeli ústa pohanů a chválili sílu model a velebili tělesného krále na věky! Nedávej, Pane, berly své těm, kteříž nejsou, aby se nesmáli k pádu našemu; ale obrať radu jejich
na ně, a toho, kterýž na nás počal se lítiti, zkaz. Dej mi, Pane,
doufání a všeliké moci! Dej řec ozdobnou v ústech mých před
11

obličejem lva a změň srdce jeho k nenávisti nepřítele našeho, aby
i on zhynul, i jiní, kteříž jemu povolují. Nás pak vysvoboď rukou
svou a pomoz mi, žádné jiné pomoci nemající nežli Tebe, Bože
silný nade všecky, a vytrhni mě z bázně mé! (kap. 13 a 14 passim).
A Mardocheus řekl Estheře... Ale především si musíme
všimnouti těch dvou snů: neboť je pohodlnější představiti si také
ten triumf, přerušující vyprávění, jako sen. První sen se začíná
tak trochu jako ta proslulá meditace sv. Ignáce11). Je to boj na
nebi, v podobě dvou draků, za hřímání, blesků a všelijakých děsných otřesů, principů dobra a zla. To již není půvabný sv. Michael
jako na svatých obrazcích, světec, který elegantním švihem třpytného meče zabíjí plaza; zde je to drak proti draku a v propletení
a víření těch dvou soků divák již ani neví, kdo je kdo a který
z nich má převahu. Tak se i ďáblovi stává, že se sám sobě zakousne do ocasu! Celá země trne hrůzou v očekávání konečného
výsledku a křik spravedlivých se vzmáhá. A tu tryská z hlubin
jiný obraz, Esther, ztajená, vniterná, symbol té druhé panny,
schoulené v nazaretské jeskyňce, která zachovávala všecka slovar
skládajíc je v srdci svém (Luk. 2, 19). Je to zřídlo! Zřídlo nejen
veliké řeky a hojných vod, nýbrž také světla! Je to samo slunce,
jako obr, veliké slunce Magnificat, chystající se zaplavit a pohltit
všechny škůdce! Cti svého Boha, Mardochee!
A teď triumf! Král Asverus se v noci tajemně probudil; je to
jedno z těch nečekaných probuzení, jak je poznaly ke své škodě
Pošetilé panny, z oněch probuzení, která náhle přerušují dřímoty
stejně nevysvětlitelné. Což to není on, jehož se žalm 77., 65, nebojí
přirovnat k opilci, který se vyspává z opilství? Zkrátka: probudil
se. A stráže ve dvoře najednou uviděly, jak se osvětlilo jeho královské okno. Možná, že Ho probudil křik vražděných spravedlivých, o nichž je řeč v Apokalypse; možná, že ono Memento, ona
výzva, neúnavná jako cikády v Jeho paměti a ustavičně posilňující a povzbuzující ubohý národ lidského hmyzu, najednou oživila
ve Vladařském Duchu nějakou vzpomínku, nějakou přesnou připomínku. Ano, to je to! Ti dva kleštěnci, kteří se jednou pokusili
uškrtit Ho, to spiknutí mezi Sorbonnou a Collěge de France!
Kdosi Ho tenkrát zachránil. A tu se z větší hloubky než z podzemí„
z větší hloubky, než jakou mají ony asijské pahorky, v nichž nad
sebou leží trosky čtrnácti měst, přeťaté čarou potopy, z větších
hlubin než toto všechno, ze samého sousedství Jeho srdce se jako
nápis, jako deštička napolo zničená, vynořuje jméno: Mardocheus!
11) Et duas sortes (purim) esse prae čepit, unam populi Dei et alt er ant
cunctarum gentium (Esther 10., 10).
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On, Služebník, Spojenec, Syn Abrahamův, věčný svědek Mé Věčnosti, neúplatný a zapomenutý svědek! Co se to stalo? Jak mohl zapomínat na něho tak dlouho ? Zvoní. Celý palác se probouzí a vzrušuje. Ke třem světlům na královském svícnu, která jsou na stráži
v noci, přidružují se čtyři další, rozsvěcovaná jenom ve dne. Cím
obdařím toho služebníka? Jakou poctu je země schopna vyhradit
mu? Poraďme se s rádcem v síni. Je tam Aman. Co se má státi
muži, kterého král uctíti žádá?
Jde o Mardochea. On je to, Chuďas par excellence, Služebník,
o němž mluví Izaiáš (41, 1), bez krásy a skvělosti, člověk nuzný,
lidský červ, Lazar, odháněný od našich dveří, jehož rány olizují
psi a jenž sbírá jenom drobty z naší hostiny, ty děravé mince,
které unikají pronikavému oku naší lakoty.
Ale Aman, užaslý a radostí zrudlý, protože myslí, že jde
o něho samého, bez váhání odpovídá: Má oblečen býti v roucha
královská a vsazen býti na koně, kterýž od sedla králova jest,
a vžiti korunu královskou na hlavu svou. A první z královských
knížat a mocnářů ať drží koně jeho a přes ulici města jda ať volá
a dí: Tak bude ctěn, kohožkoli král bude chtíti ctíti.
I řekl jemu král: Pospěš! A učiň, jak jsi mluvil, MardocheovL
Roucha královská, to jsou ta, o nichž mluví prorok Zachariáš.
Je to efod, říza, která sahá až po nohy a o níž nám Kniha Moudrosti (18,24) praví, že na rouchu dlouhém, které měl, celý byl okršlek
země. Je to jas neposkvrněné lilie, předstihující jas Šalomouna
v jeho slávě. Je to šat zrosený krví, připomínající Josefovu tuniku,
o níž nám, podle Izaiáše, vypravuje Apokalypsa (19,13) a k níž se
pojí jméno Slovo Boží. Je to onen šat synovské adopce, zhotovený
nikoli ze lnu, nýbrž ze světla, onen šat, kterým podle sv. Pavla
(II. Kor. 5,4) každý křesťan touží oděn býti. Je to obnovené roucho
Syna Člověka, o něž katané metali los (purim) pod křížem a jež
rozptýlili do všech koutů světa.
Šat nestačí. Je zde ještě koruna, ta, kterou v Písni Písní Ženich slibuje Nevěstě, ta, která zastiňuje čelo Velekněze a skládá
se z pruhu ryzího zlata, do něhož jsou nesmazatelně vryta dvě
slova: Sanctus Deo. Tak ty tedy jsi Král? ptá se Pilát Ježíše
Krista. A velebný spoutaný odpovídá: »Ten jsem.«
Kůň, čtvernožec, hrající tak velikou úlohu v Apokalypse, je
přenosný trůn, roznášející Slovo do všech koutů světa a mající
v každém rohu jednoho evangelistu.
První z královských knížat, jenž vede koně za uzdu a jenž
přes ulici města nebo místa (srovnej v Apokalypse ono místo, kde
mrtvoly obou Svědků zůstávají vystaveny po tři dny), to znamená
prázdnotu, která se před ním tvoří a obklopuje ho ovzduším pozor13
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nosti, vede koně, kam má jiti, po křižovatkách a východech cest,
to je ďábel. Tento úkol hlasatele Slova kdysi odmítl a dnes jej plní
chtěj nechtěj. Tak také démoni v tělech lidí posedlých hlásali slávu
syna Davidova. Tak dnes protestanté a pavědátoři, jejichž nesmyslné a navzájem si odporující výmysly ještě jasněji ukazují
zářivou prostotu Toho, jehož jméno jest Ego Suma kteří Ho
uvádějí onou prázdnotou, která vznikla kolem nich. Stejný úkol byl
k všeobecné spokojenosti přisuzován Voltairovi a Renanovi po
celý jejich život. Této cti hoden jest, kohožkoli král bude chtíti
uctíti (Esther 6,11). Není služebník nad Pána svého (Mat. 10,24).
Tu vyšel Ježíš, nesa trnovou korunu (Jan 19, 5).
Konec Amanovy výpravy není šťastný a text nám praví, že
náš pouliční vykřikovač (tak jako Nietzsche), když se byl dost
vykřičel, přišel domů smuten jsa a se zakrytou hlavou. A manželka jeho mu řekla: Jestliže ze semene židovského jest Mardocheus, před kterýmž jsi padati počal, nebudeš moci jemu odolali,
ale padneš před obličejem jeho.
Náš Makedoňan ještě ani neměl kdy řádně si vštípiti moudrá
slova a již je u jeho vrat posel. Je zván, jako třetí, na hostinu, kterou nastrojila královna Esther. Chce s ním mluviti z očí do očí
v přítomnosti svého Vladaře. Aman je příjemně polichocen a posilněn ve vědomí své důležitosti. Až do toho dne cítil u královny
jistý chlad. Tahle Esther konečně pochopila, kdo je pravým pánem. Již třicet dní ji k sobě král nezavolal. Je jí třeba jeho prostřednictví. Tak teď tedy jsem jako třetí osoba uveden do královské domácnosti.
Takovými příjemnými myšlenkami a zvukem kroků pod verandou, smíšeným s ustavičným pleskotem vodotrysku, kroků
Amalekity, s neomaleným spěchem odcházejícího na hostinu, končí
se tento obraz. A ani statečný Holofernes neměl větší radost, když
s navoněnými vousy spěchal k přeběhlé Židovce.
Co se ve skutečnosti stalo?
Od toho dne, kdy byl vydán Amanův výnos proti Židům a kdy
se k vědomí, že jsou rozptýleni jako několik zrnek bílého písku
uprostřed pouště písku žlutého, přidružilo vědomí odsouzení, to
jest vědomí všech sankcí, které s sebou ve lhůtě kratší nebo delší
přináší odlišnost, od toho dne jest pláč a nářek u Nesmiřitelných,
ale, lze-li věřiti v upřímnost policejních zpráv, Vladař mohl s potěšením zjistit, že ty ubožáky aspoň ani jednou nenapadlo dovolávat se Jeho spravedlnosti. Je v tom skutečný pokrok proti tomu,
jak se choval Job, a lekce, kterou se Věčný sám namáhal kdysi
dáti mu v zemi Hus, která jest dědictví Esauovo, nebyla ztracena.
Cím jsem se provinil? bědoval ten vzpurník. Ukaž mi, proč mě
14

K
takto soudíš, co ti dává právo počítat mě mezi své nepřátele
a proč všechen ten hněv, to neúnavné pronásledování suchého
listí, stébla slámy ve větru? — Hospodin na to odpověděl argumentem ad hominem — jako kdysi Phryné, když se obnažila před
Areopagem! Také On roztrhl před svým obviňovatelem celé své
roucho í Vmetl mu do tváře nesmírnou hvězdnatou noc. Num quid
conjungere valebis micantes stellas Pleiadas aut gyrum Arcturi
poteris dissipare? Qui fecit Arcturum et Hyadas et interiora
Austri (Job 38 a 39). Dlouhá osudová nepřízeň naučila Izrael meditovati a ostřiti zbraně; měl kdy studovati svého soupeře, jeho
styky s Jehovou se nezačaly teprve včera a od Sinaje spolu ušli
hezký kus cesty! Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicie!
(Žalm 50). Taková je lekce krále Davida a proroci mu ji neúnavně
omílali ve všech tónech, takže nakonec pronikla až do dna tvrdé
duše. Leviticus nás poučuje, že olej lze získati dvojím způsobem:
jednak prostým tlakem, jednak tím, že olivy pozorně a pečlivě
drtíme v moždíři: oleum contusum. Izrael okusil obou těchto způsobů. Ví teď, že jenom tento olej zdrceného srdce, tento živoucí
a hluboký olej, který jest totéž co naše krev, že jenom tento tajný
tuk (adeps) si Hospodin vyhradil a že jenom on je mezi Neviditelným a námi schopen vytvořiti slitování. To se týče nitra; a co se
týče vnějšku, přišla chvíle, kdy je třeba znovu na sebe vzíti starodávný stejnokroj pokání a trestu, žíněnou košili, onen šat, kterým
Věčný sám pečlivě zahalil vyhnanou dvojici při odchodu z pozemského Ráje. Nejsme andělé! Znovu je třeba důrazně Ho upozornit
na naši žalostnou živočišnost! Poznává ten foetor? Právě tento
pot, tu bujnou srst na našem těle je třeba přinésti Mu, aby nás
mohl po čichu a po hmatu poznat. Právě to vyneslo kdysi Rebečiným přičiněním nastrčenému synu soucit a požehnání slepého
patriarchy! Možná, že se nám podaří totéž! Přílišnou odporností
se nám podaří dosáhnouti toho, abychom byli pochopeni!
Ale je zde ještě jiná pomoc: žena! — ta služba, kterou kdysi
svou neposlušností prokázala Bohu v pozemském Ráji; ta hluboká dohoda, která vznikla mezi Ním a jí; to tělo, jež hříchem
dala k disposici vykoupení. Je zde ta, o níž Adam řekl, že je tělo
z těla jeho (Gen. 2, 23). Co jiného by Bohu mohlo lépe připomnět,
že jsme jenom tělo, duch jdoucí a nevracející se (Žalm 77, 39) ?
Odchází a tělo odchází s ním, ale kam jinam jde než k svému stvořiteli ? K Tobě, praví žalm 64, 3, všeliké tělo přijde. Právě teď přišla chvíle vhodná k tomu, aby jí bylo použito, právě z ní udělá
hlubokomyslný Mardocheus středisko svého spiknutí. Nedomnívej
se, že duši svou toliko vysvobodíš, že jsi v domu královském nade
všecky Židy. Nebo budeš-li nyní mlčeti, jinou příležitostí vysvo15

hozeni budou Židé a ty i dům otce tvého zahynete. A kdož ví, zdaliž jsi proto nepřišla ke království, abys v takovém času připravena byla? Jak to, praví Esther, že ty mi radíš, abych se vzpírala
poslušnosti a abych se směle ujala inicitivy? Což nevíš, jaký trest
čeká takové neprozíravosti ? Jen si vzpomeň na toho zuřivého
Jeftha a na jeho bezbožný slib! Vzpomeň na ty lidi, kteří se dotkli
archy, aby jí zabránili spadnout! A teď mi radíš jako vhodný prostředek, abych porušila zákon a manželskou poslušnost!
Tak praví Esther a její pohled v té chvíli padá do zrcadla, jež
Mardocheus před ni nastavil. Esther uviděla Esther. Mlčí. Pochopila.
Zde by byla vhodná chvíle k tomu, abychom si připomenuli
mythus o bohyni Amaterasu, který Japonci tak často se zálibou
hrají ve svých divadlech. Slunce, když se mu již zprotivila lidská
nepravost, se ukrylo v propasti. Bohové, aby je z ní dostali, užili
pomoci prosté ženy. Postavili ji před jeskyni a žena se dala do
tance. Slunce v propasti slyší její zpěv, křik, bubínek, šlapy, rytmicky tepající zem. Rozmrzele a zvědavě pootvírá dveře a jeho
první paprsek, jeho první pohled se setkává s tou tváří, která není
nic jiného než zrcadlo. Okouzleně vylézá ze svého úkrytu a dveře
se za ním zavírají. Již nikdy se neotevrou.
Nikoli nadarmo dal Bůh ženě tuto zbraň krásy. Obdařil ji
tváří, která, i když je sebe více vzdálena a znetvořena, je jistým
obrazem Jeho dokonalosti. Učinil, že je žádoucí. Vložil do ní konec
i začátek. Učinil z ní správkyni Svých záměrů a obdařil ji schopností, dávati muži onen tvůrčí spánek, v němž byla počata ona
sama. Zena je podpěra osudu. Ona je dar. Ona je možnost ovládnutí. Je to, co je schopno lásky k nám a zájmu o nás. Je sponou
toho pouta lásky, které neustále spojuje Stvořitele s Jeho dílem.
Chápe Ho. Je duší, která vidí a jedná. Sdílí s Ním v jistém smyslu
trpělivost a schopnost tvoření. Jak bychom se tedy mohli divit, že
Stvořitel v ní má zalíbení a že je jí vzrušován? Požádal Král krásy
tvé, praví žalm 44,12. A Píseň Písní je stále znovu tryskající hymnou této podivné a podle Luciferova názoru pohoršlivé vášně,
která Věčného poutá k tomuto pomíjivému květu Smrti. Krásná
má, přítelkyně má, holubice má! Vypadá to, jako by nikdy nenalézal slov dosti něžných, dosti svůdných! Ukaž mi tvář svou, at
zní hlas tvůj v uších mých: neboť hlas tvůj sladký a tvář tvá spanilá. Vskutku se na ni dívá a nenalézá na ní poskvrny.
Jak bychom mohli na takovou výzvu již teď neslyšet Mariinu
odpověď: Ejhle děvečka Páně!
Zde se ozývá nesouhlasící hlas a nezbývá mi, než dáti mu
slovo. Žena, praví ten hlas, není jenom zřídlem života, je také
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zřídlem hříchu, a obě tato zřídla jsou na našem počátku nerozlučně smíšena. Bůh se k ní nesklání jenom jako otec a jako ženich,
nýbrž také jako mstitel. Má si s ní vypořádat nějaký účet; má
dobrou pamět. Má pomstít starou potupu. Zena mu ublížila; Bůh
dodnes cítí v srdci ránu, kterou mu zasadila, tu nesmírnou škodu,
kterou způsobila na Jeho díle. Zasáhla Ho do slabiny v Jeho brnění,
do boku; žena je Jeho slabinou uprostřed Jeho Všemohoucnosti.
Je prvkem risika, který dobrovolně uvedl do Své úžasné konstrukce
a který vysvětluje Jeho obavy. To vykládá XVI. kap. v Ezechielovi
tak pečlivě, že žádný křesťan nikdy neustane rozjímati o tom:
A když jsi se narodila, v den narození tvého nebyl přiřezán
pupek tvůj a nebylas vodou umyta k spasení, ani solí osolena, ani
plenkami ovinuta. Neodpustila nad tebou oko, aby ti učinilo jednu
z těch věcí, smilovavši se nad tebou, ale povržena jsi byla na tvář
země v zavržení duše své ve dni, kteréhož jsi se narodila. Jda pak
mimo tebe viděl jsem, an tebe pošlapávají v krvi tvé; i řekl jsem
ti, když jsi byla v krvi své: Živa buď! řekl jsem, pravím tobě. Rozmnoženou dal jsem tebe jako úrodu pole a rozmnožena jsi a veliká
jsi učiněna a vešla jsi a přišla jsi k ozdobě ženské: prsy tvé naduly
se a chlup tvůj se vypučil. A byla jsi nahá a zahanbení plná. I šel
jsem mimo tebe a viděl jsem tě. A hle, čas tvůj, čas milujících.
I rozprostřel jsem oděv svůj na tě a přikryl jsem hanbu tvou.
A přisahal jsem tobě a všel jsem v smlouvu s tebou (praví Pán
Bůh) a učiněna jsi mi (za ženu). I umyl jsem tě vodou a vyčistil
jsem krev tvou z tebe a pomazal jsem tě olejem. A oděl jsem tě
oděvy rozličných barev, obul jsem tě do obuvi fialové barvy a opásal jsem tě kmentem a oděl jsem tě tence tkanými věcmi; a ozdobil jsem tě ozdobou a dál jsem náramky na rukou tvých a točenici
okolo hrdla tvého. A dál jsem náušnice na ústa tvá a kroužky
uším tvým a korunu okrasy na hlavě tvé. I ozdobena bylas zlatem
a stříbrem a oděna kmentem i mnohonásobně barveným rouchem;
běl a med a olej jedla jsi a krásna jsi učiněna velice příliš; a prospěla jsi v království. A vyšlo jest jméno tvé mezi národy pro
sličnost tvou, protože jsi dokonalá byla v okrase mé, kterouž jsem
byl vložil na tě (praví Pán Buh). 1 majíc důvěru v krásu svou,
smilnila jsi ve jménu svém a vystavilas smilnění své každému
mimojdoucímu, abys jeho byla. A vzavši z oděvů svých, nadělala
sis sobě výsosti onde i onde sšité a smilnila jsi na nich, jakož jest
se nestalo aniž bude. A vzala jsi přípravy ozdoby své ze zlata
mého a stříbra mého, kteréž jsem dal tobě, a nadělálas sobě
obrazů mužských a smilnila jsi v nich. A vzala jsi roucha svá
mnohobarevná a přiodělas je a olej můj i kadidlo z vonných věcí
kladlas před ně. A chléb můj, kterýž jsem dál tobě, běl a olej
3
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i med, jimiž jsem tě vychoval, a kladlas před obličejem jejich
k vůni líbeznosti. To stalo se, praví Pán Bůh. A dále pokračuje
strašný výpočet hříchů a trestů. Ale co vidíme na konec? I rozpomenu se na smlouvu svou s tebou ve dnech mladosti tvé a vzbudím ti smlouvu věčnou. A zvíš, že já jsem Hospodin.
Takto připravena, vyzbrojena a opatřena, poselkyně Izraele
směle předstupuje před svého Pána.
Dne pak třetího odložila své roucho pokání a obklíčena jest
slávou svou. A když v rouše královském se skvěla a byla vzývala
všech věcí Správce a Spasitele Boha, pojala dvě služebnice, a na
jednu se spoléhala jako pro rozkoše, a přílišnou útlost, těla svého
nésti nemohoucí; druhá pák ze služebnic šla za paní, držíc roucha
vlekoucí se po zemi.
Ty dvě služebnice, to jsou zase oba Zákony. Esther se opírá
o Starý zákon, to jest o neochvějný slib, podpírající kolísavou přirozenost. Druhá služebnice jde za nimi a pozdvihuje ten šat, tu
schránu slov a pokynů, jíž je oděna: brání, aby neuvízla na cestě,
na hmotě, aby se o ně neušpinila, aby se o ně nezachytila. Brání
liteře brzditi pohyb milosti. Nový zákon a zvláště Epištoly konají
duchovní službu. Což nevidíme denně při mši, jak přisluhující
kněz uctivě pozdvihuje při pozdvihování oficiantův ornát?
Sama pák, růžovou barvou obličej politý majíc, s libýma a jasnýma očima, smutnou mysl, přílišnou bázní sevřenou, kryla.
Tak tedy přišel pro rozechvěnou Esther onen den obávaný
a tak dlouho očekávaný duší, která v samotě vzdychávala: Kdy
přijdu a ukáži se před tváří Boží? (Žalm 41, 3). A Žalm 118, 131:
Ústa svá otevřel jsem a vdechl jsem ducha: neboť přikázání tvých
žádostiv jsem byl. Přišla chvíle odpovědi na tajnou výzvu, kterou
vlastně nepřestala dychtivě očekávat ode dnů své dospělosti:
Holubice má, ukaž mi tvář svou (Píseň Šal. 2, 14), tu tvář klášterní a uzavřenou, kterou pokání v ženských klášteřích připravilo
za tolikerými závoji a mřížemi. Ukaž mi svou tvář! Tuto výzvu
uslyší od Ježíše Krista! Ukaž mi tvář svou, neboť jest krásná!
Toto volání budou opakovat nesčetné legie, toto zanícené volání
rozechvěje nebesa, až páter Damiens, apoštol malomocných, a všichni svatí řeholníci a řeholnice, kteří následovali jeho příkladu,
ukáží svému Vykupiteli tu tvář rozleptanou a strhanou láskou,
tvář, na níž porobenost byla zahlazena vítězstvím podle těchto
tajemných slov Izaiášových: Computruit jugum a facie olei! (Iz.
10, 27). Tak zde teď Esther, když dovršila noviciát, horoucí, rozpačitá a zářící, oděná slávou a bázlivostí, stojí před hrozným
Asverem jako růže ve vycházejícím slunci! A archivy se stránkami, které se jiskří rosou Moudrosti, ji vskutku srovnávají se
18

záhonem růží jerišských a její líce s planoucí slupkou granátového jablka. Celá duše jí vystoupila do tváří a krev barví tělo.
Esther je sám oheň a světlo, samé vyznání a pokora. Ale co říci
jejím očím, jež jsou jakoby oči děvečky v rukou paní své (Žalm
122, 2) ? Děvečka? To ne; ale nevěsta. Veni soror mea sponsa
(Píseň Písní 5, 1).
Všedši tedy skrze všecky dveře napořád, stála proti králi,
kde on seděl na trůnu království svého, oblečený v roucha královská a skvěje se zlatem a drahými kameny, a byl hrozného vzezření. To je obraz z Ezechiela a z Apokalypsy, v němž se duši zjevuje ta nesnesitelná přítomnost, před níž se i Serafové zahalují do
křídel a pro kterou Izraelité snažně prosí Mojžíše, aby je ušetřil
pohledu na ni. Neboť jde při pohledu na ni o něco nebezpečnějšího
než o smrt. Sporným se při tom stává nejen život, ale také právo
na život. Všemi dveřmi se prošlo jedněmi po druhých. Ordinavit
in me caritatem, praví Píseň Písní. Caritatem zrození, zkoušky,
pokušení, smrti. Duše zde pod závoji Milosti stojí úplně nahá
a chudičká v přítomnosti zářivého a jako příval mohutného Stvořitele.
A když pozdvihl tvář a zapálenýma očima prchlost srdce ukázal, královna padla a v bledost změnivši barvu, umdlenou hlavu
na děvečku naklonila. Co jsi to spatřila, Esther, v té hněvné vteřině, v níž je obsažen celý soud, v zřítelnici té tváře tak dlouho
skryté a teď se pozdvihnuvší před tebou? Co je to v nás, řekni
nám to, co ochablo pro hněv holubice (Jer. 25,38) ? Co jsi zahlédla
v té propasti Dies irae? Snad své vlastní jméno, zavěšené mezi
Otcem a Synem na rtech Slova?12) Nebo tu palčivou tvář, plnou
lásky i přísnosti, která se kdysi obrátila k Luciferovi ? Nebo snad
spíše tvář, kterou Ježíš jednou, než ji nechal sklesnouti na prsa,
pozdvihl k Otci Svému s výkřikem lva (Apok.), s oním prudkým
zaúpěním, jež mu uniklo ze rtů, dříve než vypustil duši? Ano,
tento svrchovaný pohled, z krvavých očí na kříži, tě, Esther, zasáhl rovnou do srdce. Toto úžasné šílenství jsi četla v očích Všemohoucího, tu zuřivost13), tu rozhořčenost, která od toho času nakazila tak mnohé svaté duše a které se říká šílenství kříže. Při
takovém pohledu se duše děsem hroutí jakoby podťata! Umírá,
rozprchává se!14) Zahynula by, kdyby neměla oporu v neklamné
pomoci víry.
12) Neboť Kristus je posazen nade všechny vykoupené, nade vše> co má
jméno v tomto světě i ve věku budoucím (Efez. 1, 21).
13) Numquid in fluminibus furor tuus? (Habak. 3, 8). — Revelata sunt
fundamenta orbis ab inspiratione spiritus furoris eius (2. Král. 22, 16).
14) Ingrediatur putredo in ossibus meis et super me scateat (Habak. 3,16).
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I obrátil Bůh králova ducha v tichost. A omdlévající královna to ihned postřehla, neboť světla srdce zůstávají pozornými
a bdělými, i když víčka jsou zavřena a světla těla pohasla. Spím,
praví, ale srdce mé bdí. Neprchla, ale v mžiku, in ictu oculi, se
všechno změnilo. Postavila se na stranu toho hněvu, té žárlivosti,
proti sobě samé15). Když se nepřátelství stane osobním zájmem,
když se lhostejnost stane pozorností, když přijetí a zanedlouho
také zalíbení vnikne do zahořklého a kritického pohledu, když nedůvěru a přísnost vystřídají čím dále tím živější hnutí obdivu
a touhy, ach, to bývá velmi slastný okamžik v dějinách lidských
lásek! Tak tam, před tou věcí, vztahující po ní náručí, stojí
šťastná, vzrušená Esther.
A rychle a boje se vyskočil s trůnu, a zdržuje ji lokty svými,
dokud nepřišla k sobě, těmito slovy lahodil: Co máš, Esther? Já
jsem bratr tvůj, neboj se. Neumřeš: neboť ne pro tebe, ale pro
všechny ostatní toto právo ustanoveno jest. Při čtení těchto pathetických veršů se vám v duchu vynořují všelijaké obrazy. Je to
náhlý rozběh toho obra z žalmu 18, 6, který vyskakuje, aby mohl
běžeti svou cestou, s onoho trůnu, na němž seděl po pravici svého
Otce (Žalm 109). Je to ono kůzle z Písně Písní, které jediným skokem, a nedotknuvši se jich, přeskočilo všechny překážky. Je to
pastýř, opouštějící své stádo a spěchající hledat zbloudilou ovečku.
Dostihuje ji, a jak nám to ukazují staré obrazy, bere ji do probodených rukou, které ji již nepustí. Co je ti, Esther? Čeho se
bojíš? Což nevíš, že jsem tvůj bratr? Nikoli pro tebe byl ustanoven tento zákon. Již se nám zdá, že slyšíme hlas sv. Pavla16), neboť
láska ruší každý zákon a každý strach.
A zde je také ono slavnostní slovo, ta posvátná formule královské lásky, kterou si tak rádi opakujeme v den Nanebevzetí
Panny Marie: Accede, tange sceptrum, Esther. — A když ona
mlčela, vzal zlatou berlu a položil na hrdlo její a políbil ji a řekl:
Proč mně nemluvíš ?
Berla, to je rukojeť, páka rozkazu, nástroj vlády a moci. Je to
odznak správnosti, pravidlo, čára součtů a míry. A je to také rozpětí navenek našich skutků a našich myšlenek, prodloužení našeho
já, prodloužení paže, spojovací čára, prst, tykadlo, paprsek, pro15) V jedné chvíli byly oči mého ducha otevřeny a všechny poklesky, kterých jsem se dopustila za svého života, mi byly zjeveny ve velikém i podrobně,
rozlišeně a jasně. Kdyby mě nebyla podpírala dobrotivost boží, byla bych zemřela. Ach, právě toto sžehuje a téměř hubí naši duši! (Blah. Marie Vtělení.)
16) Nyní pak osvobozeni jsme od zákona smrti, v němž jsme byli držáni,
tak abychom sloužili v novotě ducha a ne ve vetchosti litery (ftím. 7, 6).
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středek poznání, sdílení a moci. Je to hůl, která vykonala tolik
zázračných věcí v rukou Mojžíšových a Áronových. Je to žezlo,
které nebude odňato od Judy (Gen.), stejně jako kříž nebude odňat křesťanům. Je to též berla, kterou manžel podle Estheřiny
prosby nemá dávati těm, kteříž nejsou. A teď ji manžel klade na
její hrdlo jako znamení kříže a jha, kteréž je dobré nositi od mladého věku. A Esther je laskavě vyzvána, aby se ho chopila, aby se
ho zmocnila dotykem. Tak je zde Lidstvo v osobě Svaté Panny
připuštěno k tomu, aby vložilo pohled a ruku do vlády nade všemi
věcmi. Neslušelo se, aby koruna zůstala bez žezla.
Touto visí, podobnou visi, kterou Šalomoun možná viděl rýsovat se ve zlatém oparu, který v den Vysvěcení naplňoval jerusalemský chrám, končí se naše čtvrté jednání.
Zbývá již jenom skoncovat znovu, radostně a triumfálně,
náhlý obrat lidských osudů. Esther vystoupila k svému Pána na
onen vůz, jehož třpytná kola s sebou unášejí zbytky vlasů a mozků.
A vzadu je slyšet Makedoňana, jak se hroutí v hrozném třesku
rozbitého nádobí, stejném, jaký zavzní, až se zhroutí Hitler a Pětiletka. Ve chvíli, kdy cítil, že zahyne a že je ztracen, zkusil ten špinavý ničema zachytit se Královniných šatů jako všelijaké ty laické
tupohlavé instituce, které se ve svém zmatku snaží vyšňořit nějakými těmi duchovními cáry. Ale již je v rukou popravčích pacholků. Budiž slavnostně pověšen, před zraky všech století, na touž
šibenici, zvýši padesáti loktů, kterou on sám byl postavil, neboť
Bůh sám> a nikoli my jsme mu připravili zaslouženou smrt.
A ptactvo nebeské nechť spásá jeho mrtvé tělo jako blud, rozptylující se do všech větrů, jak je předpověděno v Apokalypse. Kříž,
který je nástrojem naší spásy, stal se nástrojem jeho zkázy.
Nechť na něm zaujme místo podle své zásluhy, on i potomstvo
vzešlé z něho, těch deset, jejichž počet byl očekáván všemi na
Pathmu. Od jednoho konce sto sedmadvaceti zemí k druhému
Židé vyhlazují stoupence toho lotra. Zahynulo jich tak pětasedmdesát tisíc, praví nám text. Pětasedmdesát tisíc, to je asi táž mstitelská cifra, která tvoří refrén divé písně starého Lameka, jak
nám ji tradice zachovala: tolik, že by to znovu stačilo naplnit nenasytné kostnice Bludu! A Židé se nechtěli dotknouti ničeho
z toho, co náleželo pobitým. Ještě nepochopili krásy synkretismu.
Přeložil JAROSLAV ZAORÁLEK
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RAINER

MARIA

RILKE

ZVĚSTOVÁNÍ PANNY

MARIE

Ne to, že vkročil anděl (pochopiž),
ji zlekalo. Jak málo jiní, když
paprsek slunce nebo měsíce
se vkrade na práh jejich světnice,
se zděsí —, ona lidské osobě,
v níž anděl prodléval, se podivila;
tušila sotva, že v té podobě
je těžko andělu. (Jak čistá byla!
Což ona laň, jež v lesní rozsedlině
ji spatřila kdys, neshlédla se v ní
tak hluboko, že počla ve svém klíně
neoplodněna zvíře jednorožce,
zvěř ze světla, zvěř nejčistší —.)
Ne to, že vkročil, ale blízko tak
že anděl s tváří jinocha svůj zrak
schýlil, že pohled andělův a ten,
jímž ona vzhlédla, úzce tak se střetly,
jako by vůkol zatemnil se den
a tisíce co zřely, nesly, hnětly,
vproudilo do ní: on a ona jen;
pohled a nahlížené, zrak a zření
už nikde jinde nežli tuto —: hle,
to ohromí. A oba ohromeni.
Pak zapěl anděl pozdravení své.

NEDŮVĚRA

JOSEFOVA

Anděl tedy kázal naléhavě
muži, který svíral ruce v pěst:
Nezříš však, že v každém ryse jest
chlad jak v jitrem orosené trávě?
Než ten druhý s mrakem ve tváři
reptá jen: Co ji tak přeměnilo?
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Přel. v . R.

Ale anděl vzkřikl: Tesaři,
neznamenáš, že to Boží dílo?
Že sám prkna řežeš, ve své pýše
opravdu chceš toho na soud vést,
jenžto z téhož dřeva skromně, tiše
dává listům hnát a květům kvést?
Pochopil. A když pak, jak se lekl,
provinile vzhlédl k anděli,
byl ten tam. Tu čapku s čela smekl.
Na rtech se mu chvály zachvěly.
Přel. K. v . R.

ROMANO

GUARDINI

NOVÉ NEBE A NOVÁ

ZEMĚ

Mluvili jsme jinde o tajemném životě, jenž přichází člověku
z lásky Boží — „shora", „s nebe" —, který je mu darován a přece
je nejhlouběji jemu vlastní a v něm teprve se stává tím, čím nejvlastněji má býti.
Co však s věcmi kolem nás?
Je toto tajemství nového života připraveno jen člověku ?
Věci širokého, bohatého světa: mohutné, vznešeně strmící
hory, stromy v plnosti a záhadě svého tichého žití, krása hvězdné
oblohy, neměřitelné síly všehomíra a ono hluboké ve světě, jež
tak živelně svým tajemným bytím naléhá na lidskou duši — co
s tím?
Všechno velké, drahocenné kolem — je to vyloučeno z tajemství darovaného života Božího?
Je tento život vyhrazen jedině člověku?
Někteří mají pocit, že se v přírodě tají hluboké očekávání. Že
je tu víc a něco jiného než pouhé věci, jež možno uchopiti a užív a t i . . . Všechny pohádky mluví o jednom tajemství: o touze a divu
naplnění.
Je to jen fantasie, či je tu tušeno něco skutečného?
V Listu k Římanům se praví: „Vždyť i tvorstvo očekává s toužebností zjevení synů Božích. Neboť marnosti bylo poddáno tvorstvo, nikoli dobrovolně, nýbrž pro toho, jenž je poddal s nadějí, že
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i ono bude osvobozeno od poroby porušení ve svobodu slávy synů
Božích. Víme zajisté, že veškeré tvorstvo spolu sténá a trpí bolest
až dosavad." (8, 19—22.)
Neobyčejná slova! Zdá se, že chtějí říci, že svět ještě není hotov, není ukončen — že chce býti dokonán a bolestným úsilím
mocně k tomu konci pracuje... že se v něm chce něco zroditi,
vzrůsti a z vlastních sil nemůže . . . , že příchod onoho očekávaného
je vázán „zjevením slávy synů Božích". Co to znamená?
Viděli jsme již někdy, jak dítě zachází s věcmi? Opravdové
dítě! Věci kolem něho žijí. Jakmile je zabírá svým pohledem, srdcem, jakmile je bere do rukou, dostává se jim v nich podivuhodně
osvobozeného žití. Znamenají v nich mnohem víc než u nás dospělých. Mají zcela jinou hloubku. Cosi skrytého vystupuje z pozadí
a volně si hraje. Věří si vzájemně. Postava jindy skrytá se zjevuje
a stává se oním nejvlastnějším. Věci v tu chvíli mluví — navzájem
i s lidským dítětem vcházejí v intimní přátelský poměr; stávají se
zcela jinak přívětivé, vábivé a silné i nebezpečné. Pak ale dítě
dospívá; chce věcí upotřebiti, ovládati, chce jich užívati — tu ztrácejí ono volné žití. Jsou spoutány do okovů. Oněmí. Stávají se
bezmocnými, jednotvárnými. Jen zřídka vystupuje tajemství mocněji ; tak ještě na jaře, když všechno raší nebo i v dmoucí se temné
noci. To je ale už jen prchavá vlnka, krátká jak dechnutí a brzo
se vše rozplyne . . .
Někdy vidíme postavy, kolem nichž, zdá se, znovu něco podobného se probouzí; ale výš, jinak výš, čistě a svatě.
František byl z nich. Když se vypravuje, jak ryby svolával
a jim kázal; jak ptákům mluvil o slávě Boží; jak vlk z Gubbio naslouchal a byl poslušen jeho káravých slov — to všechno jistě jsou
legendy. Jde však o to, že možno vůbec někoho takovými legendami
opřádati. Všechny praví: František z Assisi byl z těch, kolem nichž
věci žily jinak než jindy kolem lidí žijí. V jeho blízkosti dostávalo
se jim nového bytí. Byly osvobozeny ze své němoty; pouta spadla;
zakrnělé rozkvetlo a staly se krásnými, volnými, svobodnými. Však
ještě víc: probudilo se v nich něco zcela nového. Ne pohádka, nýbrž
div! Div, ne však jako zázrak, nýbrž tak, že v přítomnosti tohoto
skutečného Božího dítěte a linoucí se z něho blažené slávy něco
jim přichází odjinud, z Boha — a toto jiné bylo, nač tak toužebně
čekaly, v čem bylo naplněno ono nejhlubší, v čem teprve mohly
býti sebou samými... Lidé to cítili a vyjádřili v oněch legendách,
jež kolem Františka spředli.
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Co Pavel mínil, to tu začalo: „Neboť marnosti bylo poddáno
tvorstvo, nikoli dobrovolně, nýbrž pro toho, jenž je poddal s nadějí,
že i ono bude osvobozeno od poroby porušení ve svobodu slávy
synů Božích." Tato sláva synů Božích se zjevila ve Františkovi
a kolem něho. V jeho přítomnosti počal svět býti blaženým. V jeho
očích a srdci a v jeho rukou počaly věci býti jinak než j i n d y . . .
A to jest ono veliké slibující tajemství.
Otevřeme-li poslední knihu Písma Apokalypsu, knihu tajemného zjevení, mluví o nebezpečích, jež hrozí novému, blaženému
životu z Boha, a o tom, jak musí býti oň vytrvale bojováno; zároveň však mluví o slávě, která se z Boha rozzáří ve všem stvoření.
Celá Apokalypse je plna tajemství Boží lásky ne jenom k člověku,
nýbrž též k věcem. Musíme to čistě chápati. Jde něco z nejhlubšího
srdce křesťanské víry, že Bůh i věci miluje. Slunce, hvězdy, stromy,
všechny časné věci. Všechny, jež jsou němy a nemají duše jako
my: všechny Bůh miluje a zvlášť miluje. Mile utěšuje čisti místa
ve Svatém Písmu, z nichž tato pravda vysvítá.
Na začátku Starého Zákona, kde se vypočítává, jak Bůh stvořil svět, stojí: „A viděl Bůh, že to bylo dobré." ˇÚsměv lásky Boží
se vznáší nad krásou stvoření. Však i obrana světa spočívá v těchto
slovech. Přesto, že jinak stojí psáno, našli se lidé, kteří říkali, že
svět je špatný, neboť pochází od zlého; temná moc jej stvořila.
Tu však mluví svatý text: „Nikoliv, co Bůh stvořil, je dobré —
velmi dobré!" „I pohleděl Bůh na všechno, co učinil, a viděl, že je
to dobré . .."
Tak přemítejme ve svaté knize list za listem. Mluví o hříchu;
o zkáze a bolesti, která hříchem přišla na svět a do věcí; o klamu
a svodech, jež se ve světě skrývají. Nidky však jej Bůh neopouští,
stále jej drží v ochranné ruce. Přes všechno spustošení nese Boží
stopy a obraz Jeho v tisíci tvarech svých věcí a dějů a ve svém
pořádku, a tomu, kdo se mu blíží zbožně a s jasným srdcem, mluví
o svém stvořiteli. Ježíš na něj pozírá laskavým pohledem. V jeho
podobenstvích žijí květiny, ptáci, pole, vinice. Ježíš nám zjevil, jak
v dějích světa naplňuje se veliké tajemství prozřetelnosti Otcovy;
jak věci jsou k tomu nástroji, nádobami; poslové a naučení jeho
dětem. Ve věcech světa, v křestní vodě, v chlebu a víně poslední
večeře dal vytrysknouti pramenům věčného života.
V hlubokých viděních svých listů mluví Pavel o tajemství
očekávajícího a po znovuzrození úpějícího světa. Všechno to jsou
znamení; znamení, že Bůh si věcí váží, že je miluje, velmi miluje...
4
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Jasně vystupuje toto tajemství v Apokalypse. Proudí tu nádhera lásky Boží všemi věcmi. Nejhlubší slovo mluví o „novém
nebi a nové zemi". Zmizí všechna bolest, všechna nesnáz, všechna
nenávist, všechno, „co bylo před tím" a přišlo z hříchu. Vše bude
volné. Všechno se otevře. Všechno bude proměněno.
Zmrtvýchvstání Páně — i co před tím se událo na hoře Proměnění — otevírá výhled v božský střed tohoto oslavení. Ježíšovo
tělo bylo prozářeno, stalo se výrazem vnitřní slávy. Proměněný
Spasitel žije. Žije a působí. Zabírá svět v sebe. Chce jej učiniti
jediným velikým tajemstvím svého tajuplného oslaveného těla;
nejen lidi, i všechno stvoření; takže „všechno bude shrnuto v něm
jako pod jednou hlavou, co je na nebi, na zemi i pod zemí". Všechno
stvoření jediná jednota, proniknutá mocí jeho boholidského života.
Všechno bude životem! Všechno světlem!
Jak Apokalypsa o tom mluví?! Vystupují vidění slávy, jedno
za druhým: chóry velikých postav v bílých řízách se koří v hlubokém klanění..., nepřehledné zástupy pějících chvály a jejich píseň
je jak hromový hukot mohutných vodstev... Strmící zlaté svícny
hoří před vysokým trůnem. Trůn je ze zlata, křišťálu a safíru...
Nebeské město s hradbami z drahého kamení; jeho brány pracované každá z jediné veliké perly; ulice ze zlata a zlato je jako průhledné sklo. — Nesmírnost nádhery pokouší se o výraz v nepředstavitelném! — Nepotřebuje světel — jeho svící je Beránek a světlo Boha je veskrze proniká. Jeho pokrm jsou plody stromu života,
rostoucího na břehu běloskvoucího toku . . .
To všechno jsou obrazy! Podobenství oné krásy, která ve stanoveném okamžiku oslavení vytryskne ze všeho stvoření, neboť
„se zjeví sláva synů Božích". Obrazy oné krásy, která znamená
uchvácení Bohem, o které bylo zaznamenáno tajuplné slovo: že
svaté město sestoupí a jako nevěsta vykročí vstříc Beránkovi...
Nadcházívá někdy chvíle — tak v hodinách pozdního odpoledne, když den byl jasný — že vzduch je čistý a všechny věci jsou
jako průhledné. V horách nebo na jihu bychom to pocítili mocněji.
Všude zavládne mocná, něžná krása. Je pozemským obrazem „nového nebe a nové země". Jako oslavení leží to na věcech.
A to je teprve jen zaslíbení. Tam se však rozleje světlo Srdce
Božího; světlo, které je živoucím jasem a láskou. Vytryskne ze
všech věcí a ty se rozzáří a pochopíme, co znamená, že Bůh miluje
své tvorstvo.
Přeložil JAN HADRAVA
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K
TIMOTHEUS

VODIČKA

POKUS O FILOSOFII

KRITIKY

V takový smysl asi vyznívá studie Marcela Braunschviga
o abbé Du Bosovi*) a jeho „Kritických úvahách o poesii a malbě"
z roku 1719. Abbé Du Bos se podle něho „první pokusil nalézti
důvody záliby, již v nás vzbuzují díla umělecká. První nastínil, co
jest vlastně genius. První konečně sblížil souvislým způsobem
umění malířů a básníků. Jedním slovem, má zásluhu, že uvedl do
kritiky ducha filosofického". (75.) Vskutku nás studie Braunschvigova přesvědčuje, že se Du Bos o něco takového pokusil; nepřesvědčují nás však stejnou měrou závěry o hodnotě těchto pokusů, jež autor vyvozuje ze svého zkoumání. A ježto zde jde o věci
tak důležité pro řád umělecké kritiky, je třeba všimnouti si jeho
výkladů podrobněji.
Už první princip Du Bosovy teorie kritiky neprochází bez námitek. Cílem uměleckého díla je podle něho líbiti se a dojímati,
a tudíž nejlepším soudcem děl jest cit a nikoli rozum a pravidla
dokonalosti, stanovená rozumem. To je formulace, která vychází
z nepřesného pojetí rozumu a tak zvaného „uměleckého citu".
Rozum je zde chápán ve smyslu velmi omezeném jako metoda
„diskuse a analysy". My však víme, že analysa jest jen služebnou
schopností toho vyššího rozumu, jejž ve filosofii nazýváme intuicí
a jemuž přísluší schopnost nazírání věcí v jejich podstatě, v tom,
co tvoří jednotu a celistvost nějaké věci. A právě touto schopností
vidění, jež přísluší intuici a jež zahrnuje v svůj pohled i všechny
prvky smyslové, vcházíme ve styk s uměleckým dílem. Ona je
určujícím principem v k u s u , jak lze nejlépe nazvat schopnost
vcházet v komunikaci s uměleckým dílem. Neboť jen tato vyšší
inteligence má obě vlastnosti, odpovídající základním složkám
umění a nezbytné k jeho pochopení — schopnost zachytit realitu
věci — to nezredukovatelné, co tvoří věc věcí — a schopnost vnímat míru věci — pravost tvaru, v němž hledá podstata svůj výraz.
Vkus je jen praktickým uplatněním této schopnoti; potom však
jej nelze nazývat citem, neboť v citu se uplatňují docela jiné
složky, především smysly a vůle — ledaže bychom používali výrazu
„cit" v tom pokaženém smyslu, v jakém se třeba dnes dává nálepka
citu všemu, co se vymyká diskursivnímu chápání. Mluví se pak
*) Vyšlo jako 34. kurs ve Staré Říši.
4*
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o „uměleckém citu" nebo o „náboženském citu", jako by nešlo
o věci reálnější; ale není třeba právě proto zamítat každý pokus
o takové názvosloví? Zdá se, že sám autor přes všechnu svou
ochotu je nad tím Du Bosovým „citem" poněkud v rozpacích.
„A teď se tážeme, zda cit nebo smysl, o němž mluví Du Bos, nemá
částečně povahu inteligence, či jen jest v oblasti citové. Smysl ten
působí arci spontánně jako sama citovost; ale na rozdíl od této
nemá povahu individuelní. Toto pojetí jakéhosi zvláštního smyslu,
jenž by soudil neomylně o krásnu, zdá se nám zahrnovat jakousi
obojetnost." (25.) Na neštěstí se nevykládá blíže pravá povaha
této obojetnosti, ačkoli právě z takového výkladu pochopíme nejlépe, proč Du Bos definuje vkus jako cit. Citová složka je totiž
vskutku účastna v každém prožití uměleckého díla — ale je toliko
jeho výslednicí, jakousi resonancí, nikoli jeho základem. Je ta
jakýsi rámec, nezbytný k zřetelnějšímu vyniknutí účinku, s nímž
jinak nemá souvislosti, leč jako jedna z mnoha materiálních složek
díla. A v každém zdravém vztahu člověka k umění je cit také takto
chápán jako něco podřadného. Zaujme-li místo významnější, nebo
je-li dokonce vzat jako základ, je to možno jen tehdy, je-li porušena
rovnováha vkusu a tedy i rovnováha vidění, jež pozbývá schopnosti
rozeznávat pravý řád věcí. Tak je třeba si výsvětlovat i Du Bosovu
formulaci — jako výsledek přílišné převahy diskurse nad nazíráním, jež je potlačeno a jehož schopnosti pak jsou přičítány citu.
Pak se nám ovšem objeví Du Bos jako duch velmi blízký —
bližší, než se domnívá Braunschvig — moderním teoretikům umění,
kteří končí v tak zvané „kritice impresionistické", jež je vrcholem
úchylky od pravého řádu umělecké kritiky. Zde si tedy nemůžeme
vybrat z Du Bose mnoho užitečného. Jest ovšem třeba míti na
mysli, že jeho pojetí je reakce proti klasicismu, který znamenal
úchylku ve směru opačném svým povýšením pravidel míry, platných pro jistý omezený okruh, na obecné podmínky umělecké
hodnoty. To dodává pokusu abbé Du Bose jistého významu historického.
Podobně je tomu u jeho výkladu o tom, jaký je původ záliby
v uměleckém díle. Umění zachraňuje podle tohoto výkladu člověka
před nudou tím, že „vytváří předměty, jež vzněcují v nás vášně
umělé, schopné toho, aby nás zabavily ve chvíli, kdy je cítíme,
a neschopné, aby nám způsobily skutečné trýzně a opravdové
hoře". (Srv. 31.) Umění je pak ovšem pouhým napodobením „dojmu, jímž na nás působí předmět" a dojem z uměleckého díla „není
rozdílný od dojmu, jímž by působil předmět napodobený, leda tím.
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že jest méně silný". (Srv. str. 32.) Lze jistě nalézti jakýsi vztah
mezi uměním a útěkem před nudou, vidíme-li v nudě stav ducha,
který ztratil styk s pravou hloubkou života; umění pak vskutku
ruší všechnu nudu a prázdnotu ducha, uvádějíc ve styk s plností
reality — ale to je něco zcela odlišného od toho úkolu pouhého rozptylování ducha, pouhé kratochvíle, která má poskytovat člověku
jen náhražku skutečnosti. Nevede odtud přímá cesta k moderní hygieně ducha, v níž jest umění postaveno na roveň sportu jako jakýsi duševní tělocvik? Správně poznamenává Braunschvig na
tomto místě, že Du Bos bere vlastně umění jeho základní smysl.
„Tím, že nepřiznává uměleckým dílům jiného zájmu než ten, jaký
máme k předmětům, jež reprodukují, zanedbává důležitou oblast
umění, tu, v níž jsou díla, která místo aby byla pouhou a prostou
kopií předmětu přírody, jsou výtvorem fantasií obraznosti. Ale
i v tom, co se týká děl napodobených přímo, není správné říkati,
že nás v umění zajímají jen ty předměty, jež nás zajímaly v přírodě. Kdyby tomu tak bylo, nevidíme, proč by umění mělo existovati, proč by měl dělati umělec, co už tady jednou jest. Ostatně,
nebývá tomu také tak, že předměty, jež se nám zdály v přírodě
bez významu, vábí a poutají naši pozornost, jakmile jsou obtlumočeny uměním? Du Bos tvrdí, že tehdy zajímáme se toliko o hodnotu umělce. V mnohých případech jest pravděpodobnější vysvětlení jiné: že totiž přímo v přírodě zkoumali jsme vždy tyto předměty vzhledem k jejich praktické užitečnosti, kdežto umění, stavějíc nám je na oči nezištně, má nás k tomu, abychom je pozorovali
se zájmem estetickým." (34/35.) My bychom to vyjádřili ještě
stručněji a důrazněji tak, že umění má co činiti s obnovením
plnosti a dokonalosti, kterou zachycujeme ve všední tváři věcí jen
v setřených stopách a že se při tom nestará vůbec o napodobení
příjemných dojmů. Říká-li Braunschvig dále, že Du Bos přes to
vlastně vyjadřuje pravou povahu umění, když říká, že umělecké
napodobení není „vážné", není to zcela správné, neboť Du Bos tím
zřejmě chtěl říci jen to, že dojem uměním vzbuzený je prost závažnosti a odpovědnosti, jež doprovázejí dojem ze skutečnosti.
Konečně tu jsou ještě Du Bosovy výklady o vztahu uměleckého nadání k podmínkám hmotným a společenským. Zde byl jistě
Du Bos blízek pravdě, když zdůraznil, že umělecký duch nese vždy
pečeť země, z níž vyrůstá, ale čteme-li jeho tvrzení, že „genius
záleží (!) v šťastném uspořádání mozkových ústrojů, jakož i v jakosti krve, která ho má k tomu, aby se rozněcoval při práci, takže
zásobuje v hojnosti vtipy ty vzpruhy, jež jsou ve službách obraz29

nosti" (46/47), nebo že „národové, u nichž umění nekvetla, bydlí
v podnebí, které není k tomu vhodné," (50.) není to zase ta
správná odpověď na otázku, jakým způsobem souvisí umělec se
svým domovem. Génius záleží jistě v něčem více než v uspořádání
mozku a krve, a to „něco více" nezávisí na žádném „zrození morálním a fysickém", přetvářejíc si naopak každé fysické podnebí
podle řádu svého klimatu duchovního; a jestliže u některých národů nebo v některých dobách umění neprospívá, je zajisté třeba
hledat příčiny především v nějakém vnitřním nedostatku, v nějaké
duchovní zradě, v porušení pravých základů kultury ducha i země
— neboť i ty hmotné podmínky, jichž si umění žádá, vznikly přetvořením přírody a sebe lepší země zůstane pro umění neplodná,
není-li zúrodněna duchovním řádem. V tomto zařadění by jistě
našly i Du Bosovy výklady své správné místo a svou správnou
formulaci. Ale právě tento nezbytný princip výkladu u Du Bose
chybí — a jeho formulace se tak ocítají nebezpečně blízko tésím
materialistickým. Máme z nich dojem, jako by je pronášel člověk,
který velmi zdaleka a velmi nejasně tuší obrysy pravdy, ale který
si je promítá do podob zcela falešných.
A i když si z nich vybereme pravdivé jádro, shledáme v něm
málo příspěvků k pravým základům umělecké kritiky. Pravá kritika vychází z principů reality a z absolutního cíle, k němuž směřuje každé umělecké dílo skrze řády reality. Nakolik však mohou
přispět k tomuto pojetí kritiky výklady psychologické nebo fysiologické, jež jsou sotva margináliemi k vlastnímu textu díla? Není
umělecké kritiky, která by se dala nazvat v plném smyslu vědeckou. Zde tedy lze pokus abbého Du Bose zařadit spíše mezi pomocné estetické vědy.
A přece nelze říci, že bychom neměli před sebou nic více než
vědeckého ducha, ztrácejícího se v nahodilostech, jež zasahují jen
povrch uměleckého díla. Ve skutečnosti je to právě ta „obojakost"
jeho výkladů, ta nepřesnost formulací, to tápání, zachycující jen
stín pravdy, jež nás přesvěčují o něčem jiném. Při nejmenším nám
aspoň nemůže ujiti, že jsou-li odpovědi zmatené, jsou otázky velmi
jasně a ostře postaveny — a že mezi otázkami a odpověďmi je
jistá nesouměřitelnost — otázky jsou z řádu filosofie, odpovědi
z řádu odborné vědy. A to by svědčilo, že Du Bos měl aspoň předpoklady k vytvoření pravé kritiky. Nesplnil-li je, tedy je třeba
hledat příčinu v tom, že žil v době již příliš vzdálené pravého řádu
a že neměl sám dosti síly, aby zcela přemohl tíhu mrtvého ducha
doby, jež zplodila osvícence.
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SLEDOVÁNI

DĚDICTVÍ
Je krutý ...

Lenin o Stalinovi.

Dědictví Leninovo po smrti Leninově nenabylo ve svých konkrétních formách definitivního a dovršeného výrazu, avšak dvojí
příkaz v něm byl patrný hned od počátku: je třeba uchovávat je
jednak jako dědictví ruské, jednak jako dědictví mezinárodního
chiliasmu marxistického6). K dovršení a naplnění Leninova dědictví byli tu dva notáři: L e v T r o c k i j a J o s e f S t a l i n .
Oba měli vzhledem k povaze dědictví přednosti i vady, které lze
z dalšího vývoje událostí dobře rozeznávati: zhruba řečeno —
Trockij měl větší předpoklady zdárně ochraňovat dědictví mezinárodní, Stalin pak spíše dědictví ruské. Trockij je až příliš brilantní theoretik, Stalin pak spíše ovládá samozřejmá gesta praktika, uskutečňovatele. Trockij dovede najít taktiku tím, že ji nejdříve vymyslí, vytheoretisuje, Stalin má raději nejdřív taktiku,
či spíše čin, aby potom, je-li třeba, nalezl pro něj nějakou theorii
či formuli. Když se dostali do sporu, přihlásili se oba k radě Leninově »učiniti z naší revoluce prolog všesvětové socialistické revoluce« a »naočkovati revoluční bacil«. Trockij tuto Leninovu radu
stále a stále slovy připomíná, urguje a vykřikuje, Stalin zase se
domnívá, že je to jakási samozřejmost, vyplývající z Leninova
dědictví, že ji má v krvi a v své podstatě, takže k jejímu provádění může přistoupit beze slov kdykoli a kdekoliv, jakmile doba
a okolnosti budou »zralé«.
Mezi Stalinem a Trockým vznikl o dědictví Leninovo svár,
který je dnes rozhodnut tak, že Stalin drží pevně v rukou ruské
dědictví Leninovo, kdežto Trockij ze svého mexického vyhnanství
začíná znovu od počátku klást základy vyhaslé revoluce světové —
tentokrát na kontinentě, na němž prý má ideologie »trockistická«
zvláště živnou půdu a budoucnost.
Umírající Lenin měl už příležitost vidět tuto nepříjemnou
situaci dvou svářících se pretendentů svého dědictví, a ač už byl
v té chvíli sláb a bezmocen (čili začínal už žiti leninismus, zatím
6) Co do všeobecných předpokladů dalších svých vývodů odvolávám se
na svoji stať v 2. čísle III. ročníku Řádu,
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co se končil lidský život Leninův), přece ještě — a nebylo vzhledem k zásluhám, k nimž závět umírajícího má přihlížet, jinak
možno — doporučoval spíše Trockého a kohokoliv z dalších: Zinověva, Kameněva, Pjatakova — než generálního sekretáře strany:
Stalina. Není třeba pochybovati o autentičnosti Leninovy závěti,
neboť odpovídá okolnostem i náladě doby před smrtí Leninovou,
Stalin ji obratně i přiznal, zvláště však je jisto, že Lenin se bál
Stalinovy hrubosti, bezohlednosti a krutosti, která mohla být
v kabinetě ústředního sekretáře komunistické strany velmi škodlivá ostatním vedoucím soudruhům. Lenin, končící svou životní
pouť — ukrutník více ve spisech než lidsky — byl by si raději
přál někoho loyálnějšího, zdvořilejšího a pozornějšího k soudruhům. Tak prý to napsal Lenin 4. ledna 1923 a dopis odevzdal své
ženě paní Krupské. 21. ledna 1924 zemřel a paní Krupská jistě
pečovala o jeho odkaz a v dalším vývoji událostí se pokoušela občas připomenouti bojovným soupeřům poslední slova Leninova,
ale jak se ukázalo, marně. Stalin a Zinověv (tenkráte spojenci
proti Trockému) s politováním charakterisovali její intervenci
jako »křesťanský socialismus vdovy Leninovy«7).
Svár totiž nebylo možno řešit dohodou. Dědicem Leninovým
a nakonec i jediným vykonavatelem jeho dědictví, který v slávě
i moci daleko předstihl svého předchůdce, se stal Stalin. Jak a čím?
Trockij dnes ze svého vyhnanství se domnívá, nechtěje v ješitnosti
přiznati, že kořist moci se dostala do rukou zručnějšího, že se tu
bude odehrávati znovu onen velkolepý proces »třídního boje«, t. j.
msty, zvůle, závisti, šílenství jako v starém podkopaném Rusku.
Trockij, jenž nechce býti fatalistou, se domnívá, že »rozhodující
je konec konců třídní boj a přesuny, které se dějí v bojujících masách«8). Své dílo — sovětský svaz — tak snadno degradoval na
úroveň kteréhokoli státu buržoasního! Neboť tím zlehčuje i minimální účinnost vědeckého socialismu, nejsa již v jeho osvědčené
laboratoři, nýbrž prodlévaje v laboratoři své uražené ješitnosti.
Utěšuje se tím, že »již roku 1926 řekla paní Krupská v kroužku
levých oposičníků: „Kdyby Iljič ještě žil, jistě by již seděl ve
vězení."«9)
Nedejme se mýliti výměnou názorů obou soupeřů, ani bolševickou diskusí. Pravděpodobnost, proč Trockij prohrál, je jinde.
Trockij se může cítit a může být sebe legitimnějším následovníkem Leninovým, pokračovatelem či spíše správnějším vykladačem
jeho thesí, v Rusku nemá nic takovou cenu jako m o c . A posloup7)

Srv. Souvarine, Staline, str. 340.
Srv. Dopis Trockého Fred. Zellerovi z 12, listopadu 1935.
•) Tamtéž.

s)
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nou moc, daleko před Leninem posloupnou, má Stalin, jenž je
představitelem dovršení Leninova odkazu, jedině schopný vésti
tento odkaz, proletářský stát, podle základny, na níž byl postaven:
aby i Rusko dozrálo v řádný měšťácký stát. Stalin má více předpokladů, aby úspěšně s příslušným aparátem v rukou a s nutnou
bezohledností plnil důležitější část Leninova dědictví: ruského
dědictví. V jeho rukou se naplňuje smysl ruské revoluce bolševické: dohnat Evropu, zburžoasnit Rusko. Stalin zná lépe účinnou
methodu, jak nabývat moci, než Trockij a všichni, kdož se potom
stali nepohodlnými. Stalin ví, že vůdce nesmí zůstat se svým vedením za ř á d e m n u t n o s t i , za jistým tíhnutím k přirozenosti,
jíž nás nezbaví sebe duchaplnější theorie. Stalin, jak říká sám, ví,
že nelze ani předbíhat, ani zůstávat pozadu. Na tuto samozřejmost
nezapomíná, a aby ji učinil pochopitelnější všem, kdož se topí v záplavě marxistického mudrování, váže ji na spojitost s masami z a
k a ž d o u c e n u . Vůdce pak musí podle toho bojovat na dvě
fronty: proti těm, kdož zůstali pozadu i proti těm, kdož nedočkavě
předbíhají.
Touto vůdcovskou chytrostí, touto znamenitou taktickou volností zbavit se každého nepříjemného červa — jde o boj ve společnosti marxistické, jistým způsobem odlidštěné — touto přirozenou
instinktivností šelmy to Stalin vyhrál.
STALINOVY

PŘEDPOKLADY

K

VÍTĚZSTVÍ
»Jsem hrubý.«

Stalin.

»Ano, soudruzi,« říká Stalin na zasedání exekutivy komunistické internacionály 27. září 1927, »j s e m h r u b ý proti těm,
kdož hrubě a zrádcovsky naši stranu rozleptávají a rozdrobují.
Nikdy jsem závěť (t. j. Leninovu) nezatajil a netajím ji ani teď.«
A připomíná, že již na 13. kongresu ústředního výboru nabízel
svou funkci gen. tajemníka strany k disposici. A jeho demise byla
jednomyslně — i hlasy Trockého, Zinověva i Kameněva — zamítnuta. »Co jsem měl dělat? Vzdát se svého místa? To neodpovídá
mé povaze. Nikdy jsem žádné místo neopustil a nemám k tomu
ani práva. Byla by to deserce. Nepokládám se za svobodného člověka, poslouchám rozkazů strany.«
Když má Stalin zabezpečeny všechny prostředky k moci, když
patheticky přísahal nad mrtvým Leninem (živým leninismem),
který »nám dal v odkaz,
1. abychom drželi vysoko a chránili v čistotě velikou hodnost
člena strany,
5
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2. abychom chránili svou stranu jako zřítelnici oka,
3. abychom chránili a utvrzovali diktaturu proletariátu,
4. abychom upevňovali všemi silami svaz dělníků a sedláků,

5. abychom upevnili a rozšířili Svaz republik,
6. že nebudeme litovat svého života, abychom posílili a rozšířili svaz pracujících celého světa — komunistickou internacionálu«10), když vše je již tak zajištěno, že vlastně nezbývá, než
protivníky napravo i nalevo vůdci mrzutě nebo shovívavě vyslechnout a pak věci zařídit podle vlastního uvážení vůdcova, vůdce
začne neúprosný boj.
Sledovat tento boj na »theoretické frontě« je nuda ze všech
snad největší. Obě strany se dovolávají Lenina. Obě strany dovedou z něho nalézt to, co potřebují. Tak jako s nudnou vehemencí se
přeli reformisté s revolucionáři o these Marxovy, tak v letech
1924—1932 se prou o smysl slov Leninových. Všechny frakce v nich
nalézají svoje11). Diskutanti na konec po hádkách o rolnické otázce,
o industrialisaci a j. v. se shodli na tom, že v theorii jde především
o to, co je to »permanentní revoluce«. Trockij tuto záhadu definoval
jako »revoluci, která se nesmiřuje se žádnou formou třídní vlády,
nezastavuje se v demokratické etapě, přechází k socialistickým
opatřením a k boji proti vnější reakci, je to revoluce, jejíž každá
další etapa je důkladná a promyšlená a jež může býti ukončena jen
úplným zrušením třídní společnosti.«12) Z této definice ovšem opět
nic konkrétního nevyplývá. Stalinovi, jenž se tu musí s Trockým
utkat na theoretické frontě, toto inflační pření o smysl slov (které
je ovšem tak charakteristické pro marxismus), je nepříjemné, jistě
zbytečné a tedy škodlivé (v tom lze rozeznat jeho zdravý rozum).
Problém chce mít konkrétnější, ve formulaci Trockého je mu zřejmě
něčím abstraktním, a proto otázku permanentní revoluce převádí
ihned na otázku rolnickou. Theorii permanentní revoluce charakterisuje jako »theorii« podceňování úlohy rolnictva13). Trockij říká,
že »sedláci jsou naprosto neschopni samostatné politické role«14).
Tu ho Stalin chytá za slovo, odvolávaje se na Lenina, podle něhož
»diktatura proletariátu je vláda, opírající se o svazek proletariátu
10)

Řeč na II. všesvazovém sjezdu sovětů 26. ledna 1924.
Trockij sám připomíná, že v VIII. plenární schůzi ústř. výk. výboru
komunist. Internacionály zvolal na Bucharina, který uváděl tytéž citáty,
které nyní uvádí Radek: »Ale vždyť Lenin má citáty přímo protichůdné!«
Po krátkých rozpacích Bucharin odpověděl: »Vím, vím, ale já uvádím to, co
potřebuji sám, a nikoli to, co potřebujete vy!«
Trockij: Permanentní revoluce, str. 57.
12) Trockji, Permanentní revoluce, str. 17.
13) Stalin, Otázky leninismu, str. 16.
14) Trockij, Otázky permanentní revoluce, str. 251.
11)
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a pracujících mas rolnictva« (Otázky leninismu, str. 156). Stalinovy úspěchy však nejsou na poli theorie, v ohni diskusí, této doméně měšťácké virtuosity. Trockij si může právem stěžovati, že
většina jeho thesí z doby diskuse byla Stalinem později uplatněna
v praxi. Stalin v r. 1936 na př. provádí návod revoluční práce ve
Španělsku, který vlastně již v roce 1930 dopručoval Trockij15).
V otázce rolnické ovšem nejinak. Při kolektivisaci v první pětiletce, k níž Stalin přikročil, když se sebe setřásl jen poněkud nepříjemnost oposice, stejně jako Trockij nepřihlížel k politické aktivitě rolnictva. Stalin proto používá v diskusi účinnějších method.
Theorii o permanentní revoluci nedorazila v sovětském Rusku její
problematická správnost či nesprávnost, nýbrž to, že ji Stalin prohlásil za »popření leninské theorie proletářské revoluce«, dále
za »odrůdu menševismu« čili konečně v r. 1936 za fašistickou konspiraci ve spojení s Gestapo.
Ale co s tím jiného měl opravdu Stalin dělat? Jaká to byla
unavující a neužitečná práce, tato diskuse o linii strany! Diskutanti se přeli o to, zdali spád revoluce a její další průběh šel
shodně s nějakou jejich theorii a hledali ve svých starých i novějších výrocích shody slov s fakty, s dějinami. Byla to skutečně
chlapecká hádka. Jenže místo: »on začal«, se říkalo: »já jsem začal«. Apelovalo se na soudruhy protivníky, aby se upamatovali,
co kdo kdy řekl a napsal16). Diskuse o permanentní revoluci je
vlastně permanentní mudrování o »pravdách« nebo »omylech«,
které vyplývají z theorii a předpovědí, které kdy který marxista
vymyslil.
Co mohl opravdu Stalin v této inflaci slov, prognos a připomínek dělat? Vždyť Trockij sám se přiznává, že vlastně kolikrát
zapomněl, co řekl nebo psal v roce 1905, čímž byl v nevýhodě vůči
s v ý m protivníkům, a že teprve v r. 1928 ve vyhnanství »s tužkou
v ruce si přečetl své starší práce o otázce permanentní revoluce«17).
Do této situace byl postaven Stalin, muž, který k svým činům
teprve dodatečně strojí theorii, neboť bez ideologie nelze v marxistické společnosti zařídit sebe menší věc. Stalin jako odstrašující
příklad uvádí anekdotu z povstání černomořského loďstva, kdy
delegáti námořníků přišli k socialistickým vůdcům a theoretikům:
15) Srv. jenom zásadní radu Trockého ve věci španělské: »Tato cesta
předpokládá se strany komunistů rozhodný, smělý a energický boj za hesla
demokracie.« Španělská revoluce, str. 92. S tímto heslem demokracie zasahuje Stalin do španělských událostí až v r. 1936.
16) »Mám-li se přiznat, člověka vlastně to již nebaví a je mu sty dno
uváděti citáty dokazující... Hle, co jsem na příklad psal v únoru roku 1906 . . . «
Trockij, Otázky perm. revoluce, str. 91.
17) Co je to perm. revoluce, str. 17.
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»Po léta jste nás učili, abychom se zdvihli proti cářství. Jsme přesvědčeni, že máte pravdu. Nuže pozdvihli jsme se a přišli jsme si
k vám pro radu.« Socialisté se rozčilili a prohlásili, že musí svolat
o tom konferenci. Námořníci se ovšem pozastavili nad tímto zdržováním, ale slíbili přijít pro rozhodnutí. Socialisté svolali konferenci a vzali si první svazek Marxova Kapitálu. Hledali v rejstříku
heslo Krym, Sebastopol, povstání na Krymu, nenašli ovšem nic
ani v dalších svazcích, ani v dalších dílech Marxových a Engelsových. Když pak si přišli námořníci znovu pro radu, musili socialisté prohlásit, že v tomto případě nemohou dáti pokyny, jak
vésti dále povstání. A povstání přirozeně se skončilo neúspěchem18).
Takto tedy vykládá Stalin odstrašující příklad marxistické diskuse. Diskuse je mu protivná a jen s velkým odporem vybírá
citáty z Lenina, aby jimi porážel protivníka. I v diskusi Stalin
uvažuje, útočí a rozhoduje se vždy vzhledem k někomu, je osobní.
Jeho protivník, Trockij, podobně jako kdysi Lenin, uvažuje vzhledem k něčemu, hledá správnost, čistotu myšlenky. Stalin nerozvádí na př. v útoku na opačnou thesi, již chce potřít, důsledky vyplývající z jejího věcného významu, nebo nestaví proti thesi jinou
thesi, nýbrž postupuje daleko účinněji, t. j. rychleji, a postaví protivnou thesi do blízkosti něčeho vyloženě zdiskreditovaného, marxisticky a leninsky nečistého, špatného, což není třeba nějak
zvlášť dokazovat. Zinověva drtí poukazem, že jeho myšlenka je
totožná s nečistou myšlenkou Kautského. I Trockého stavěl do
kompromitující blízkosti »nečistých« theoretiků, až nakonec, protože Trockij je neúnavný, naprosto nesnesitelný i svým mudrováním
nebezpečný, nasadí na něho nejhorší a dnes nejúčinnější odium
Gestapa.
Obrana Trockého je pak ovšem velmi chabá, i když duchaplnost, vtipnost a pohotovost oslňuje měšťácké esthety. Stalinština
je mu »zhuštěná ideová vulgárnost, tato důstojná dcera stranické
reakce«. Stalinovy »Otázky leninismu«, základní theoretický spis
jeho, jsou mu »oficiální učebnicí omezenosti, sbírkou vyložených
nízkostí (snažím se o nejmírnější výrazy« — říká Trockij), který
se cítil vždy vysoko povýšen nad svého soka, jenž jej zbavil tak
obratně, tak netheoreticky, zato tak pořádně legitimního nároku
na dědictví po Leninovi.
Tato historická událost nebyla vyslovena jen na poli nerovnosti ideologie a skutečnosti. Trockij si svou povýšenost nad Stalinem pěstoval už dříve, než se mu bylo s ním utkat. Gruzincům,
z nichž pochází Stalin, věnoval nepochopitelný theoretický odpor
ještě dříve, než poznal na svém těle jejich jednání. Jsou mu »malo18)

Uvádí j . Don Levine: Stalin, str. 257—258.
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měšťáci svým způsobem života a svou psychologií, s falešným marxistickým pasem v kapse... Jižní vnímavost a přizpůsobivost uči^
nila mnohé z nich vůdci studentského a povšechně demokratického
hnutí; žalář, vyhnanství a řečnická tribuna státní dumy posílily
jejich autoritu a dodaly menševikům v Gruzii jisté tradice.«19)
»Pudový odpor ke všemu přesnému, vyhrocenému a vyjasněnému
v oblasti ideí, jejich závistivé uctívání vnějších forem buržoasní
civilisace . . . maloměšťácká omezenost, pathos i darebáctví, Internacionála i Svaz národů, trocha upřímnosti, mnoho šarlatánství,
a nad tím vším spokojenost s sebou samým, jako u venkovského
apatykáře — tato směs protřepaná událostmi.. .«20), »upachtěná
posunčina těchto venkovských měšťáků«21). Tak a podobně charakterisuje Gruzince. »Jak živoucí je hloupost, má-li sociální kořeny,«22) uvažuje Trockij. Za několik let Lev Trockij měl příležitost poznat účinnost těchto sociálních kořenů. Tato opovržená
Gruzie ho stála posloupnost v říši, kterou pomáhal tak účinně ustavovat, jeho podceňování Josefa Stalina mu vydatně pomáhalo do
potupného vyhnanství, které mu je trpčí a nesnadnější než bylo
vyhnanství prvé.
V naprosté theoretické nepředvídavosti věcí budoucích rozohnil
se proti gruzínskému ministru vnitra Ramišvili, jenž »s falešnou
nabubřelostí prohlašoval, že demokracie má právo užívati nelítostného teroru a odvolával se přitom na Marxe. Od Nerona k Marxovi! .. .23), hrozí se Trockij. Neuvědomil si však, že tento gruzinský instinkt v jedno se kryjící s theoriemi marxistickými (sám
praví: »Teror může býti velmi působivý proti reakční třídě, která
nechce ustoupit se scény. Zastrašení je mocný prostředek politiky
mezinárodní i vnitřní... 2 4 )«), jednou od sebe těžko rozezná. Či
zmocnil se tu Stalin opět jeho myšlenky?« Trockému totiž jde
stále o prestyž »pravdy«. Na otázku »kdo má pravdu?« vsadil
tento romantický revolucionář vše.
K D O MÁ

PRAVDU?

»Oficielní mínění strany je totožné se správnou theorii.«
W. Guricin, Der Bolschewismus, str. 167.

Jde tu jen o »pravdu« jejich, o »pravdu« m e z i Trockým
a Stalinem. Kdybychom měli hledat pravdu v komunismu vůbec,
3S)
20)
21)
22)
23)

24)

Trockij,
Tamtéž,
Tamtéž,
Tamtéž,
Tamtéž,
Tamtéž,

Základní otázky revoluce, 1924, str. 210.
str. 211.
str. 211.
str. 213.
str. 211.
str. 53.
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musili bychom ji diskriminovat tak, jak to učinil Berďajev: nalezl
ji nerozlučně zamíchanou se lží. Dokonce pravd, jak říká, je v komunismu několik, lež pouze jediná, avšak tak těžká, že převažuje
všechno správné25). Komunism však, který uznává z mravních hodnot jen ty, jež jsou determinovány jeho zhodnocením a rozdělením
lidské společnosti, není ani schopen rozeznávati pravdu v její absolutně nezávislé existenci a platnosti. Pravda, kterou bychom
v něm postřehli, není proto ani tak v něm samém jako v jeho účincích, které pak daleko převyšují a přerůstají jeho zdánlivou platnost theoretickou, nebo je v jeho negaci přežilých a neživotných
forem společnosti. V oblasti jeho doktrín a theoremat není nic
plátno hledat pravdu nebo hledat vztah skutečnosti k pravdě.
»Komunistický stát« bude proto stále víc a víc opouštět »pravdy«
v theorii a podřizovat se »pravdám« v praxi, t. j. »komunistický
stát« v Rusku bude přihlížet stále víc a víc k potřebám ruským
a potřeby světové učiní svým messianismem zase jenom tenkrát,
budou-li hověti potřebám ruským. V tomto podřizování se nutnosti
pochopitelně vítězí z vůdců spíše ten, který se tolik neváže na
»pravdy« marxistické theorie, než ten, kdo se nedovede »vrátit«,
neboli jak lze říci o lidech, kteří nemají a neuznávají mravní svobody, že zvítězí ten, koho zachrání přirozený instinkt.
Stalin by nikdy nemluvil o pravdě, kdyby nebyl vyprovokován
Trockým. A ostatně to nemluvili ještě tak o »pravdě« jako o »pramenech pravdy«. Na 3. sjezdu strany zacházeli takto s »pravdou«:
Trocký: »Nikdo z nás nechce mít pravdu proti straně. Konec
konců Strana má vždy pravdu . . . Nelze mít pravdu, leč se Stranou a prostřednictvím Strany, neboť dějiny nevytvořily jiných cest
k uskutečnění pravdy.« — Zde mluví marxista, kterému jeho postavení ve světě je determinováno touto stranickou askesí, již na
sebe bere, aby měl »pravdu«, jež v tomto zúžení na proletariát
a konečně na předvoj jeho :— komunistickou stranu — od dob
Marxových je světlem, které nutně dovede svět k odstranění zla —
a Trockého uvede v posloupnost dědictví Leninova. Hle, touto
»pravdou« vlastně Trocký prohrál. Neboť vystoupil Stalin a řekl:
»Strana, praví soudruh Trocký, se nemýlí. To je chyba. Strana se
často mýlí. Iljič nám vštěpoval, abychom se učili na Straně z jejích
vlastních chyb.«
A protože Stalin ovládl tento zdroj »pravdy« — Stranu komunistickou — Trockij ztratil vše — i svou moc i pravdu. »Potlačili
náš program — či lépe pokusili se jej potlačit. Co znamená tento
strach z programu? Každý to ví: strach z programu je strach
25)

Nicolas Berdiaeff, Probleme du communisme, str. 32.
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z mas.«26) Naříká Trockij. A protože strana není již v jeho rukou —
co s »pravdou«? — To věděl nejlépe Stalin, když volal na Trockého: »Naše strana se stala vybraným orgánem dělnické třídy.
Ukažte mi jinou podobnou stranu! Neukážete mi ji, protože na
světě takové není. Ale je zvláštní, že právě strana tak mocná se
nelíbí oposičníkům. Kde najdou lepší stranu na světě? Myslím, že
aby ji našli, budou se musit odstěhovat na Mars.«27) To už je
však Trocký ze strany venku.
Tak prohrál Trockij svůj zápas o »pravdu«. Jeho další kritika vidí pak ve straně již jen stalinský aparát, diktaturu byrokracie, režim strany. Trocký, hlavní tvůrce bolševické revoluce,
legitimní pretendent Leninova dědictví, neustálý udržovatel marxisticko-leninské pravdy se stává svému vlastnímu dílu nepohodlný.
Ve třech sjezdech komunistické strany pak je jeho osud vyřízen. Na XV. sjezdu Stalin dokazuje správnost své linie proti oposici, na tomto sjezdu je záplava slov nejmocnější. Na XVI. sjezdu
v r. 1931 Stalin už má absolutní převahu a doráží poslední zbytky
trockistických pravd. Na XVII. sjezdu v r. 1934 nemusí sice už nic
dokazovat proti trockistickým pravdám, protože je vše v jeho rukou, ale z jeho řeči je vidět, že oposice se mu ze strany rozlezla po
továrnách a kolchozech a že — když už se nemluví ve straně —
mluví se stranou. V Stalinově řeči je vidět jistá radost z úspěchů
pětiletky, avšak únava a rozmrzelost z potírání oposice. Vše už je
slovy za 4 roky boje tak probráno, spisy Leninovy nesčíslněkrát
znovu a znovu prolistovány, že je už vidět, že tímto směrem je boj
skončen. Aby si Stalin zjednodušil obsah »pravd«, o něž šlo, shrnul
je: »Vždycky jsme prohlašovali, že „leví" jsou titíž praví, maskující svoje pravičáctví levými frázemi. Leví sami potvrzují toto
naše tvrzení. . . Čím se liší od programu krajně pravých ? Samozřejmě ničím. Ukazuje se, že „leví" otevřeně se připojili k protirevolučnímu programu pravých, aby utvořili s nimi blok a společně
bojovali proti straně.«28) Několikaleté mluvení leninských vykladačů se totiž tak zapletlo a zpřevracelo, že ideologické fronty *
a triumviráty se za tu dobu změnily několikrát.
Z těchto zmatků zůstali stát pevně jenom dva: Stalin, jenž si
podržel moc, a Trocký, jenž si ponechal svou pravdu. Ostatní —
Zinověv, Bucharin, Kameněv, Radek a j. poskytovali žalostný pohled. Proto bylo možno, aby v srpnu r. 1936 Stalin, chtěje učiniti
konec nekonečnému mluvení a proplítání »pravd«, jal se zbavovati
26)

J. Don Levine, Stalin, str. 216.
B. Souvarine, Staline, str. 341.
38) Stalinův referát na XVII. sjezdu VKS(b) 1934, str. 46.

27)
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životů t. zv. staré bolševické gardy, započav s těmi nejzmatenějšími, jako byli Zinověv, Kameněv a jejich dalších 14 náhodných
i nenáhodných druhů.
PŘIROZENÝ

VÝBĚR V ODLIDŠTĚNÉ
SPOLEČNOST

»Beda lidstvu, kdyby Bůh, tolik urážený svými tvory,
nechal ve své spravedlnosti volnou cestu pustošivé záplavě
a použil jí jako metly pro potrestání světa!«
Sv. Otec Pius XI. v Encyklice Caritate Christi,

Všechny nepravdy komunismu pocházejí z popření Boha
a člověka, říká Berďajev. I tyranie nesnesitelná lidské důstojnosti29). Komunistická společnost směřuje k společnosti animální.
Její doktrína vycházela sice z platné kritiky měšťácké společnosti,
vedené jen zřetelem vykořisťování slabších jedinců silnějšími,
avšak tento zmaterialisovaný vztah nikterak nenahradila vztahem důstojnějším. Komunistická společnost odbožštěná a odlidštěná vytváří pak stejný pojem vztahu k bližnímu jako společnost
měšťácká. »Člověk není již k obrazu a podobě Boží,« jak říká
Berďajev, »nýbrž k podobě společnosti«30). A to je společnost
s náhražkami Boha, s náhražkami viny a pokání, svědomí — vše
jenom k potřebě nikoliv člověka a jeho Tvůrce, nýbrž k potřebě
společnosti a jejího vůdce. Obraz popravčího procesu z 19.—24.
srpna 1936 je obludným obrazem animality až diluviální, kdy silnější požírá slabšího, je to velkolepá podívaná pro proletáře celého
světa, avšak hluboká tma pro člověka a jeho důstojnost.
»Žádám zastřelení těchto vzteklých psů všech bez výjimky!«
volá státní zástupce Vyšinskij. A všichni obžalovaní31) podle protokolů projevují nepochopitelnou psovskou vděčnost strůjci svého
živočišného konce — i býv. předseda komunistické internacionály,
i býv. místopředseda sovětské vlády, i ostatní býv. funkcionáři.
Naposledy se vzchopují tyto lidské mátohy a projevují paskvil lítosti a pokání. — Obžalovaný Mračkovskij: »Přál bych si
opustiti tento život a neodnésti s sebou žádnou špatnost. . . Odcházím jako zrádce své strany, jako zrádce, kterého nutno zastřelit, a prosím jenom jedno, abyste mně uvěřili, že jsem při
tomto soudním jednání všechnu špatnost ze sebe vyvrhl. . .«
29)

Berdiaeff, Probleme du Communisme, str. 38.
Tamtéž, str. 37.
31) Citované zde výroky jsou vzaty z úředního protokolu soudního procesu s trockisticko-zinověvskými »vrahy«, jenž vyšel 4. září 1936 v Mezinárodní tiskové korespondenci.
30)
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Představují karikaturu poslední odplaty a soudu. — Obžalovaný Jevdokimov: »Trocký nesedí s námi na lavici obžalovaných,
ježto je v cizině. Trocký má dvě perspektivy: buď aby okamžitě
a beze stopy zmizel, jako kdysi zmizel Azěf, nejen z politické
arény, ale vůbec z arény života, aby přešel v neznámo, a>jy se někam skryl, kde by ho nebylo možno najiti, tak jako se skryl Azěf,
anebo aby se d o s t a v i l s v é h o č a s u p ř e d p r o l e t á ř s k ý soud.«
Jdou tak daleko, že přiznávají víc než kdy tušili při páchání
svých »hříchů«, nechtějíce kazit mezinárodní požitek z tohoto
divadla, — Obžalovaný Pikel: »Představujeme dnes zhovadilou
bandu sprostých zločinců, nejsme ničím jiným, než tlupou mezinárodního fašismu.« — Obžalovaný Zinověv: »Trockismus je odrůdou fašismu, a zinověvství je odrůdou trockismu.« — Obžalovaný Kameněv: »Taková byla naše cesta a takové je hnojiště odporné zrady a mrzkosti, do něhož jsme se zřítili.«
Nepochopitelná přiznání vycházejí na světlo zjevným i nezjevným způsobem. Zjevný způsob je efektní a zcela hoden herců
uzpůsobených k obrazu své společnosti:
Vyšinskij: »Jak je možno zhodnotiti vaše články a prohlášení
které jste psal roku 1933 a kde jste vyslovoval oddanost straně?
Byl to podvod?«
Kameněv: »Nikoliv, bylo to ještě horší.«
Vyšinskij: » Prorada ? «
Kameněv: »Ještě horší.«
Vyšinskij: »Horší než podvod, horší než prorada — uhodněte
toto slovo! Je to zrada?«
Kameněv: »Uhodl jste.«
Vyšinskij: »Obžalovaný Zinověve, potvrzujete to?«
Zinověv: »Ano.«
Vyšinskij: »Zrada, prorada, ramenářství?«
Zinověv: »Ano.«
Druhý proces proti Radkovi a společníkům je jen virtuosnějším opakováním techniky procesu prvého. V podstatě na něm nebylo věcně ani psychologicky nic nového.32)
Takovým způsobem vítězí silnější jedinci v komunistické společnosti. Ale jak vysvětlit toto násilí ve společnosti skorém beztřídní, zeptá se zmatený marxista, jejž nepřesvědčilo závěrečné
drama na cestě k Stalinově moci? Odpověděli bychom mu jednou
z oněch thesí marxistických, jež se projevují pravdivě až ve svých
účincích. Je-li stát měšťácký, je ho užíváno jako orgánu nadvlády
proti proletariátu, je-li proletářský, je ho užíváno proti buržoasii.
32)

6

Tento článek je psán v prosinci r. 1936.
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A není-li již buržoasie, čili je-li už společnost socialistická, t. j.
jsou jen soudruzi, stát bohužel neodumírá, jak bylo prorokováno,
ale je ho užíváno proti soudruhům.33)
Aby mohl odumřít stát, hodlala komunistická společnost zřizovat různé statistické a regulativní kanceláře, odkud by regulovala výrobu a přizpůsobovala ji spotřebě. Nedělo se nic jiného než
ve státech měšťáckých: vzrůstal úžasnou měrou byrokratický
aparát. To co Lenin vytýkal buržoasnímu státu v období imperialismu, to se mu daleko víc rozlezlo vě vlastním jeho státě. Vznikla
dokonce, jak říká Trocký, »sociální otázka sovětské byrokracie,
t. j. zajistiti si vlastní blahobyt«34). A proto stát neodumře ani
v komunistické společnosti, protože se nedovede už zbavit byrokratické nadvlády, naopak Stalinova cesta k moci je zároveň cestou dohánějící měšťáckou společnost.
NÁVRAT K HISTORISMU
V dějinách není převratu, jenž by nebyl návratem.
Chesterton.

Stalin je ovšem na všechny své úspěchy velmi hrdý, je zcela
spokojen se vším, co vyjadřuje budování socialismu na šestině
světa, a nebýt oposice, občasných chyb těžkopádného chápání jeho
socialistických objektů a mezinárodní situace, představoval by nejspokojenějšího domácího pána. I v tom by naplňoval podobenství
komunistického pokusu k měšťáckému idylismu. Šedý a asketický
život bývalých revolucionářů a jejich nových poddaných bylo
třeba přizpůsobit novému idylismu. Bylo třeba konstatovat a
vděčně kvitovat, že v sovětském svazu je všem dobře. Ale těžko
tu roste radost sama. Radost musila být nařízena. Nařídil tedy
Stalin, že nejcennějším kapitálem je člověk, spisovatele povýšil
na »inženýry lidské duše« a dokonce i smát se a být vesel v socialistické společnosti nařídil. Za tím účelem byly skládány a překládány operety a veselé písničky jako na př.: »Lehko je na srdci
s veselou písní, ta nikdy nedovolí se nudit...« Ironický západník
mohl k tomu poznamenat, že jistě se nenudí ani dělník s měsíčním
příjmem 50 rublů, ani inženýr či redaktor s měsíčním příjmem
5000 rublů. Než Stalin i v tomto směru chtěl zůstat v oblasti potlačení trockistických, permanentnických výtek o opouštění jediného a správného směru: čemu vděčí naše strana za tuto svoji
34)

Srv. Bucharin-Preobraženskij, Abeceda komunismu, str. 57, Chicago

34)

L. Trocký, Procesy proti »teroristům« v SSSR.

1921.
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přednost (t. j., že ví, jak s úspěchem kupředu) ? »Vděčí tomu, že
je vedena ve své práci učením Marxe, Engelse a Lenina. Nelze
pochybovat, pokud zůstaneme věrni tomuto učení, pokud budeme
se říditi tímto kompasem — potud budeme míti úspěchy v naší
práci.«35)
Avšak není třeba ani z těchto povrchností vyvozovat závěry.
Daleko víc nám poví o Stalinovi jako o muži budoucnosti jeho
návrat k historismu. Chesterton říká, že »v dějinách není převratu, jenž by nebyl návratem« a že »všichni muži v dějinách,
kteří s budoucností opravdu něco vykonali, měli své zraky upřeny
v minulost.«36)
Marxistický výklad dějin byl terminologicky i obsahově určen
pojmem »dějinný proces«. Tento pojem měl vyjadřovati jak determinovanost toho, co se stalo vzhledem k tomu, co se stane,
tak jistou mechanicko-biologickou zákonitost toho, co se stane
ve vztahu k tomu, co se již událo. Třídní boj byl obsahem dějinného procesu, byl jeho hybnou silou, jež měla stejné m r a v n í
kriterium v době povstání Spartaka jako v době dnešní. Na počátku ovšem a na konci celého historického procesu byly dvě
doby klidu: idyla ještě nenahromaděných konfliktů, neschopnost
ještě vzájemného vykořisťování, a na konci pak sladký absolutní
klid beztřídní společnosti. Vše ovšem jen animální, vědomí jen
instinktivní, nikoli metafysicky hledaného cíle či počátku, neboť
»materialismus pokládá za původní, za základní — hmotu . .. Pro
materialistu je duch produktem hmoty.«37) Ještě pregnantněji
to vyjadřuje theoretik materialismu, že »hmota může bez ducha
klidně existovat«38). Hmota je tedy základem dění a determinuje
je i tehdy, když se z ní odvozuje »duch«, jako produkt organisovaného stadia hmoty. Tu jde všechno ovšem opačným postupem
v představě a ideologii marxisty: nemůže vysvětliti vznik světa
a jeho vývoj, vznik člověka a jeho jednání jinak než z jeho
praerogativů, z jeho vlastností a jejich důsledků.
Marxismus vidí správně důsledky své pochybené a špatné
theorie o primátu hmoty v tom, že její samostatnou, absolutní
existenci umožňuje jen pohybem boje, nenávistí.
Marx v produktech osvícenského (zvi. pak Holbachova a Lametrieova) a idealistického (zvi. Hegelova) myšlení spojil souběžné
haerese v systém, který hověl desperátskému lidstvu XIX. a počátku XX. století, jemuž stačila jistota vymezená od prvého vě35)

Stalin, Referát na XVII. sjezdu VKS(b) 1934, str. 54.
Co je špatného na světě, str. 22.
37) Bueharin, Theorie des histor. Materialismus, str. 53.
3S) Tamtéž, str. 52.
36)
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domí až k zániku v animálním pojetí determinující hmoty. Marx
ovšem zdůrazňoval ve svém systému vedle přímého a jednoduchého výkladu o základu a konečném smyslu života — hmotě —
složitost společenského dění. Lze determinovat a zevšeobecnit společenské jevy existencí hmoty (po jejímž původu či zániku se
v době positivismu netřeba ptát), avšak je tu ještě složitá zákonitost uvnitř jednotlivých dějinných fází. »Jakmile život jedné
dané vývojové periody se přežil, přešel z jednoho daného stadia
do druhého, začíná být řízen také j i n ý m i zákony.«39) Tím je
umožněna marxistickému pozorovateli jistá volnost v nazírání na
společenské dění. Avšak protože vůle, jež se uskutečňuje v dění,
podle marxismu není ani vůle Boží, ani vůle lidská, nýbrž vůle
»okolností«, »prostředí«, »vnějších příčin« nebo závisí na »stavu
lidského organismu«, jest třeba mluvit o determinismu40), jenž
pak i tam, kde lze podle marxistické theorie mluvit o zvláštnostech a jedinečnostech zákonitostí jednotlivých fází, omezuje
pozorovatele t. zv. h i s t o r i c k o u n u t n o s t í . Proto byla např.
francouzská revoluce nutností pro další vývoj kapitalismu (bez ní
by se nebyl mohl kapitalismus vyvinout) atp.
V tomto okruhu se pak pohybuje vymezení obsahu dvou věd,
na něž měl marxismus v XIX. a XX. století tak značný vliv: d ě j e p i s u a s o c i o l o g i e . Dějepisu vymezil pole jedinečné zákonitosti, omezené ovšem historickou nutností, neboť jejím předmětem
je historický jev jako jedinečný, a sociologii vymezil onu širokou,
dogmatickou všeobecnost organisované hmoty, jež je základem
všeobecného názoru marxistického.
Tato všeobecnost, lineárnost sociologická ovšem převažuje.
Sociologie41) je v marxismu protěžovaná věda, dokonce se často
pokládá za náhradu staré historie. Přirozeně i v marxisticky
budovaném státním útvaru sovětského svazu má sociologie, či
ještě důsledněji provozovaná jako sociografie, privilegované místo.
Teprve Stalinovým zásahem nastává obrat. V r. 1934 Stalin,
Zdanov a Kirov vydali nesouhlas s dosavadním výkladem občanské historie na školách SSSR. »Místo výkladu občanské historie v živé zajímavé formě s podáním nejdůležitějších událostí
a faktů v jejich chronologické posloupnosti, s charakteristikou
39)

Marx, Kapitál I., str. XLVI.
Srov. Bueharin, 1. cit. str. 49.
4V) Sociologie je právě z těchto důvodů věda velmi pochybná, budovaná
z ideologie, ze zevšeobecňovacích thesí marxismu, které jsou na některých
jejích systémech — sociologických systémů je nepřehledná řada — zvláště
patrny.
40)
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dějinných postav — žákům jsou předkládána abstraktní naučení
obecně ekonomických formací, čímž je zaměněn souvislý výklad
občanské historie za abstraktní sociologická themata.« (Z usnesení Sovnarkomu a ÜVVKS (b) ze 16. května 1934.)
Tu se tedy vůdcové marxistického státu dívají na historii
poněkud jinak, než bylo zvykem v marxistické theorii. Chronologie nebyla v marxismu nijak zvláště zdůrazňována, protože ji
nahrazovaly všeobecniny kombinované se zvláštními zákonitostmi
jednotlivých fází. Dějepis byl vůbec z počátku sovětské pedagogiky vyloučen ze školské osnovy jako věda buržoasní. Chronologie
byla pak slabou stránkou marxistických žáků, jako je slabou
stránkou dějepisných žáků dnes vůbec.
Obnovila se tedy stará periodisace, na kterou se pokoušela
sovětská věda zapomenouti: starověk, středověk a novověk. Na
výzvu Stalina, Kirova a Zdanova předložili nové učebnice skupiny
profesora Vanaga, Mince a Lozinského. Sovnarkom i TJVVKS (b)
je uznal za nezpůsobilé a dokonce za škodlivé tendence a pokusy
o likvidaci historie jako vědy. Zjistilo se pak, že tyto zhoubné
názory se šíří zásluhou názoru »historické školy Pokrovského«,
kterého lze označit jako největšího marxistického historika, autora
stručných i obšírných dějin Ruska i důležitého autora monografií
0 ruské bědnotě XVII. století. Jeho vliv byl tedy náležitě odsouzen. Stalin, Kirov a Zdanov vydali několik dekretů, v nichž
rozebrali chyby zvláště co do periodisace a hodnocení jednotlivých
rozhodujících událostí (upozornili na př. jak rozhodující je pro
periodisaci všeobecných dějin rok započavší revoluce francouzské), vytkli také, že se sovětské dějiny končí rokem 1923, ač se
mělo vzhledem k jistým událostem skončit rokem 1934.
Ostatní obstarali odborní vykladači. Historik P. Drozdov, dotud neznámý, napsal o tomto thematu obšírný článek42), v němž neopomenul poznamenat, jak »geniální poznámky k nárysům učebnic,
které učinili soudruzi Stalin, Zdanov a Kirov, musí se státi základnou pro veškerou naši i vědecky badatelskou, i vědecky popularisační i vyučovací práci. Historické schema soudruha Stalina i jím postavené problémy je nutno propracovati na konkrétním dějinném materiálu a učiniti je majetkem nejširších mas
pracujících . ..« Ne Pokrovskému, odborně školenému historiku,
žáku Ključevského a Vinogradova, nýbrž Stalinu, Kirovu a Zdáno vu se podařilo stvořit »dokument obrovské důležitosti, který
v sobě zahrnuje i principielní rozhodnutí vzhledem k učebnicím
1 skutečné rozluštění řady konkrétních dějinných otázek«.
4-2)

Istorik Marksist, kniga pervaja, 1936, str. 9—22.
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Pokrovskij se dopustil ovšem té osudné marxistické chyby,
že viděl v ekonomismu základní thesi pro vývoj politický i ideologický. Nemohl dospět tak jinam, než kam měl: k methologii
mechanistické, to znamená, že vše, co je druhotné, t. j. »živí lidé,
kteří dělají dějiny, mu mizejí nebo se přeměňují v chodící ekonomické manekýny« (jak říká stalinec Drozdov), a vyvstává pravý
nefalšovaný marxismus, t. j. »abstraktní sociologismus a schematismus«, čili Pokrovského marxistický antihistorismus. Bylo by
lze hájit historika Pokrovského proti těmto zjednodušeným příkrostem — nebyl všude tak schematickým marxistou — avšak
nelze hájit v tomto směru marxismu. Stalinovy a Drozdovovy
výklady jsou ve všeobecnostech, v své noetické kritice správné.
Správně by bylo možno použít v kritice marxismu, že (marxistická) chronologie pozbývá tu svého »historického aromatu«
a stává se »poslušným materiálem, jehož pomocí je možno dokázat, co libo«.
Stalin chce odstranit abstraktní sociologické pojmy, nechce
jako Prokrovskij, aby »historie byla promítnutá politika do minulosti«, nýbrž chce, aby historie byla promítnuta do přítomnosti.
Tak tu budou zase znovu postaveny příčiny před následky a onen
mechanismus marxismu bude znovu odsouzen k odumření jako
byl Herakleitův materialismus překonán Platonem a osvícenský
materialismus »idealismem« romantickým43).
Tak je tomu v boji idejí, v nichž ve jménu svého pružného
marxismu bojuje Stalin o »objektivní pravdu společenského vývoje«, o »pevné a stálé názory při hodnocení jednotlivých dějinných jevů«.
43> Pro nás je tu zajímavé, že výklad husitské »revoluce« podle jediného
dějepisce našeho marxisticky orientovaného Jana Slavíka, je dotčen Stalinovým bojem za historismus, když bylo řečeno Drozdovem: »Politické ocenění, které my přiznáváme současným společenským jevům, třídám, stranám,
jejich činnosti atd., M. N. Pokrovskij mechanicky přenášel na minulost, někdy velmi vzdálenou, modernisoval tuto minulost a jako následek obyčejně
ztrácel historickou perspektivu. Obdržel naprosto zkreslený obraz skutečnosti.
Na př. události v Kijevě v XI.—XII. století líčí tak, jako by šlo o třídní boj
v XIX.—XX. století. Čtenář tu najde i dvě demokratické revoluce v Kijevě —
roku 1068 a 1113 — a ústavodárné shromáždění v roce 1146, i pokus aristokracie bojovat proti demokratické revoluci cestou provokace, cestou rozdmychování antisemitismu, cestou štvaní demokratické spodiny na představitele
cizozemského kapitálu atd. Třídní boj v moskevské říši na začátku XVII. století obdařuje též takovými rysy, jako by se události moskevské „smuty" udály
nejdříve ve druhé polovici XIX. století. Před čtenářem se rozvíjí obraz „demokratické revoluce".« Srv. Jan Slavík: Husitská revoluce. Ref. v Rádu II.,
str. 395.
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Ve skutečnosti jde o to, komu bude patřit budoucnost. O budoucnost, podmíněnou minulostí, o historismus, jak jej vystihl
Chesterton. O podrobení se dnešku, realitě, řádu, jejž nezmění ani
marxismus, i když z něho dělá paskvil a karikaturu.
V abstraktních sociologických pojmech se sláva rozplyne
jako sníh. Pokrovskij příliš viděl síly a málo lidi. V tom má
pravdu Stalinův instinkt. »Abstraktní sociologismus a schematismus přivedl M. N. Pokrovského k antihistorismu.« A co Stalin,
jenž sedě v Kremlu má obzor stejný jako staří cáři?
STALINŮV

VÝZNAM

PRO RUSKO A OSTATNÍ
SVĚT
»Bolševismus je neštěstím celého ruského národa,
naším vlastním zločinem, za nějž všichni neseme odpovědnost, před sebou samými, před dějinami a před
Bohem. Tím však není nikterak řečeno, že bolševismus
jednou v Rusku vládnoucí neznamená nebezpečí pro
ostatní svět.«
Ivan Kologrivov: Metafysika bolševismu, str. 76.

Pokusili jsme se sledovati cestu, po níž bylo Stalinovi jiti
a na níž setřásl všechny přívěsky, triumviráty, jichž v různých
kombinacích používal, theoretická břemena a překážky, které převzal s dědictvím Leninovým nebo které mu nastavovali sokové
a záškodníci na cestě k principátu, již bezohledně sledoval. Kdyby
bylo možno jen zhruba srovnávat v dějinných paralelách, tu by
bylo zajímavé vzpomenout, kolik podobných okolností nám připomíná Stalinovu cestu dávno a dávno odbytá historie Octavianovy cesty za principátem, v níž dějinný obrat — jak se nové
uskutečnilo v starém, jak se Octavianus stal Augustem — tak
připomíná vítězství Stalinovo, jako cestu od sekretářství k vůdcovství. Lze vzpomenouti i tu vladařské péče Augustovy o povznesení mravů zpustlých v bezohledných bojích o moc, i Stalinových
rozkazů o rodině a potratářství, tvrdošíjní římští republikáni
a stará bolševická garda jsou v obou těchto příměrech (cum
grano salis — opakuji) stejně nepohodlní, i Ovidius a Vergilius
by našli v dnešní říši Stalinově matné odlesky svého úkolu i osudu,
nebetyčný, ba zbožštěný kult vladaře a při tom duchovní úpadek
vyznačují obě impéria, a jeví-li se nám Augustova Ara Pacis jako
jeho okázalé gesto, jímž symbolisuje svou vládu jako konec zmatků a korunu míru, pokouší se o to Stalin ve všeobecné a panegyrické oslavě své nové stalinské ústavy, kterou dal tento neústavní
činitel své říši enthusiasticky přijmouti na VIII. všesvazovém
sjezdu sovětů v listopadu 1936.
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Právě v tom, že Stalin dává své říši ústavu, ač není ani podle
staré ani nové ústavy zákonný činitel, lze tušiti, že není ještě
jeho cesta u vytčeného cíle, že zatím největší moc mu stále ještě
skýtá skromný úřad sekretáře komunistické strany, stále ještě
představitelky dělnické třídy, a že k okázalému cíli své cesty
přese všechnu dosavadní slávu se ještě chystá dojiti. Tento »geniální vůdce«, jak sebe dává nazývat, zastiňuje již dosti silně
i slávu balsamovaného Lenina, dává vyhlašovat svou ústavu
největší mi vědci své říše (nemluvíc o žurnalistické veteši), členy
Akademie za »novou epochu v dějinách lidstva«, »maják světové
revoluce«, »velikou událost světových dějin« a podobně44). Nezbývá tedy, než aby nastoupil druhou epochu své cesty, již jen
formální, a korunoval tuto novou epochu také svým formálním,
ústavním a zákonným principátem.
Jeho osobní úloha nadále nebude ovšem o nic lehčí. Tento
vladař, který svou mentalitou přirozeně tíhne k pokojnému, idylickému vládnutí, k oné buržoasní spokojenosti se sebou samým
a poklidu (i smích proto nařizoval), bude stále znepokojován neklidem prolité krve svých odpůrců, a jeho vladaření se udrží jen
zase krví novou45). Trockého přízrak pak této krve bude využívati
k dostatečnému neklidu Stalinova impéria. Těžko lze ovšem předpovídat. Rád Stalinův však je již ustaven. Není pochyby o tom,
že je v něm dosti půdy k snahám nekonformním. V tomto nekonformismu k jakémukoli ustanovenému řádu je reálné jádro Trockého oposičnosti zahalené do theorie permanentní revoluce. Stalinův řád bude od této chvíle řádem retardačním, Stalinův stát ze
všech dnešních států se bude dnes nejvíc bránit jakýmkoliv přeměnám, nejvíc se bude hrozit pomyšlení na revoluce. Myšlenku
revoluce vyzdvihl Stalin až příliš nereálně (nejenom doma, nýbrž
i v dnešním Španělsku, jak je velmi názorně patrno), a uložil
ji jen jako hrdinskou vzpomínku, jako museální rekvisitu. Pro
prestyž marxismu a leninismu musí Trockij znovu začínat se
staromódními poučkami o třídním boji a revoluci, hledaje pro ně
znovu reálnou půdu a — což je kuriosní pro platnost těchto
pouček — především ve státě, v němž podle slov Stalinových46)
první etapa komunismu, t. j. socialismus, byl již uskutečněn.
44)

Srv. Věstník Akademii nauk SSSR. 1936, č. 10.
Princip vladaření Stalinova je však založen i na bezmezné věrnosti
jeho nejbližších přátel. Z těch po vraždě Kirovově a smrti Ordžonikidzově
zbývá už jen Ždanov a Molotov.
46) »U nás je už v základě uskutečněna první fáze komunismu, socialismus.« Stalin v referátě na VIII. sjezdu sovětů 25. listopadu 1936.
45)
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Stalinova cesta k svrchovanosti, na níž se musil odloučit od
Trockého, má proto důsledky i pro cestu III. internacionály, jejíž
cíl byl původně nadřazen ruské revoluci a později se stal pouhým
nástrojem ruských zájmů. Cesta Stalinova zbavuje svět bezprostředního nebezpečí světové revoluce podle doktrin této ošumělé
konspirace, která sloužíc jistým bezprostřednějším zájmům, není
vždy a důsledně použitelná. Neznamená to ovšem, že bolševismus
přestal býti »velikou výstrahou pro křesťanský svět, který jí
bohužel málo rozumí,«47) jak říká Kologrivov. Ruský pokus i v rukou Stalinových je sice morálně v jedné rovině s buržoasní úpadkovostí Evropy, s níž měl — dějinně posuzováno — vyrovnat
hloubku duchovního úpadku a výšku technického pokroku. Mezinárodní dědictví Leninovo nepůsobí již jako nástroj doktriny, jež
se jevila uskutečnitelná a pravdiva spíše tím, že buržoasní společnost ve svých držitelích jevila přirozenou svou úpadkovost;
dnes i Stalinova říše je vystavena působení revoluce, dosáhnuvší
potřebných znaků buržoasního státu, jakožto fenoménu jistého
sociálního stupně. Pro Evropu zůstává nebezpečím stále dědictví
Leninovo v své ruské podstatě.
Stalinská ústava, která má největší význam především pro
Stalina samého, je vlastně jen přizpůsobením vítězné cestě Stalinově, založené jen na r u s k é m dědictví Leninově. (13. článek
ústavy pamatuje také na možnost »přijímání nových republik
do SSSR«). Principy této ústavy jsou jen souhrnem principů odbožštěné společnosti (jak pokračují v Evropě již od dob Josefa II.
a Velké revoluce francouzské) a stavu, jenž byl v sovětském svazu
přesunutím mocenského těžiska a dohnáním buržoasní Evropy
stabilisován.
Stalinův řád není ovšem indiferentní k základní otázce »co je
člověk«. V tomto smyslu platí i po nové ústavě stalinské to, co
rozeznal správně v bolševismu Berďajev48): je to pokus o nové
zbožnění — ve smyslu bezejmenné kolektivity sociální. Zde je
dovršení, ba více, náskok před buržoasním ideálem člověka, zde
je Stalin a jeho říše dál než »prohnilá« Evropa. Proto také stalinská ústava přechází otázku náboženskou jako něco bezvýznamného. Tato »demokratická« ústava totiž poskytuje atheistům volnost protináboženské agitace a výchovy a věřícím toliko svobodu
kultu.
A jestliže měli někteří staromilci III. internacionály obavy
47)
48)

7

Kologriwow: Die Metaphysik des Bolschewismus, str. 78.
Probleme du communisme, str. 36.
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z všeobecného, tajného a rovného práva volebního49), že nyní i popové budou účastni výhod stalinské ústavy, odpověděl jim sám
Stalin takto: »Bude-Ii naše agitace prováděna bolševickým způsobem, nepřipustí lid nepřátelsky smýšlející lidi do svých nejvyšších orgánů. Je třeba pracovati a nenaříkati.«50) Ostatně právo
stavětí kandidáty mají jen organisace komunistické strany.
Stalinská ústava tedy uzavírá prvou etapu Stalinovy cesty
k svrchovanosti.

JINDŘICH

STŘEDA

DOHODA S NAŠIMI

MENŠINAMI

Ministerský předseda Hodža je jistě nejnadanější z účinkujících politiků, není proto divu, že se i on pokusil přispěti ke konečnému upokojení a utvrzení našeho státu dohodou s našimi
Němci. Lze se diviti tomu, že rozpor česko-slovenský, rozpor
uvnitř samotného státního národa, nebyl řešen nejprve. Ale kdož
ví — snad jej Hodža pokládá za vyřešený tím, že on, Slovák, zasedá na stolci předsednickém, nebo panuje mínění, že jednota se
dostaví časem sama, — což, jak vidno na Belgii, nemusí vždy býti
pravda, přes to, že belgická státní forma je mocným činitelem
sjednocení.
Ale konečně i s Němci je nutno se dohodnout. A hned řekneme, že si nijak nevážíme politického nadání těch, kdož s despektem a úsměškem mluví o »smiřovačkách«; jakoby věru nevěděli,
že ú č e l e m s t á t u vůbec je mír mezi všemi občany, jakoby
zápas byl nějakým dobrem, jehož se vzdáváme jen neochotně
a jehož odnětí chceme vládě zazlívat.
Rovněž nevážíme si lidí, kteří pokládají smíření za nemožné
pro zkušenosti z Rakouska, kde prý také nebylo lze Čechy získat
ústupky. To znamená klásti státoprávní revindikace Čechů na
úroveň politických požadavků Němců; to znamená v každém případě věštiti rozpad státního území, neboť stejné příčiny musí míti
stejné následky.
Ale co říci o tom Hodžově smíření? Věcně lze říci dosti málo,
neboť z dohodnutých bodů lze, tak se nám zdá, udělat, co bude
libo.
49) Podezřívaví trockisté vytýkají Stalinovi »klerikální mentalitu býv.
chovance tifliského semináře«. Srv. B. Souvarine, Staline, str. 330.
50) Stalinův referát na VIII. sjezdu sovětů 25. listopadu 1936.

50

Především jednu slabost dohody vidí každý a na první pohled: Je to skutečnost, že se dohodli umírnění obou stran, nikoli
nacionalisté, je proto povážlivé, že na obojí straně byla ponechána
oposice, která bude svůj přirozený a lehký úkol, svoji politickou
výhodu spatřovati v trvalém tupení dohody a jejích výsledků.
A poněvadž dohoda nijak neřeší zásadních otázek, zůstane tu vždy
dosti nejasností, které dají příčinu k podobnému tupení. Naopak,
ke skutečnému upokojení můžete teprve dojiti po dohodě, kterou
by spolu uzavřeli nacionalisté obojího jazyka, dbajíce při tom
oněch zásad, které musí podobnou dohodu ovládati.
Zásady, které platí pro řešení českoněmecké vnitropolitické
otázky, jsou přece dosti jasně rozeznatelné. Za prvé nutno vyjiti
od dějinné pravdy. Jsou ovšem lidé, kteří nenávidí vše, co jim připomíná minulá pokolení a chtěli by všecky politické a sociální
otázky řešit na základě jakýchsi odtažitých zásad. Chtěli by tvořit z ničeho, nebo aspoň by chtěli svrchovaně disponovati lidskými
tvory, uvedenými v úplnou rovnost tak, jako by oni teprve jim
rozdíleli okrsek zemský. Tento antihistorism je aspoň logický.
Tak jako mluví o »spravedlivém rozdělení majetku« tím způsobem, jako by oni byli stvořili zemi a plnost její a rozdíleli ji mezi
nahá novorozeňata, podobně mluví i o národech. Česká samostatnost nemá pro ně svůj důvod v tisíciletém bytí českého státu,
nýbrž v tom, že každý národ, Číňané, Češi, Kamčadalové a Karakalpaci mají právo na stát — ne v historických, nýbrž v gramatických hranicích. Z toho hádky, zda Slováci nebo Ukrajinci mají
jazyk nebo nářečí; z toho spory profesorů, zda Chorvati a Kurdové jsou či nejsou národ; a na zdaru pravopisné reformy, na
vrtochu lexikografů má záviset, zda nějaký podnik je velezradou
nebo osvobozením. A jednomu střelci z revolveru je stavěn pomník, druhý je proklínán. . . S takovými zásadami se šlo také na
otázku němectví v Čechách; slavné autority prohlásily před válkou, že Němců proti jejich vůli ve svém státě držet nemůžeme.
Tak ovšem mluvili profesoři, pro něž český národní ideál práva
byl ztrouchnivělým programem, pražský hrad hromadou kamení
a česká koruna museální památkou.
Ti lidé snad už dostali rozum. Ale ještě si patrně neuvědomují, že oni historii nedělali, a nemohou ji tedy předělat. Určité
prostředí se patrně domnívá, že rozpomenuvše se konečně na bytí
národní tradice a historie, nabyli jakéhosi práva jí disponovat;
dělat ji podle potřeb své politiky. Podobně na straně německé
panuje, zdá se, názor, že z jakési zdvořilosti by se určité skutečnosti českých dějin měly zastřít. To je však omyl.
7*
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Někdo by zcela dobře mohl býti stoupencem úplné jazykové
rovnoprávnosti Němců a zůstati slušným člověkem; někdo by
mohl hlásat i územní odtržení Němců a nepřivodil by si osobní
opovržení — pokud by ovšem nebyl československým poslancem
jako jsou zřízenci KSČ, která tohle hlásala. Ale co je nepřípustno,
je popírání dějinné skutečnosti. Za tu my nemůžeme, na činy našich otců nemáme vlivu, ač ovšem můžeme zneuctíti jejich památku a pokrokově nadělat patníků z jejich hrobů. Skutečnost jé
však taková, že český stát byl zřízen národem českým jako český
národní stát; že v něm Češi žili po staletí svrchovaně »jako Francouzi a Němci v zemích svých«; a že i po pohromě bělohorské
češtině nikdy nebylo vzato čestné místo.
Faktické pozdvižení němčiny za časů josefínských a následujících nelze ovšem popříti: ale chcete vědět, jak se na otázku dívala
nejvyšší autorita? Tedy si vezměte list krále Ferdinanda Dobrotivého, daný dne 8. dubna 1848; a tam se praví: »Česká národnost
budiž položena za základ tak, že . ..« a nyní se stanoví úplná rovnost obou jazyků v zemi. Tedy to, že rakouská vláda stanovila
rovné, ba širší užívání němčiny (a její rovnost byli kdysi i čeští
politikové ochotni připustit), to nezastíralo v jejich očích pravdu,
že česká národnost je základem, původem, prvním bodem v českém státě.
Tedy jakákoli práva má v tomto státě německý jazyk, jejich
původem je v každém případě český národ; a přiznání rovnosti
v užívání neznamená nikdy rovnost právní.
Jestliže proto vidím, že v prostředí oficielního národnostního
smiřování nebyl brán zřetel na skutečný vývoj věcí, není možno
najiti větší přesnosti ani v táboře národní neústupnosti. Neboť
věci se mají tak, že u průměrného českého vlastence naleznete
vše spíše nežli spolehlivé ponětí o dějinách. I on dovede výborně
nevidět události, s nimiž se nesrovnávají jeho předsudky a přání.
Na příklad má před nosem zříceniny Vyšehradu a Zbraslavě; ale
nazve-li někdo husity bandou žhářů, pražský vlastenec ještě po
generacích vztekem mrská vousy. A tak tedy nebylo lze očekávat,
že by v tomto táboře panovalo velké pochopení pro ty stránky
dějinného vývoje, které podávají náměty ke spolužití s Němci.
Nacionalismus byl svým způsobem právě tak neskutečný, jako
realismus: místo na zásadách humanismu a demokratického sebeurčení se budovalo na zásadách nacionalismu, přijatých ze států
se zcela jiným zeměpisem; a mluvilo se, jakoby počeštění Němců
bylo nejen mravně, ale i fakticky samozřejmé. Někteří lidé v tom
hledali zvláštní kouzlo, mluviti tónem dobyvatele o menšině předurčené k asimilaci, a rozplývali se blahem při pomyšlení, že český
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četník — ovšem i učitel — konečně také může někoho potlačovat.
Snad radost byla upřímná, že Češi konečně mohou denuncovat
někoho jiného nežli zase Čechy. — A když někdo zapochyboval
o mravním oprávnění české Machtpolitik, pánové heroickým rozmachem se halili v romantické roucho Machiavellovských tyranů
a, Bůh jim pomoz, Realpolitiků. Totiž, poukázal-li kdo, že česká
Machtpolitik může vésti k zániku, uplatnily se Dykovy verše
o tom, že poražený Čech
»nechť strhne vítěze ...«
A tím byla otázka s literární účinností vyřešena. V zájmu
čistoty nacionalistické myšlenky se vypoví Němcům boj na nůž;
Rakousko, které musívalo mírnit tyhle boje, bylo však právě proto
odklizeno; a jestli boj dopadl špatně pro Čechy, nu, aspoň bylo
možno i Němcům zlé škody způsobit... V tomto nihilistickém
směru je znát ovšem i společenský moment. Někdejší panující
třída politická, ba i byrokracie, zaměstnaná konstruktivním řešením skutečných otázek života, nebyla by nikdy připadla na tyto
myšlenkové pochody, kde zmar je pokládán za přijatelné východisko. Bylo by lze rozvinout pěkný protiklad mezi Metternichovým ideálem nadnárodního pořádku, kde představa shody a spolupráce se zvrhla až v nesnesitelnou kázeň a umělé potlačování skutečně protichůdných národních úsilí, a mezi romanticko-revolučním obrazem nutného, ba žádoucího důsledného boje mezi národy
ve smyslu Nerudova »dál, vždy dál!« Takové názory, pravda, nejsou omezeny dnes na jednu zem; tohle »Ať jsem bit, jen když se
peru« dostalo dokonce pěkné jméno »Dynamický názor« a stalo
se nejzhoubnější součástí »fašismů«; ale rozhodně to není myšlenka státnická (totiž tvořící řád) a pro národ s větším sousedem
je přímo nerozumná.
Ale bylo pokládáno za vlastenecké brát Němcům nejen, co neprávem drželi, nýbrž vše, co se dalo; a tak došlo k Marešovu zákonu. Jeho tvůrce měl být varován právě tím, čím se honosí; že
totiž socialisté plně schvalovali jeho návrh. Pro ně zajisté nešlo
o potlačení Němců, mnohem méně o navrácení přednostního práva
české university. Pro ně, pro antihistoriky, měly význam dvě věci:
1. odstranění názvu krále Ferdinanda II., 2. postup logicky nepochopitelný, kterým zákonodárce odňal německé universitě dějinnou souvislost s universitou založenou Karlem IV.
Podobně bylo vůbec zapíráno, nač Němci se ovšem velmi
dobře pamatují, že za časů předbřeznových, ale i předbělohorských pojem samosprávy byl mnohem obsažnější: vláda, tedy
královská kancelář, zasahovala mnohem méně do vnitřního života
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krajů a obcí. Jednotný a národní ráz státu snášel se za staročeské
ústavy zcela dobře s osobitým a svobodným životem samosprávných útvarů. Naproti tomu československý režim činí z obcí prostě
nejnižší orgány vládní; a starobylé rozdělení krajské, odpovídající
zeměpisným podmínkám, bylo odmítnuto s výslovným úmyslem
dělati volební geometrii proti Němcům — jakoby německé kraje
tím zmizely ze světa. Vynález státních tajemníků pak znamená, že
v každé obci bude Blockwart s t á t u , tedy vládních stran, a to
je věru otázka č e s k é politické svobody (ostatně i z katolického
hlediska stojí za uvážení tento dozor pokrokové Prahy na vesnici).
Jen letmo se dotkneme otázky »Taferlpolitiky«. Ale tu musíme
říci, že po našem názoru každé o d s t r a n ě n í dosavadní výhody
pro jazykovou menšinu se nám zdá drážděním neužitečným.
Neboť vážnost státního národa nestoupá tím, že se menšině na
vztek odnesou tabulky jí sloužící, nýbrž přednostním uplatněním
státního jazyka. Věc je vyřešena u vojska, kde jednotný velící
jazyk nevylučuje, ba předpokládá největší péči, aby i menšinářům
vše bylo v jejich jazycích vysvětleno.
Nemůžeme se ovšem ubrániti dojmu, že leckde a právě také
mezi českými hraničáři panuje jakýsi komplex podřízenosti z dob
rakouských. Pro tyto lidi příslušník menšiny je pořád mocným
nepřítelem, jemuž nutno vzdorovati, a nikoli poddaným, o nějž
nutno pečovati. Neboť jak vlastně jinak má český národ prokázati
svým Němcům svou svrchovanost nežli podle starého rčení:
praeesse — prodesse; je přece jasno, že pouhým obtěžováním,
vexací, vzbudí pouze dojem vzpoury otroků.
Ale tu se už dostáváme k druhé podmínce ustálení českoněmeckého poměru, které je nemožné bez důkladné české znalosti
německých věcí. Této znalosti dnes není. To je přežitek z rakouských let: každý si dělá svou politiku, prosazuje své požadavky
a potírá svého souseda — o to, co dělá, myslí a žádá soused, ať se
stará Bůh a císař pán. Jen tímto mravem je vysvětlitelný způsob
českých potlachů o poměrech mezi Němci. Jeden pán je považuje
za velezrádce, druhý za docela slušné aktivisty; jeden si myslí, že
trpí bídu, druhý, že u nich nezaměstnanost klesá. O tom se hovoří
jako o počasí, a jak je to tam skutečně, to neví nikdo. To je
ostatně dvojnásob pochopitelné. Jestliže v českém nacionalismu
jsou jen velmi mlhavé představy o nezaměstnanosti v českých krajích, o vylidnění jižních Čech, jestliže rozvoj Botostroje a jednotkových domů je provázen spíše blahosklonným zájmem než něčím
jiným (ono to ovšem souvisí s inseráty »národních« časopisů), pak
nemůžete přece chtít, aby se politisující filologové a botanikové,
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literáti a spolkaři zajímali o hospodářské poměry německých
vrchovin.
První důsledek těchto mravů je ovšem ten, že zájem o životní
podmínky českého Němectva se stal věcí vyhraženou levici, a Němci
tedy v českých levičácích spatřují jediné možné partnery a pomocníky i pro požadavky zcela spravedlivé, ba nezbytné.
Druhý důsledek je ten, že čeští národovci tápají v úplné tmě
stran skutečných nebo oprávněných příčin německé nespokojenosti; netuší, zda vskutku jsou, kde jsou, jak je léčiti . . . Styků
s Němci kromě několika kavárenských známostí není.
Jedním z naléhavých úkolů českého vlastenectví je tedy vytvoření orgánu, který by soustavně prozkoumal životní podmínky
a duševní prostředí českého Němectví, hlavně nezaměstnaného
lidu. Neboť konečně tvrdí-li se, že místy děti nezaměstnaných se
živí doslova z polí a luk, pak je to buď neslýchaná pomluva státu,
nebo neodkladný povel k činu.
Víme ovšem dobře o jedné překážce, která překáží už i poznání nemarxistických duševních pracovníků obojího jazyka, tím
spíše konkrétnímu podniku, jakým by byla sociální anketa. Je to
prostě důvodný strach, že kruhy, které považují za své nezadatelné právo styků s intelektuály a politiky původu německého,
ruského, francouzského, židovského, gruzínského, španělského,
čínského a bozi vědí jakého ještě, vzplanou vlasteneckým rozhořčením a budou shledávati hitlerštinu, vele- a zemězradu, úklad
o demokracii a urážku mravopočestnosti ve stycích různojazyčných československých nemarxistů. Neboť naše demokracie už je
tak — řízena, že určití lidé mají za nutné a správné ji neustále
hlídati, prohlížejíce svým spoluobčanům kapsy, zda-li tu demokracii snad už neukradli.
Ale nelze než doufati, že se česká pravice přece jenom vzchopí
k samostatnému praktickému prozkoumání menšinové otázky, aby
s tím nebyla odkázána jedině na zprávy z jiných rukou a mohla si
najít svoje řešení.
Jsou, pravda, lidé, kteří to řešení vidí v trestním soudě, promlouvajíce ze široka o nebezpečí německé zrady. Nuže, nebezpečí německé protistátní činnosti tu nesporně je. Válečná historie
28. pluku atp. ovšem učí, že není v zájmu vládnoucího živlu, nýbrž
naopak v zájmu buřičů zveličovati a zdůrazňovati velezrádnou náladu v nějaké zemi; ale i když se budeme řídit touto zkušeností —
čehož jsme zpravidla daleci — nebezpečí nelze upřít.
Ovšem, že by nemuselo, nesmělo být, kdyby u našich Němců
bylo vlastenecké uvědomění. Ale v této věci mohou Němci odpověděti Čechům podle Horáce:
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»Si vis me flere, dolendum est primo ipso tibi«,
jinými slovy, za úpadek territoriálního vlastenectví a vzrůst revolučního nacionalismu se musejí Mladočeši a realisté oba dohromady vzít sami za nos. Sami opovrhli prostým citem pro domov
a přijali profesorský pojem jazykového nacionalismu.
Avšak možnost velezrady — a to se právě nechápe — neznamená ještě velezradu samu. Neboť oč jde? Někdo někdy —
třebas Karel Kramář v roce 1914 — žije ve státním útvaru, k němuž necítí lásku a bezpodmínečnou věrnost. Je tedy možným velezrádcem. Jestliže dotyčný stát na jedné straně s ním, s jeho národem, nakládá tak, že to nepovažuje za snesitelné a jestliže se na
druhé straně uvede pošetilou politikou v záhubu — pak dojde
k velezradě. Ale kdyby Rakousko bylo Čechům dalo co jim náleží
— a ovšem českému historickému státnímu národu náleží něco jiného než menšině — a kdyby nebylo bývalo vojensky poraženo,
nikdo by je nebyl »boural«. Otázka po spolehlivosti Němců nemá
tedy v mých očích vůbec smyslu. B e z p o d m í n e č n o u věrností
je člověk povinen vůbec jen manželce; i korunovanému králi jen
pokud sám zachovává právní řád. Jestliže tedy právě španělský
příklad učí, že i proti legální vládě se může vlastní národ postavit,
tím méně smyslu má otázka po bezpodmínečné věrnosti menšiny.
Otázka může rozumně zníti jen: za jakých podmínek budou Němci
státu věrni? Těmito podmínkami samozřejmě nemyslí se pouze
výhody Němců, nýbrž také mocenské vymoženosti Čechů. Ale
činiti na bezpodmínečné věrnosti Němců závislou jejich jakoukoli
účast na státním životě, nemá významu.*)
Jednu věc je nutno ještě zdůraznit: má-li býti skutečná velezrada, skutečná p r o t i s t á t n í činnost spravedlivě, tedy přísně
trestána, nesmí její pojem býti rozřeďován zařazením do široké
představy »politické nespolehlivosti«. Režim, v němž by od politické oposice, nespokojenosti s demokraticky volitelnou vládou
byl znenáhlý přechod ke zločinu velezrady, je pravým opakem
demokratického p r á v n í h o s t á t u , v němž politická oposice
je občanským právem, velezrada trestným zločinem. Mezi právem
a zločinem nesmí ani stín podoby nebo záměny býti možný; proto
se upřímně hrozíme každého opatření, které vytvořením stálé
kategorie »politicky nespolehlivých« směřuje ke znemožnění přísného postižení skutečné protistátní činnosti. Nejde, upozorňuji,
jen o problém německý; je vůbec velmi naléhavé pečovati, aby se
*) Zde bychom proti autorovu mínění dodali, že je možno žádati od
Němců bezpodmínečnou věrnost aspoň v jedné věci — v otázce historické jednoty českých zemí. Té nemohou Němce zprostit žádné nedostatky režimu,
který přece není naprosto totožný se státem. P. red.
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nakonec protistátní politika, poloviční zrada, nestala normálním
stavem širokých vrstev. Tolerovati ve sněmovně lidi, kteří uznaně
nemohou nikdy do vlády, poněvadž jsou protistátního smýšlení,
není jistě příznakem zdravého státu . . .
Ale stihati případnou německou zradu vyžaduje dvou věcí:
znáti poměry u našich Němců, a znáti práva státního národa.
Vracíme se tedy ke dvěma oněm podmínkám řešení českoněmeekého poměru: je nutno se stanoviska českých vlastenců prozkoumati německé hmotné a duševní okolnosti, a je nutno míti přehled
českých dějin; dějin celých, ne rozkrájených na řezy pokrokové
a temné . . .
To je totiž nutno k řešení skutečnému. Je ovšem také možno
zahájiti epochu zápasů o administrativní ústupky. Dějiny drobečkové politiky za Rakouska nás poučují, jak velice věčný zápas
o jednotlivé výhody proti zásadně zamítavému státu budí smysl
pro politickou zodpovědnost a posiluje příchylnost dotyčné skupiny občanstva vůči státu.

VARIA
CHVÁLA

CHUDÝCH

DUCHEM

Učený českobratrský kazatel vykládal mi kdysi důmyslně, že výrok:
„Blahoslavení chudí duchem . . . " v evangeliu sv. Matouše, kapitole 5. neznačí
blahoslavení chudoby duševní, tedy h l o u p o s t i podle dnešních pojmů.
Prosím Vás, jak by mohl Ježíš Kristus blahoslaví ti takové lidi duševně méněcenné ? — V překladu Nového zákona od prof. Žilky zní pak dotyčné místo:
„Blažení chudí v duchu . .
Nejsem theologem ani badatelem o biblických textech, ale tato věc mne
nesmírně zajímá. Tedy že by už nebylo blahoslavenství pro chudobu duševní?
Už by se nesměl člověk těšiti, že aspoň veliký Bohočlověk rozuměl těm, jimž
se říká dnes jako kdysi, hlupáci, blázni, nebo chudí duchem?

«
Opakem chudoby duchem jest chytrost, ne-li dokonce chytráctví, schopnost vyznati se dobře v životě, míti se dobře, užívati. vyzráti na lidi a na život. Dnes je módou býti chytrým, vtipným. Dnešní kultura strojová, plod rozumu a touhy po pozemské blaženosti, vede opět jako kdysi ke zbožnění
rozumu.
Moderní lidé se rádi s pohrdlivým úsměškem vyjadřují o těch, kteří
dělají něco „nerozumného", něco proti zásadám moderního životního názoru,
a nazývají je h l u p á k y nebo b l á z n y , nebo nazývají takové počínání
hloupostí. A tak je tedy hloupostí věřit někomu nebo dát na něčí slovo,
hloupostí je dát něco na sliby zpečetěné pouhým rukoudáním, hlouposti je
manželská věrnost, hloupostí je přiznávat poctivě příjmy pro zdanění, hlóu-
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postí ba pošetilostí je soucit, hloupostí je skromnost, hloupostí jest odvaha
přiznat se k vině nebo chybě, hloupostí ba bláznovstvím je věřit v Boha,
modlit se, hloupostí je dobročinnost. Hloupostí bylo donedávna vlastenectví,
pokud nebylo zatím vzato na milost jakožto vhodný nástroj pro rozumové cíle.
*

Když jsme byli malí, učily nás maminky doma a učitelé a kněží ve škole
úctě před slovy a pojmy: víra, věrnost, láska, cudnost, čistota, něžnost, poctivost, skromnost, soucit, zbožnost — ba i vlast, národ, rodný jazyk. Byla jiná
doba, naše matky ani školy nebyly moderní. Dnes po letech, kdy se za krutých bolestí rodí budoucnost naše i našich potomků, dožíváme se „přehodnocení hodnot". Naše doba najednou objevila s podivem, že člověk je vlastně
živočich, jemuž je potřebí ke štěstí vlastně jen jídla, spaní, oděvu, polechtání
smyslnosti a hygienické životosprávy; že to všechno zde lze dobře získati
na přiklad za peníze a že tedy stačí vydělávati dosti peněz, rozumně jich
užívati, aby člověk byl blaženě živ. S m y s l e m ž i v o t a j e d n e s p o ž i tek, b l a ž e n o s t , ú k o l e m l i d s t v a p a k a o t e v ř e n ý c h h l a v
n a j i t i p r o s t ř e d k y k této časné b l a ž e n o s t i a k prodlouž e n í b l a ž e n é h o l i d s k é h o ž i v o t a . Není ovšem hříchu; není svobody, není zodpovědnosti, všechny činy lidské jsou biologickými reakcemi.
Není ovšem taky duše, ani nesmrtelnosti, ani Boha, ani nebe, ani pekla, netřeba se báti — všechno je tak křišťálově prosté na tomto světě: naroditi se
bez bolestí do dobrých poměrů, blaženě žiti a užiti co se dá, pak bezbolestně
zemřít a — dále nic. A naše maminky se svojí moudrostí a svým vedením
k čistému životu, zbožnosti, soucitu, odříkání, skromnosti, věrnosti, víře a lásce
k jazyku a rodné půdě? Nu — byla jiná doba. Naše maminky nebyly moderní.
Nová doba! Dnešní lidstvo se vypořádalo se starými názory i na t. z v.
nedotknutelné hodnoty a pojmy: lásku, víru, věrnost, rytířskost, Boha, hřích,
dobro, zlo. — J a k á p a k l á s k a n e b o d o k o n c e L á s k a . Láska je
přece jen druhem tělesné potřeby asi jako spaní, nerci-li něco nehezčího. Nejlépe je zavěsti vůbec všeobecně volnou lásku a jen hlupáci se brání tomu,
k čemu směřuje běh světa. Netřeba ani mateřské lásky: v budoucím blaženém
světě budou ženy roditi bez bolestí plody svého milostného opojení a jejich
děti bude patrně vychovávati dokonale hygienicky stát v ústavech, které
plně nahradí mateřskou péči a děti nebudou míti nevýhod mateřské péče.
K smíchu je taky láska k bližnímu, rytířskost, soucit se slabými. Vždyť jen
silným patří svět. — J a k á p a k t a k y v ě r n o s t ? Což ví člověk, když
něco slibuje, co mu budoucnost přinese zítra a kdo mu zkříží cestu? Nač by
pak měl držeti na uzdě svoje sklony a pudy? — J a k á p a k v í r a , když
máme přece Vědu, která nám všecky otázky zodpoví přesně, střízlivě a hlavně
pochopitelně ? — J a k ý p a k h ř í c h , když všude v přírodě vládne železná
zákonitost a příčinnost a když osobnost člověka je pouze výslednicí působení
hmotného světa na zděděné vlastnosti. — D o b r o ? Ano — dobré je to, co je
užitečné k příjemnému životu. — A z l o ? Zlo je všechno, co není příjemno.
Skromností se jmenuje dnes eufemisticky neobratnost nebo neschopnost
uplatniti vlastní přednosti. Slova „Bůh", „duše", „nebe", „peklo", „svatý",
„cudnost", „dobrota srdce", „pokora", nehodí se ani do úst moderního člověka a setkáváme se s nimi nanejvýš ještě ve spojeních jako na příklad
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,,Büh-Slunce", „duše rotačky", „peklo rodinné", „hvězdy na nebi" (v trampských písních), „svatá nenávist", „cudná krása" (zvláště v nápisech pod necudnými obrázky). — Dnes není hříchu a není taky studu. Dříve lidé také
hřešili, lhali, kradli, cizoložili, vraždili, snad více ještě nežli dnes, ale uměli
při tom nazvati hřích hříchem, tedy lež lží, krádež krádeží, nepravost nepravostí, a ovšem nazvati původce hříchu lhářem, zlodějem, nemravou. I nejzhovadilejší člověk musel míti aspoň temný pocit, že páše zlo a bál se trestu
od lidí nebo od Boha. Dnes sama společnost hledá omluvu nebo vysvětlení pro
špatnosti jednotlivců i větších celků. Lidé si upravili mravnost pro svoje pohodlí, a kdo má peníze a moc, může si koupit tisk a s ním i blahovůli celého
světa, i kdyby byl zřejmě darebák. Takto pak je krásně možno, že se můžeme
vysmívati středověku a minulým dobám pro brutalitu a zaostalost a pyšniti
se při tom docela bez ostychu dnešními vymoženostmi, klidně přehlížejíce
veliký masakr světové války, methody koloniálních výbojů velmocí, hrůzy
dnešních diktatur, mezinárodní závody ve zbrojení.
Ejhle, duha míru klene se nad velikým teploučkým pařeništěm dnešní
„kultury", opatrovaným pečlivě chytrými státníky, diplomaty a moderními
filosofy.
A díky shovívavosti této „kultury" smějí dokonce žiti mezi silnými jedinci dnešní Veliké Doby a přiživovati se na jejích dobrodiních i chudí duchem, t. j. všichni, kteří věří dosud v království Boží a Kristovo učení o lásce
k bližnímu a jiné přežitky.
Nedávno se stalo, že chudý domkař v jedné vesnici na Táborsku vzal si
na vychování dítě z nalezince, ač sám má čtyři své děti. Patrně i skrovný
příspěvek na výživu dítěte z nalezince byl pro něho značným kapitálem.
Ale když bylo dítěti šest let a mělo přijít „na obec", jelikož dále naň nechtěl
nikdo platit, vzal si pěstoun dítě za své a stará se o ně dobře, jako o své. —
Lidé rozumoví řeknou, že je to hloupost, ne-li bláznovství.
Jiný příklad podobný: doktorka lékařství a praktická lékařka vezme si
za vlastní ke svým dvěma dětem ještě dvě malé děti pozůstalé po zemřelých
pacientkách. Z těch adoptovaných jedno je tuberkulosní.
Nebo: jest prokázáno, že mnoho lidí dosud přiznává d o b r o v o l n ě
do haléře své příjmy, poněvadž by jim byla nesnesitelnou myšlenka, že svým
podpisem stvrzují vědomou lež.#
Nebo: jest bezpečně jisto, že mnoho lidí se modlí upřímně i za nepřátele a že považují za hřích nenávist a kletbu,
A tak bych mohl, bohudíky, pokračovati ve vypočítávání druhů nechytrých, chudých duchem. Je jich přece ještě dost.
Nevládnou bohužel. Chápou po svém, že království Boží neuskuteční se
dosažením bezstarostného života, ukojením tělesných potřeb a hromaděním
technických vymožeností. Jsou skromní. Jsou nepraktičtí. Jsou hotovi k odříkání. Jsou dobří až k sebeobětování. A národy před Bohem mají myslím
cenu větší nebo menší podle počtu těchto chudých duchem a nikoli podle
počtu chytrých a výbojných, i když tito dovedou si podmaňovati svět, stavěti
na odiv zázraky lidského důvtipu, práce a trpělivosti a obětovati vše pro
slávu světskou.
*

8*
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My, lidé věřící, ač hříšní a všelijací, díváme se s tesklivou hrůzou na
nové pokolení nadlidí, kteří sprovodili se světa hřích tím, že jej prostě popřeli.
Ale cítíme, že cesta, kterou kráčejí, není cesta života. Tu nám naznačují
světci a chudí duchem, o nichž zde mluvím.
A proto ty, bratře neznámý, jemuž lidé říkají „nerozumný", „hloupý"
nebo „blázne", když si vezmeš, jsa chůd, ke svým čtyřem dětem ještě páté
cizí za své, když věříš v Boha a jsi živ podle příkazů Církve, když přiznáváš
své příjmy berní správě do haléře, když chodíš nezištně do spolků psát adresy
na pozvánky, když se trápíš pro nedokonalosti společnosti a národů a děláš
se směšným marnými pokusy stále něco nebo někoho zlepšovat, povznášet,
chránit slabých a p., když hlásáš lásku k vlasti a k lidem bez ohledu na
zklamání a nevděk, zkrátka, když sloužíš vůbec nepraktickým myšlenkám,
jda stále za hlasem srdce a nečekaje za to odměny a pluješ často proti proudu, — ty bratře, připni si také slovo hany na prsa a nos je veřejně bez bázně,
jako kdysi holandští šlechtici zvali se hrdě žebráky a nosili znak „geuzů".
Neboť věz, že c h u d í d u c h e m jsou solí země a národů a že Kristus věděl,
co činí, když je blahoslavil.
A vy, lidé rozumní, radím vám, naplňte si život nerozumnými činy,
které Kristus blahoslavil, a které v ž d y znamenají obohacení života, a bude
se vám — věřte — dobře umírat.
JOSEF HOŠCÁLEK

B l L Á HORA VE S V Ě T L E E V R O P S K É

POLITIKY

Věnoval-li francouzský profesor university v Lilie, V i c t o r - L u c i e n
T a p i é, čtyřsetstránkovou studii (V. L. T., B í l á h o r a a f r a n c o u z s k á
p o l i t i k a , v překladu Zdeňka Kalisty vydal Melantrich 1936, cena 70 Kč)
problému tak často a s tolika různých stran již osvětlenému, problému Českého povstání v letech 1618—1620, nestalo se tak jistě z pouhé učenecké záliby v detailech. Kniha Tapiéova při vší své vědecké akribii, poctivé snaze po
zdůraznění fakt a jemném smyslu pro historický detail je také spíše vším
jiným než umělým sestavováním jednotlivostí; je především (a jak by tomu
mohlo býti jinak u žáka Pekařova?) smělým a bystrým pokusem viděti
celou skutečnost pohnutých let českého povstání v j e j í
celistvosti
a s p o z a d í m s o u č a s n ý c h d ě j i n e v r o p s k ý c h . Tuto věc zdůrazňujeme hned předem, a to proto, že ten, kdo se opravdu začte do obsáhlé
Tapiéovy knihy (a nebude mu to to těžké pro skutečně umělecký smysl autorův pro plastiku, živost a plynulost vypravování), zpozoruje velmi brzy, jakým bystrozrakém a historickou erudicí musí býti vyzbrojen badatel v těchto otázkách, má-li si uchovati správnou orientaci v tak chaotické spleti událostí vzájemně se prolínajících a křižujících, a má-li z této spleti vyanalysovati něco, co lze nazvati skutečným celkovým obrazem doby, neopomíjejícím žádný z jednotlivých faktů a přece vysoko převyšujícím prostý jejich
výčet a součet. Tato okolnost je tím závažnější, že dvouletí 1618—1620 je
skutečným mezníkem světové historie, dobou, jež určila na dlouhá léta směr
politiky téměř všech evropských států, dobou, jež byla zárodkem změn, které
určily tvářnost Evropy na více než několik desítiletí.
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Bylo by ovšem omylem tvrditi, že to byly a potiori vnitřní české záležitosti, jež daly podnět k těmto tak dalekosáhlým změnám, že právě Čechy,
resp. vzbouřená česká šlechta mají právo přivlastňovati si onu — byť velmi
pochybnou — čest, že totiž tak otřásajícím způsobem (a ovšem ke své katastrofě) zamíchala kartami evropské politiky. Právě kniha Tapiéova šíře
a důkladněji než všechny studie předchozí ukazuje, do jaké míry je nutno
začleniti české události do širokého rámce současné evropské politiky, jak
značný podíl na vzniku a především ovšem na rozšíření a trvání povstání
měly diplomatické pletichy rozličných evropských dvorů a soukromé i státní
ambice jednotlivých panovníků. P o u h é d o r o z u m ě n í s c i z i n o u a
politické i vojenské operace za její pomoci nebyly by ovšem ještě závažnou
překážkou úspěchu povstání, přesto že by už samy ukazovaly na jeho slabost a zbavovaly by je jeho národního charakteru (jenž ovšem tehdy ani
zdaleka nebyl podmínkou sine qua non) — naopak mohly mu býti vítanou
posilou — ale ovšem za jedné velmi závažné podmínky: že by totiž strůjcové povstání musili stůj co stůj zachovati v tomto zápase politické vedení;
z knihy Tapiéovy vyplývá však velmi jasně, že se místo toho stali pouhými
nástroji šalebné hry evropské a zejména falcké a savojské diplomacie, jíž
ovšem na Čechách záleželo jenom potud, pokud se povstání krylo s přímými
zájmy jejích panovníků. Strůjcové a vykonavatelé povstání nejeví se konec
konců v knize Tapiéově nikterak jako dokonalí vůdcové revoluce; nebudeme-li již bráti v úvahu jejich známý egoismus, stálý zřetel na vlastní zájmy
a malou obětavost pro věci víry a vlasti, dokazuje to i samo povstání, velmi
dobře připravené co do jednotlivostí; ale nejasné a zmatené, pokud jde o celkový plán. Vůdcové jeho podle soudu Tapiéova si nebyli sami dost dobře vědomi, kam má vlastně povstání mířit, jaký je jeho cíl, kde se má zastaviti,
je-li jeho účelem jen demonstrace Či skutečné »vybavení z pout rakouského
otroctví« (Šlik) atd.; tak se stává, že teprve zásahem cizích zájmů se povstání dostane do těch kolejí, jež jsou příčinou jeho katastrofy. »Je to podivné,« píše v té době jeden z cizích pozorovatelů, »vidíme-li, jak málo má
tak velké a mocné království lidí schopných vést.« (Tapié, 118.) A postupem doby se tato závislost na cizině, způsobená neschopností vůdců, jen
a jen stupňuje: »To, co až do té doby mohlo býti podezřením, bylo napříště
věcí jasnou: Češi neměli své vlastní politiky; jednali pod vedením Falce« (148).
Jací však byli ti, jejichž mozkům a zbraním svěřili takto vůdcové povstání své osudy i osudy národa a státu? Zdá se, že byli věrným obrazem
svých českých spojenců, ba že je v dobových nectnostech ještě vysoce převyšovali. Egoističtí, nemyslící než na svůj prospěch, dále malicherní, neschopní nejen oběti a risika, nýbrž i jakékoli velkorysejší koncepce, jakéhokoli smělejšího plánu a podniku, jenž by nepřinášel okamžitý prospěch. Nic je
necharakterisuje lépe, než soud Tapiéův o smlouvě ulmské (jíž vlastně vydala Unie Čechy na pospas císaři) a o rozpadu Unie (oba citáty osvětlují
zároveň závislost Čechů na cizině): »Bylo to opuštění Čech, chtěné a vědomé
obětování království svatého Václava za souhlasu německých protestantů
a Francouzů. Snad v nás vzbudí pohoršení, pomyslíme-li, že markrabí z Ausbachu, který podpisoval smlouvu (ulmskou), a vydával tak Čechy císaři* byl
týž markrabí, jehož intriky a provokace vyhnaly spor mezi císařem a krá-
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lovstvím českým do krajnosti. Bez německých knížat evangelické Unie, by
nikdy — historik to může potvrditi — české povstání bylo nedosáhlo té šíře
a závažnosti, nikdy by bylo nedošlo k podobnému převratu starého řádu
a staré konstituce, nikdy by po celá dvě léta nezvítězily pokřik ulice, násilnosti a převraty státní nad politickou moudrostí Karla ze Žerotína nebo nad
diplomacií Adama z Vaidštejna.« (292.) A takto doprovází Tapié rozpad
Unie: »Ideál společné obrany ustupoval v historii Unie, bohužel, tak často
egoistickým kalkulům — na straně měst — a nebezpečným osobním ambicím — na straně knížat! A dílo, mám-li na mysli práva kalvinistů, kterých
Unie zamýšlela brániti a která nikdy nebyla vydána tak na vůli císaři a katolickým sousedům jako právě nyní, rovnalo se nule. Ba, měli-li bychom přičísti české dobrodružství, kde byly zmařeny svoboda a blahobyt království,
před čtyřmi roky ještě nedotčené, a ještě víc: celý národ se svými zákony,
svým majetkem a svým jazykem, ilusemi, vyvolanými touto ligou a pomocí,
o níž se tvrdilo, že ji může poskytnouti, bylo to dílo spíše zhoubné a zkázonosné.« (369.)
Celý ten zápas let 1618—1620, jak se jeví v Tapiéově knize, je takto
dosti značně vzdálen charakteru boje o ideály na té či oné straně; je to boj
o moc a o moc především, a obrana hodnot duchovních je tu zjevem spíše
průvodním než dominujícím, a to i se strany Francie, jíž přisuzuje Tapié
úlohu pacifikátora. Ale máme-li už zde charakterisovati soupeře té či oné
strany, jak si o nich můžeme učiniti představu na stránkách knihy Tapiéovy,
pak je přece jen nutno říci, že to nebyla jen převaha hmotná, co zajistilo
vítězství těm, kdo zvítězili, zvláště když právě z Tapiéovy knihy jsme byli
proti dosti častému běžnému mínění poučeni o četných hmotných obtížích,
s nimiž se setkávala strana císařova. Připočteme-li pak k tomu ono množství zrad jak duchovních, tak i vojenských na straně protestantů, pak nemůžeme neviděti, že tu přece jen musilo být něco, co stavělo i duchovně
jedny nad druhé; byla to síla myšlenky, jež sice nebyla tu snad momentem
vůdčím, ale přece jen i v těch dobách žila a působila.
Pokusili jsme se v tomto referátě sledovati vývody Tapiéovy knihy zejména s hlediska etického; zůstalo tak ovšem nedotčeno mnoho jiných věcí,
jež zajisté nejsou podřadnými. Ale o těch ať poučí Tapiéova kniha sama.
Upozorňujeme jen znovu na její základní význam: poukázala velmi důrazně
a s opravdovou vážností na tu závažnou skutečnost, že české povstání 1618-20
není záležitostí jen českou, ale vůbec evropskou; v tom je její plus proti všem
studiím předchozím; bohatstvím sneseného materiálu a jeho důkladným zpracováním rozšířila pak naše vědomosti o tomto povstání a jeho evropských
souvislostech znamenitě.
LADISLAV JEHLIČKA

DOPIS

ČESKÝM

KOMUNISTŮM
TICHA

O

SPIKNUTI

Komunisté celého světa, na nichž je obdivuhodná jen úpornost a obětavost, s jakou se dali do služeb ďábla, změnili taktiku v poměru ke katolíkům a neopovrhujíce již jimi a nepodceňujíce je, snaží se všemožně vyjádřiti
jinak svou jalovinu, že »náboženství je opiem lidstva« a zvou katolíky k spo-
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léčnému postupu — jak říkají — proti fašismu. Jejich bývalé stanovisko však
se jim mstí: domnívajíce se, že Církev je spolek nebo konspirace na způsob
nějaké politické strany nebo mezinárodní internacionály, hodlají katolíky
získati j e n na program drahoty, násilí některých (nikoliv všech!) režimů
a sloučiti je v obludnou jednotnou frontu s atheisty a v své nedočkavosti
úspěchů podněcují je bláhově proti jejich pastýřům a sv. Otci. Jejich neobratná eskamotáž získala i kněze, který u madridského mikrofonu strhaným hlasem sípe: Ať žije jednotná fronta křesťanů a atheistů! V zemích, kde
nevládne teror, dosáhli jediného úspěchu: vedle Volné myšlenky, této museální akvisice československé, získali dosud jediného křesťana (protestantského) J. L. Hromádku, uvádějícího jejich oslnivé divadlo španělské v Praze.
Než komunisté neumdlévají. Ďábel je neúnavný, neboť jde o jeho
prestyž. Znovu a znovu dokazují své skutečné cíle — odtrhávati katolíky od
starostlivého Otce, znovu ohřívají svou přizpůsobenou touhu připravit vlkům
cestu do jediného ovčince.
Jsme nejméně mocni s tohoto světa, nemáme ani vlivu ani prostředků
a přes to jsme byli obšťastněni také výtkou poslušnosti k pastýřům a výzvou,
abychom nechali své touhy po spravedlnosti a pravdě a pod vedením »zdravého rozumu« a pravého bolševismu bojovali na př., aby cukr byl za 4 Kč,
Španělsko aby se dostalo do rukou těch, pod jejichž vládou bylo do konce
května 1936 vypáleno více než 200 chrámů atd. A protože jsme tak málo
mocni, nemáme strany, vlivu, ani nenávisti, dostali jsme obšírný jen a n o n y m n í dopis, v němž náš neznámý kritik i ctitel snaží se ve smyslu intencí, jichž se mu dostalo, odvést nás od papeže a biskupů k »lidové frontě«,
od pravdy a spravedlnosti k »zdravému rozumu« a třídnímu boji. Záleží nám
na anonymovi, čtenáři nám prominou, že se tedy zabýváme takovými způsoby svodu; chtěli bychom proto říci, že všechny propagační argumenty ve
věci španělské, habešské i naší zůstávají jen v rámci propagace a my na
takové věci nereagujeme jen tak případ od případu, v časných licencích a
kompromisech, jak jsou předepisovány dočasnými dohlédači doktrín. Anonymní kritik a ctitel mohl už i v našem časopise čisti fundamentální články
o všem, co by mu poskytlo čestnější pohled na události a nikoli jen tak dočasný a nesprávný záchvat rozhořčení. I kdyby byl četl klidně a nepředpojatě projev papeže Pia XI. v 2. čísle loňského ročníku o Habeši, nebyl by
schopen urážky a nespravedlnosti k velikému a spravedlivému papeži, jímž
Pius XI. nesporně je. (Uznala to i vloni pratvořitelka anonymova mínění
moskevská »Pravda«.)
»Máte velmi jemný čich pro třídního nepřítele,« praví Anonym. Nač
tuto živočišnost? Díky své víře a Církvi známe Pravdu a nemáme nenávisti
k svým nepřátelům, máme však dobrý čich pro zlo a to nenávidíme tak, jak
si zasluhuje. Proto plně souhlasíme s Anonymem, že »bolševism dělají špatní
vládcové«. Jenže zde jde zase jen o zlo, špatnost, a chce-li Anonym a kterýkoliv komunista, zde můžeme začít peripetiemi. Nepochybuji o tom, že budeme-li se držet lásky k pravdě a nenávisti k zlu, že se shodneme spíše než
v tom, máme-li milovat či nenávidět Azaňu, Caballera, del Vaya, Franca,
Stalina a j. Ale pak půjde o důsledky! Řekl bych však ještě, že názor Anonymův, že »bolševism dělá špatně vládnoucí třída«, tak jak jej pojímá Ano-
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nym, je dvojsečná zbraň pro obhájce podobné, jako je on. Trockij na tom zakládá totiž svůj odboj proti Stalinovi, jak zajisté není Anonymovi a jiným
komunistům neznámo.
Ale nám jde o víc než o cukr, o víc, troufám si říci, než o události ve
Španělsku. Jsme totiž v každém okamžiku zodpovědní za všechno. Jde nám
tedy o v š e c h n o . Křesťané jsou zodpovědní za sebe i, řekněme, za komunisty. Sv. Otec Pius XI. mysle na Mexiko a Rusko pravil 25. prosince 1927:
»Bůh zná svá tajemství, Bůh zná ty, kteří trpí a umírají pro něho. Tato
myšlenka je Nám potřebná, když umírá tolik obětí — možno říci — neznámých světu, pohřbených p o d h r o b o v ý m k a m e n e m
skutečného
t i c h a.« Tenkrát ve věcech ruských a mexických mlčelo Zlo a nechodily
oběžníky mezinárodní konspirace, nevystupovali mravokární anonymové. Mlčí
v tomto smyslu ještě i dnes.
Pochopí-li toto stateční komunisté, pak jsou na cestě k Pravdě, pak je
jednotná fronta vlastně hotová. Ve jménu Kristově.
JAN MARTÍNEK

KNIHY
F R A N g O I S M A U R I A C : KLUBKO ZMIJI. (Vydal Jan Laichter v Praze.)
Co nás na Mauriacovi zaujme na první ráz, je podivuhodné, čistě francouzské
spojení strohosti a nevzrušenosti výrazu s otřásající hloubkou zkušenosti, jež
zachycuje v rytmu života především ta zrádná vynechávání, jež prozrazují
přítomnost porušení. Mauriac dovede znamenitě zachytit z dějin duše právě
ten okamžik, v němž duše vychází z temnot nebo se do ní pohružuje. A poněvadž v dějinách duše je všechno soustředěno k lásce, najdeme také v jeho
uměleckém plánu jako ohnisko některou z nesčetných podob vítězného nebo
ztraceného boje duše o lásku. Jeho postavy bývají lidé vnitřně osamělí, už od
počátku narušení nějakou duchovní nemocí, nějakou formou pýchy, zbabělosti nebo nedůvěry, jež je strhuje do zlé samoty a zbavuje je pravého společenství lásky, bez něhož není rovnováhy. Takový je i hlavní hrdina »Klubka
zmijí« — člověk vyšinutý, zasažený již v mládí nedostatkem pravé lásky
a prohrávající po celý život až téměř do posledního okamžiku boj s touto
smrtelnou chorobu duše, jež klade ironickou masku lhostejného lakomce na
tvář tohoto prahnoucího žebráka lásky. Je to postava vyvážená z pravé plnosti zkušenosti, a celý příběh dorůstá v svou zákonitou podobu s jistotou a
přesvědčivostí, jíž náleží náš obdiv; je dodržen až do konce v své zdánlivé
neúprosné beznadějnosti a ten vnitřní zvrat, to osvobození k lásce, jež náhle
proráží vnitřní slepotu, přichází jako záblesk mezi dvojí smrtí, ve chvíli, kdy
již nelze změnit viditelnou podobu příběhu — a přece tím nepřímým osvětlením, tím dotekem, který přichází zdánlivě k příběhu již skončenému, se teprve celý příběh dovršuje v svůj skutečný řád. Tato náhlá proměna příběhu,
odehrávající se v posledním okamžiku, je nejvýraznějším rysem Mauriacova
umění a je to také svědectví pravosti jeho pohledu, věrného řádu skrytých
dějin, který si žádá anonymity a který se zjevuje nejslavněji v gestech zbavených vší vnější skvělosti — zde vlastně jen v náznaku, v nápovědi toho, co
by si podle běžné úměry příběhu vyžadovalo toho nejskvělejšího obrazu.
tv
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HANS WATZLIK: JIŘINA. (Vydal Vyšehrad v Praze.) Tuto knížku je
třeba zařadit mezi ty vzácné a výjimečné dětské příběhy, jež dovedou dát
stejnou radost věku nevinnosti i věku zkušenosti. Ty drobné příhody šumavského děvčátka jsou viděny s takovou bezprostředností a čistotou a zároveň
s takovou zralostí a plností pohledu, že zde není třeba uvažovat, jsou-li psány
jen pro děti nebo jen o dětech. Je-li to zde dětský pohled, tedy je to pohled
toho dítěte, jež je podle Wordswortha otcem muže: pohled, který zahrnuje
tutéž plnost reality věci, ať už vychází z duše, ještě neunavené úžasem, nebo
ať je to pohled tvrdě vydobyté zkušenosti. Proto je zde také všechno ustaveno v takové jednotě, věci radostné i smutné, krásy lesa, lučin a oblohy
i stíny smrti, ztroskotání a zločinu, a děti si tu rozumějí s umírající rychtářkou, zpustlým tulákem nebo uprchlým vrahem stejně dobře jako s »duhovým koníkem« nebo zázračným pramenem. Neboť všechny ty věci poslouchají stejně tohoto pohledu, odkrývajíce svou pravou podobu a odhazujíce
všechnu tíži své porušenosti — a není třeba zde omezovati pohled jen na ty
věci, které nesou známku dobroty a radosti vyzývavě na svém šatě. Tím se
tato knížka vděčně odlišuje od běžných schematických děl »dětské literatury«.
Také obrázky Fritze Loehra jsou v dokonalé jednotě s knížkou, je v nich
prostota a hloubka pohledu a neobyčejná věrnost a výraznost gesta.
tv

POZNÁMKY
PO REVOLUCI. Kdysi se podřezal J e s e n i n a zastřelil M a j a k o v s k i j . T y n j a n o v , maje silnější nervy, když nesměl pracovat vědecky, začal psát romány. Dnes přestal i to. Andreje B ě l é h o zachránila smrt po
štvanicích, v nichž stěží hájil svou tvorbu . . .
Pak se vynořili různí stachanovci románů, mezi nimiž neobstáli umělci.
Přestal psát P i 1 n j a k. Zbýval ještě P a s t e r n a k . Avšak 28. II. t. r. moskevská »Pravda« prohlašuje, že poesie, stejně jako umělecká literatura vůbec vždy byla ostrou zbraní tiskového boje, ale existuje poesie, která nemá
politického smyslu a významu. V poradě básníků, jež se nedávno konala
v redakci »Pravdy« bylo konstatováno, že odtrhnouti poesii od aktuálních
otázek socialistické skutečnosti se snažili nepřátelé komunistické strany, nepřátelé socialismu. Vyskytli se kritikové, kteří, jako Mirskij, naznačili, že
politická usměrněnost v poesii je škodlivá. Verše revolučních básníků kriti- ^
kové prohlašovali za neumělecké jenom proto, že to byly verše akutální, zatím co verše Pasternakovy, v nichž je tolik »tajného smyslu« a úmyslné mlhavosti, prohlašovali za »skutečnou poesii«. Roku 1936 byly otištěny Parsternakovy verše: »Naši vlast bouře spálila. Poznáš své hnízdo, ptáčku?« Přesto
se najdou kritikové, kteří prohlašují, že Pasternakova poesie patří k nejlepšímu, co vytvořilo umění! Někteří kritikové nemálo se vynasnažili svésti sovětskou poesii se správné cesty, říkali básníkům: »Držte se dál od všedního
života a zvláště novin.« To směřovalo k tomu, aby komunistická strana byla
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zbavena takové ostré zbraně jako je politická poesie. Je třeba úplně zdrtiti
buržoasně-estetické názory v poesii. Je třeba proto vyzvednouti prapor poesie
politicky zaostřené. Potud »Pravda«. Aby se neřeklo, že je to ojedinělý názor, tedy ještě něco z Izvěstií (2. III. t. r.): Na schůzi Svazu sov. spisovatelů
bylo konstatováno, že spisovatelům je třeba »vždy uvědomělejší dobrovolné
ukázněnosti«. Je třeba, aby spisovatelé zachovávali pravidla socialistického
soužití. Sovětský básník se nemůže stavětí proti lidu nebo se domnívati, že
stojí nad lidem, jak se o to pokouší Selvinskij. Naprosto bezdůvodně si Selvinskij stěžuje na »štvanici«: sovětská vláda, socialistické zařízení každému
poskytuje širokou možnost tvůrčího vývoje. Také Pasternak zřejmě soudí, že
talentovaný básník spěje k jakémusi uzavřenému tvůrčímu prostředí, žije
mimo obvyklé sovětské ovzduší. Je nezbytné, aby to pochopil, aby přestal
býti »zvláštním« po té stránce básníkem . . . Tajemník Svazu Stavskij konstatoval, že zasedání Svazu svědčilo o vzrůstu politické aktivnosti. Dále přečetl dopis Selvinského, v němž Selvinskij doznává, že se dopustil hrubé politické chyby.« Potud Izvěstija.
S Bohem, Pasternaku! Dni tvého umění byly sečteny tedy žurnalisty
a sekretáři. Ale protože se nám to nezdá všechno vzhledem k nové demokratické ústavě sovětské, navrhujeme, aby byla zřízena delegace po chvalně
známém zvyku a jela to všechno zjistit. Členy její by měli být: Halas, Nezval, Vančura a nějaký znalec demokracií. A ta by měla v Lucerně něco o tom
—od^přednést dělnému lidu, pokud jej to zajímá.
PRO STRACH ŽIDOVSKÝ V NÁRODNÍM OSVOBOZENI. Je dosti
známá básníkova předpověď o zániku knihy. V předpovědi básník, dobře
těžící ze své výsady nevěnoval ani drobet pozornosti tomu, jak zániku knižnímu předchází zánik knížecí mysli. Převaha kapitalismu a vítězství celuloidu již dávno totiž využívají zastřeně ve společnosti té šálivé a obludné
dobroty, kterou se veřejně honosí diktatury. Je to hlavně totalita a usměrnění všeho, zničení toho, co dává duši radost a svobodu. A tak v skrytu, tam
u základů všeho dnešního dění, jde se pod hypnosou pokroku neodvratně
vpřed k moderní otročině, vhodně už nabarvené. Jistě k zármutku nemnohých. Je nám proto líto, že někteří námezdní horlivci, přespříliš zaujati pokrokovu a rudou otročinou, takové tajemné procesy prozrazují. Neobratně,
předčasně a neužitečně. Jsme také šizeni o překvapení! Neboť, přihodí-li se
třeba, že stanete s některým komunistou nebo úspěšným námezdníkem zamaskovaného usměrnění v rozepři a hlasitě řeknete ne, počne horlivec počítat: Je proti nám, také i proti pokroku, a tudíž není samozřejmě nic jiného
než hakenkrajcler. I jme se horlivec, dbalý svého díla, spílati. Při čemž si ani
neuvědomuje, že to je horší usměrnění, než diktát z vnějška. Vždyť proti
vlastnímu utváření lidské mysli mnohdy nezmohou ani mocnější síly než lidské mnoho, neboť ponechávají člověku privilegium tak odpovědné jako je svoboda lidské vůle. Jak by ovšem chápali jednoplošní námezdníci, koho nazval
Carlyle mistrem v přestrojování, kdo první postřehl a využívá navěky šálivé
kouzlo přestrojení, masky a přetvářky! A nač by také věděli, že v žádné podobě nelze se zdravé mysli ani přes nejpotupnější nadávky s tímto mistrem

66

lživé masky a s jeho nohsledy přátelili? Jim ovšem není třeba ani věděti, čí
podobu sami nosí, hlavní je, že podle srdce svého zohavují svět. Neboť pasovali se na nástroj diktatury pádu a tak nevidí ani neslyší slovo, obraz života,
spokojivše se s pouhým dorozumívacím označením, které jim však odměřuje
jen stupeň pádu a rozsah nicoty.
K. Vch.
SMYSL PRO HISTORII. Občas se přihází u nás scéna velmi dojemná.
Sejdou-li se totiž dva, tři pamětníci starších dob a nemají-li čím načíti řeč,
nebo chybí-li některému z nich průkazný argument v rozepři, na příklad:
proč nemáme žádného druhého Jiráska, zašepce s pádností ojedinělou ustaraná bradička: A kdo vlastně udělal 28. říjen? Zaznamenejme, že naposledy
odpověděl na tuto otázku K. Nový v Národním osvobození 7. února 1937:
»28. říjen, jak se pamatujeme, vlastně udělali většinou ti C.« Což je velmi
cenné svědectví. Neboť je tu mládež, stojící v povinnosti vojenské a učící se
rozuměti přítomnosti z dochovaných památek a svědectví minulé doby. Za
druhé pak je nutno vysloviti opravdu dík pokrokovému autoru za bezděčnou
charakteristiku těch, kteří strhli slavný sloup Panny Marie Vítězné na Staroměstském náměstí, a těch, kteří nosili po ulicích na ramenou kabaretní zpěváky.
K. V.
HOMER VYŘÍZENÝ POKROKOVÝM AUTOREM. Kterýsi výtečník se
nedávno podivil, cože je pořád na světě nějaká ta nespokojenost s moderní
literaturou, vždyť ta pokroková rakovina »nechová žádné rozkladné prvky«.
Nuže ještě tomu není tak dávno, byla v Lidových novinách recense na prosaický převod Iliady a Odysey. Pro studenty nižší střední školy není opravdu
vhodnější knihy nad toto dílo. A co tedy o knize řekl recensent? Prý teprve
když máme prosaický převod, vidíme, jak ten antický svět byl jenom mordování, šejdířství a faleš. Recensent, moderní, stoprocentně pokrokový romanopisec tímto gestem jen potvrzuje těm, kteří znají velikost Iliady a Odyssey,
jaké rozlehlé obzory objímá duch pokrokového spisovatele. Není divu, že pro
podobné názory se též zdráhá zdravý smysl míti něco společného s plody takových autorů. Jméno se neuvádí, jelikož se nevyrábějí trpitelé pro pokrok
a též: stará trnka růži nevydá, i když se roubuje sto let.
K. V.
VNITŘNÍ KOLONISACE V ČESKOSLOVENSKU. Čím více je jasno,
že značná část nezaměstnaných i po návratu »normálních poměrů« se nebude
moci vrátit do průmyslové výroby, tím častěji se uvažuje o možnostech vnitřní
kolonisace nezaměstnaných jako o jedné z nejdůležitějších cest, jak znovu
zařadit nezaměstnané do národní výroby. Zejména v soudobém Německu,
kde již před válkou zásluhou prof. Seringa byla theoreticky připravena půda
pro vnitřní osídlování a kde nový režim pojal myšlenku vnitřní kolonisace do
svého agrárně-politického programu, provádí se již dnes prakticky osidlovací
akce a tisíce nezaměstnaných bylo usazeno na půdě. U nás jsou známy
návrhy propagátora vnitřní kolonisace Ing. Pavla a jak se dočítáme v Hospodářském Rozhledu ze dne 14. ledna t. r., objevil se nyní nový návrh osídlovací akce nezaměstnaných od bývalého velkostatkáře Václava Krejčíka a
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ředitele Rudolfa Skály. Podle tohoto návrhu má se v šesti letech usaditi 30.000
rodin nezaměstnaných a to po 5000 ročně. Náklady osídlovací mají býti hrazeny jednak příspěvkem ministerstva sociální péče z titulu produktivní péče
0 nezaměstnané (neboť ministerstvu sociální péče by se touto kolonisací
trvale ulehčilo ve vyplácení podpor nezaměstnaným), jednak výnosem Národní loterie. Ponecháváme stranou návrhy, jak opatřiti potřebnou půdu
1 návrh financování celé akce; chceme tu jen upozorni ti na navrhovanou výměru osídlovací jednotky, jež se nám zdá být nevhodná. Navrhovaná výměra
osídlovací jednotky je totiž 2 y2 ha, což je plocha naprosto nepostačující pro
soběstačné malé selské hospodářství. Musilo by se počítati s výměrou alespoň
5 ha (spíš více — to záleží na bonitě půdy, resp. na hektarovém výnosu),
mají-li se vy tvoři ti zemědělské závody schopné života; 2 y2 ha by snad mohlo
postačí ti, jestliže se zamýšlí tato vnitřní kolonisace jen na doplnění důchodu
kolonisátorů, jež by byli jinak zaměstnáni, třebas jen sezónně, na př. na stavbách nebo v průmyslu, který v jistém ročním období má větší potřebu lidské
práce (jako na př. cukrovary). Avšak chtějí-li se vnitřní kolonisací vytvořiti
nové, soběstačné selské usedlosti — a jenom takováto vnitřní kolonisace může
míti národohospodářský a sociální význam — pak navrhovaná výměra osídlovací jednotky naprosto nepostačí. Vytvořením nesoběstačných zemědělských
závodů nebylo by dosaženo zamýšleného cíle zmírnění resp. odstranění břemena nezaměstnanosti; jediná změna by spočívala v tom, že bychom měli
méně městského a více venkovského proletariátu. Smysl může mít jenom
taková vnitřní kolonisace, která nevytváří nový zemědělský proletariát, nýbrž
nové příslušníky selského stavu.
sb
VSTOUPÍŠ DO SOKOLSKÉHO NEBE . . . Nikdy nebylo pochyby o tom,
kam Mohamedův interpret Miroslav Tyrš cílí svojí sokolskou organisací, jíž
dal do vínku dodnes ještě nepochopenou »pravdu«: ve zdravém těle zdravý
duch.
Dávno a dávno vstoupil asi do sedmého nebe, i s přítelem FUgnerem
a strážkyní jeho »pravd« na zemi zůstala jeho choť, dcera Fügnerova,
Renata Tyršová. Až v těchto dnech se s ní sokolstvo rozloučilo. A tu byl překonán i Karel Čapek svými náhražkami náboženství a úcty k Bohu. Jistý
bratr Urban, starosta mateřské jednoty takto se loučil s Renatou Tyršovou:
»Jediná Ty, vznešená sokolská paní, které jsme se na křižovatkách
ptali, zda jdeme dobře. A Tys pokynula rukou a my cítili, jak z ní, vzácná
paní, vyzařuje na naši práci požehnání Tyrše a Fügnera... A šla jsi nad
námi jako strážný anděl našich řad .. . přišla zsinalá smrt a . . . řekla své:
Dokonáno jest... Z naší svatyně . . . odneseme Tě k čistému ohni. Odneseme
Tě, ale Ty, vzácná paní, odtud nikdy neodejdeš . . . Zdá se mně, že stoupáš
odtud do sokolského nebe a že nám všem, kteří tady jsme, bílou rukou žehnáš. Požehnání Tvoje, naše světice, budiž mezi námi.«
vzd.

Přátele Kuncířova

nakladatelství

zveme k účasti na nové výstavbě Kuncířova nakladatelství,
které, jsouc politicky zcela nezávislé, znamená pro duchovní život našeho národa nenahraditelné hodnoty. Jeho nekompromisní stanovisko,
ale zároveň jeho znalosti v oboru literatury a umění, zajišťují mu
význačné postavení v duchovním i kulturním životě celého národa.
Za tím účelem vypisuje nakladatelství subskripci na knihy roku 1987,
kterážto subskripce, poskytujíc účastníkům velké výhody, nežádá od
nich žádné oběti a nezavazuje je nikterak ani pro budoucnost.
Kuncířovo nakladatelství vydá v roce 1937 asi 15 vybraných knih
v úhrnné ceně asi Kč 250'— až Kč 300*—.

Subskribovati lze nejméně i částku Kč50'-,
na kterou subskňbent obdrží podle svého vlastního výběru nově vydaných knih za Kč 75X
Těchto částek (po Kč so9-) lze subskribovati
libovolný počet, při čemž se od 2 částek výše
získává právo, vybrati si knihy i z dřívějších
edicí podle seznamu a za týchž podmínek.
Podmínkou jest současně předplatit běžný ročník

»BRÄNY«.

Předplatné na »BRÁNU« obnáší Kč 10*— na .celý rok. Předplatiti lze
současně se subskripcí, aneb samostatně.
Lhůta k subskripčním přihláškám končí dne 30. dubna 1937.
Apelujeme na všecky přátele Kuncířova nakladatelství a na všecky lidi
dobré vůle, kterým zájem o kulturu národa není prázdným slovem, aby
se zúčastnili této subskripční akce a tímto způsobem pomohli Kuncířovu nakladatelství za jisti ti nerušený chod do budoucna.
K subskripčním přihláškám použijte přiloženého lístku. Lze přihlásiti
též u všech knihkupců.
KRUH PŘÁTEL KUNCffiOVA NAKLADATELSTVÍ.

Nezapomínejte

na

předplatné!

KUNCÍŘOVY NOVÉ KNIHY 1937:
EDUARD ROBINSON,
Plukovník
Lawrence. Vypsání života podivuhodného Angličana. Kniha pro
mladé lidi. Přeložil Tim. Vodička.
S 12 obraz, přílohami a reprodukcí
portrétu na obálce. Str. 212. Cena
Kč 22 —, váz. Kč 32.—.
J A R O S L A V D U R Y C H , Obrázky
z Československa. S výzdobou architekta Břetislava Štorma. Půvabná knížka slavného autora najde jistě velké odezvy v řadách
našich přátel.
KAREL MIRVALD, Kryštof
Kolumbus.
Mirvald si pro svůj život Kolumbův nepřipravil žádné schema; nechtěl rozmnožovati legendu, chtěl
jen proniknouti k jádru Kolumbovy osobnosti.
CHRISTOPHER P. WATERS: Povídka o starém námořníku.
Jedna z těch povídek, v nichž je
hlavní věcí dobré vyprávění příběhu pro potěšení srdce. Je to zdravý protest proti přemíře psychologie a popisu,* jímž trpí dnešní
epická próza.

IGINO GIORDANI, Znamení protikladu.
»Je to dílo smělé, ve kterém možno rukou téměř vyhmatati, co vykonalo křesťanství v lidské společnosti; mimo to, čím je a co dělá
také dnes mezi námi.«
D. Giuseppe de Luca,
»Osservatore Romano«.
BRET. ŠTORM, Vladařství Růže.
Je to příběh poutníka, který branou kláštera vyšebrodského vstoupil do tajůplné země vladařství Růže a hledá rozumný cíl své pouti.
Krutý výsměch pořádkům osvobozeného člověka v množství nepatrných, na pohled nijak nesouvisících příběhů na počátku knihy, ústí
posléze v glorifikaci světa obřadů
mezi nebem a zemí Růže. Podivuhodné vidění Jižních Čech!
ROBERT HUGH BENSON, Pán světa.
Románová vise o konci světa. Vyjde v překladu Tim. Vodičky.
V úchvatných obrazech jest v románě vylíčen poslední velký zápas
Antikrista s Kristem o zánik tohoto světa až s otřásající silou.

KNIHY ŘÁDU:
ST. BEROUNSKÝ, Agrární a průmyslový stát. Kč 5*—.
Stavovská myšlenka. Kč 18'—.
G. K. CHESTERTON, Morálka Stevensonva díla. Kč 3"—.
JOS. KOSTOHRYZ, Prameny ústí.
Verše. Kč 9* .
FR. LAZECKÝ, Kříže. Verše. Kč 18.
Krutá chemie. Verše. Kč 15'—.
Pro mou zemi. Essaye. KČ 9'—.
S. RENAUD, Zde Tvůj život. Verše.
Kč 25'—.
V. RENČ, Jitření. Verše. Kč 17'—.
B. REYNEK, Rty a zuby. Verše.
Kč 24'—.
Had na sněhu. Verše. Kč 20'—.
Setba samot. Verše. Kč 18'—.
C. SCHMITT, K státní filosofii protirevoluce. Kč 3'—.
B. ŠTORM, Erbovní knížka na rok
1935. Kč 18'—.
Erbovní knížka na rok 1936. 18'—.
FR. THOMPSON, Shelley. Kč 5'—.
JOS. VAŠICA, Legenda o sv. Ivanu.
Kč 6'—.
U všech knihkupců.

T. VODIČKA, Skryté dějiny v umění.
Kč 3'—.
P. VALÉRY, Palma. Verše. Kč 12'—.
R. VOŘÍŠEK, Tragika osamocení ve
filosofii M. Heideggera a K. Jasperse. Kč 3'—.
W. WEINGART, Soud jazykozpytcův
o globální metodě. Kč 3'—.
N o v i n k y 1 9 3 7.
V. RENČ, Sedmihradská zem. Verše.
Se 4 kresbami J. Jaška. Kč 18'—.
K. SCHWARZENBERG, Ze zápisků
posledního lancknechta. Rozšířené
vydání. S předmluvou Josefa Pekaře.
SBORNÍK NA PAMĚŤ JOSEFA
PEKARE. Redakcí Dr. Holinky.
Autoři: Dr. J. Hertl, Dr. Jos. Hobzek, doc. Dr. Zd. Kalista, Dr. Jos.
Klik, Karel Schwarzenberg, prof.
Dr. Jos. Vašica, prof. Dr. J. Vilikovský, prof. Dr. Ed. Winter, Jan
Čep, Fr. Křelina, Fr. Lazecký, Jar.
Seifert, Jan Zahradníček a jiní.
Zajistěte si subskripci.
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