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ROZŠIŘUJTE ŘÁD A KNIHY ŘÁDU!
Posílejte nám adresy známých? které by mohl
Řád zajímat.
Kdo můžete, předplaťte Řád těm, kteří si jej
předplatitinemohou,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

BŮH T V R Z

JISRAELOVA

Bůh jest naše útočiště a naše síla,
pomocník v nouzi osvědčený vzácně.
Nemáme strach, byť zanikala země,
chvěly se výšiny v hlubinách moře,
byť vodstva hučela, tryskala pěnou
a za jeho bouře se bortily hory.
S námi jest Jahve zástupů
a naší tvrzí jest Jakobův Bůh.
Vod hojnost radost dá Božímu městu,
Nejvyšší je posvětil za obydlí svoje.
Nevrávorá, neboť Bůh má v něm své sídlo.
Bůh chrání je od prvého rozbřesku jitra.
Národové zuří — kolísají říše;
hlas jeho zazní — roztřese se země.
S námi jest Jahve zástupů
a naší tvrzí jest Jakobův Bůh.
Pojďte, pohlédněte na Boží díla:
odmítá válku až k hranicím země,
lučiště láme, rozbijí oštěp
a štíty spaluje v ohni.
Ustaňte, uznejte, já že jsem Bůh
vznešený v národech, vznešený v světě.
S námi jest Jahve zástupů
a naší tvrzí jest Jakobův Bůh.
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(žalm

46.)

DŮVĚRA V BOHA
Dej milost mi, Bože, milost mi dej!
Duše má k tobě se uchyluje.
Ve stínu tvých křídel se ukrýti chci,
dokud nepřestane bezbožnost řádit.
K nejvyššímu Bohu prosebně volám,
k Bohu, jenž vždycky dobře mi dělá:
zasahuje s nebe až, pomáhá mi,
ty zahání, kteří se sápají na mne,
uprostřed lvů si ulehnout mohu,
lidských dětí se nemusím báti,
jejichž zuby jsou šípy a oštěpy
a jejichž jazyk jest přeostrý mec.
Bože, vznes se nad nebesa,
na celé zemi se sláva tvá stkvěj!
Na nohy mé osidlo nastřažili,
vlastní jich noha se chytila v něm.
Přede mnou jámu vykopat dali,
ale sami se zřítili do ní.
Bože, silné jest srdce moje —
tobě chci hráti, zpívati písně.
Probuď se, srdce mé, harfo i citero,
probuď se: ze spánku jitřenku vzbudím;
chci v národech chválu ti vzdávati, Pane,
a u kmenů hlásati chci tvoji slávu!
Veliká až po nebe jest tvoje milost
a tvoje věrnost až po oblaka.
Bože, vznes se nad nebesa,
na celé zemi se sláva tvá stkvěj!

(žalm 57.)
Přel. JOSEF HEGER
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JOSEF

KOSTOHRYZ

KAIN
Pane svrchovaný, vysvoboď nevěrného z doupěte démonů,
smiluj se nad ním a pomoz, slituj se, neúprosný,
neoslyš mlčení temné z hlubokosti zoufání,
bleskem rozetni noc, poupata v srdci obnaž milostí svou
Zatni hluboko spár, orlice zhrzených snů a mečů zlomených,
ať rány oněmlé kvílí, žlučí se naplnivše,
a zdrásej vzpomínkou srdce v krvácení smrtelné,
popel v plameny vzbuď, ať rdousí palčivostí neúkojnou
Dýme domoviny, vzdálená líbeznosti s obzoru ztracená,
kalichu čistoty rajské, jenž's nebem nasycoval,
teď shůry olovem pršíš v mučivý stesk bloudění,
oči v nahotu rveš, až patří pusté prázdno temnoty zlé
Srdce porušené, království vydané v plen mocnostem
podzemním
ó nenávratnosti ztráty, po níž jen smutkem dýchám,
ty hořké břemeno země, vytržené z věčných vlád,
léno žebroty mé, ó trůne zrazený a bezútěšný
Krví zahalen v noc, jejíž tma vyčerpána hříchem a věděním,
bouřemi strašnými rozvát, pustý a vypleněný,
na cestách nebezpečných se potáceje opuštěn,
vydán v nečistou moc, hrozbami tvými štván a ostnem
žhavým
Pláču rouhavý vzdor, v odpověď nebeskému ptactvu,
jež miluješ,
tak hořký z krásy tvých květin, ze zemské prostornosti,
10*
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ó Pane, jenž jsi mě potřel s nepřítelem vítězným,
Kain prchající, v pramenu zajíklý jek závratě vin
Pláč můj zkameňuje, zřídel a litanií bolestná ohnivost,
slyš hynout vášnivou píseň, kterou jsi smrtí zkazil,
kouř této oběti splihlý k modru nebes pozvedni,
krvi pravou řeč vrať, skloň tvář svou k spáleništi rozvátému
Uslyš pousmání, jímž na dně krvácejíc zní větev zlomená,
jež zná tvou laskavost mírnou jako trest nesčíslný,
v nic obrať truchlivé prázdno nepravosti činů mých,
lásce podrob můj dech, své moci přísné s hrůzy nadoblačné
Rovnováho mých dnů, meči, jenž spravedlivý strašně tkvíš
v temnotách,
otevři hlubiny světla, ať trysknou z hnízda hadů,
milostí plamenů oděj nahotu a bídu mou,
a má tesknota vzplá, ztracený domov chválíc popelem svým
Slaví lásku první, k níž se mé srdce vrací tlukotem
závratným
krásnou a oblačnou radost, jíž navždy lačně želím,
dnes žízeň marnou a míru temné hloubky pádů mých,
jitřní krajinu mou, květinu křehkou tvého zaslíbení
Pane světla a tmy, slyš ústa rozpolcená v chválu
a v hořký pláč,
nakloň se k srdci a pomoz, nezhrdej pro mrak bídy,
v němž země schvácena kvílí k laskavosti otcovské,
očisť milostí dech, jímž k tobě volám zajat v smrtelný stín
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TIMOTHEUS

VODIČKA

ANDRONIKOS,
ČILI O SKRYTÝCH DĚJINÁCH LÁSKY
DIALOG

VĚTŠÍ

LICINIUS. Přiznávám se, Androniku, že tato návštěva u vznešené Sabiny ve mně vzbudila větší úžas nad nepochopitelným počínáním vás křesťanů než cokoli, co jsem dosud viděl nebo slyšel
u tebe a u jiných z těch, kdož vyznáváte Boha Ukřižovaného. Víš,
že jsem byl dobrým přítelem jejího chotě, který jí byl odňat tak
náhlým a neblahým způsobem, a znal jsem ušlechtilou lásku, která
je činila podobnými spíše milencům než manželům. Očekával jsem
tedy, že naleznu v příbytku vdovině obraz druhé Nioby, zkamenělé
žalem, pro nějž již není léku; avšak, vpravdě, nenašel jsem nic
podobného. Jest pravda, že tvář vznešené Sabiny je jakoby zastřená závojem těžkého smutku, avšak — jak ti to mám říci? —
jest to, jako by za tímto závojem byla tvář nevěsty, naslouchající
epithalamiu v den svatební; takže neznalý cizinec by řekl, že to jest
jedna z těch žen hadího srdce, jež se radují ze smrti manžela jako
z vysvobození. Ale pro nás, kteří jsme se v uplynulém čase tolikrát přesvědčili o upřímnosti lásky, jež pojila Sabinu k Aemiliovi,
jest tento pohled záhadou, kterou si nedovedeme vysvětliti. Či snad
by to bylo jakési šílenství, jež otupilo její mysl ? Odkud však potom
ten pokoj, pronikající smutkem, pokoj zcela nepodobný neklidu
šílenství ?
ANDRONIKOS. Správně soudíš, Licinie, pravíš-li, že přeludná
radost šílenství nemá nic společného s pravým pokojem. Není však
potom tento pokoj v utrpení svědectvím, že i ztráta milovaného se
jaksi proměňuje v radost těm, kdož mají pravou moudrost?
LICINIUS. Jak by to bylo možno, Androniku? Tomuto tvému
slovu nerozumím. Neboť jestliže jest láska pravým štěstím, jak někteří filosofové učí, ač jiní tomu odporují, jakou radost může dáti
ztráta tohoto štěstí? Jestliže však by ztráta lásky byla štěstím,
pak by měli pravdu ti filosofové, kteří učí, že jediné štěstí jest nebýti spoután žádnou z těchto věcí, jež se zdají smrtelníkům žádoucí; avšak toto učení se mi zdá velmi ubohé, neboť pak by největším uvolněním pout bylo nebytí a lépe by bylo nebýti vůbec než
žiti, byť i v klidu prostém všech žádostí.
ANDRONIKOS. Tak jest ó Licinie, ale mluvíš-li již o filosofech, měl by ses zmíniti také o těch, kteří tvrdí, že žádná z pozemských věcí nemůže učiniti člověka šťastným, poněvadž všechny
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věci jsou jen temnými vzpomínkami na věčné ideje, zahrnující
všechnu dokonalost, a poněvadž žádný člověk se nedovede rozpomenout s dokonalou jasností, takže vždy bude vědět, že jen vzpomíná a že jeho vzpomínka jest jako vzpomínka slepce na jas dne.
Neboť jsou u nás Řeků celkem tyto tři školy filosofů, těch, kteří
kladou štěstí v plné požívání pozemských věcí, těch, kteří je kladou
do nedosažitelné říše dokonalých idejí, a těch, kteří je kladou do
samoty ducha, milujícího jen svou vlastní podobu. Všechna tato
učení jsou plna sporů a poutají člověka k nicotě, místo aby ho
osvobozovala k životu. Jestliže totiž není možno uchopiti pravou
dokonalost leč ve vzpomínce, jediný sen může dáti nějakou útěchu;
taková však není moudrost života, silnější než sen, pro niž jsou
i zde na zemi dobré a silné věci, hodné činu a přivádějící k pravé
radosti. Totéž pak usvědčuje z klamu i ty, kteří kladou štěstí v nehybnost ducha. A co se týče třetích, jak by mohli mít pravdu, když
věci všemi uznávané za dobré, jako jest láska k vlasti, jeví se žádoucími i tehdy, když si žádají oběti ?
LICINXUS. Zdá se, že jest tomu tak; jestliže však všichni
bloudí, kde jest pravda ?
ANDRONIKOS. Není u žádného z nich a přece jest jakýmsi
způsobem u všech. A nedomnívej se, že mluvě takto, chci napodobiti ony hráče myšlenek, ony sofisty, kteří zacházejí s pravdou
jako s barevnými kaménky, skládajíce je libovolně v nevídané
obrazce k potěšení zraku. Jest totiž každé mínění, i když je
bludné, opřeno o nějaký pevný bod pravdy, a nenajdeme-li pravdu
pouhým sečtením bludů, přiblížíme se jí přece, jestliže pozorným
okem sledujeme úhel jejich úchylky, poslušní zákonů božské geometrie pravdy. I zde je tomu tak; neboť, uvážíš-li dobře, Licinie,
shledáš, že ne bez příčiny mluví jedni o dokonalosti, jež není z tohoto světa, jiní o štěstí, jež jest v odříkání, a třetí o štěstí spočinutí
ve věci žádoucí. Všichni totiž toužíme býti něčím dokonalejším,
než jest to, čím jsme, a všichni toužíme dobýti pro sebe jistotu této
dokonalosti již zde na zemi, a všichni jsme ochotni obětovati pro
tuto dokonalost své vezdejší bohatství. Nuže, jestliže jsou všechny
tyto věci dobré, musí býti všechny v nějaké jednotě téhož řádu,
ježto dobré věci se nemohou potírati.
LICINXUS. Jak je však možno, aby se v téže věci dosažení
pojilo s odříkáním?
ANDRONIKOS. To ti mohu snadno ukázat, Licinie. Abych
začal tím, co je ti blízké, není u vás Římanů jednou z největších
věcí láska k vlasti ? A není u vás dokonalým naplněním této lásky
oběť za vlast? Jste zajisté všichni přesvědčeni, že vaše sláva a bohatství jest něčím vznešenějším, je-li zároveň slávou a bohatstvím
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vlasti; neboť víte, že nenáležíte jen sobě a že jste částí vyšší jednoty
vlasti, ačkoli zůstáváte lidmi svobodnými; a tak i ten nejchudší
mezi vámi se cítí bohatým v té míře, v níž vidí vzrůstat bohatství
a slávu své vlasti. A přece se cítí nejbohatším právě ve chvíli, kdy
má pro vlast zemříti a vzdáti se viditelné účasti v její slávě, již se
chystá rozmnožiti svou smrtí; pokládá svou smrt nejen za věc náležitou, nýbrž i za jakousi blaženost, jakož praví vaše moudrost, že
jest věcí sladkou a čestnou zemříti pro vlast. Není tedy tomu tak,
že láska k vlasti obsahuje něco vyššího než to, co má člověk sám
ze sebe; že je to věc dosažitelná zde na zemi, avšak že se jí nejslavněji dosahuje právě obětí naší vezdejší účasti na slávě vlasti ?
LICINIUS. Ano, z d e tomu tak jest, a nebyl bych hoden názvu Římana, kdybych o tom pochyboval. Avšak láska k vlasti, jež
spočívá na zákonech, jest jistě něco jiného než láska muže a ženy,
jež nedává štěstí, dokud se nenaplní ve spojení milujícího s milovaným?
ANDRONIKOS. V něčem jest jiná a v něčem jest stejná, jinak by si nezasloužila býti nazývána stejným jménem lásky.
Avšak to, co má společného s každou láskou, jest právě tento řád
dokonalosti skrze oběť, neboť ani ona nedává pravého a spíše
vzrůstajícího než ubývajícího štěstí (neboť jen takové štěstí potěšuje srdce) bez odříkání. Nemluvím tedy o pouhé vášni, nespoutané
řádem, neboť ta jest podobna divokému koni, který zajisté poběží
rychleji než kůň, zapřažený do závodního vozu, ale nikdy nezíská
svému jménu slávu v cirku; mluvím o té trvalé lásce, jež jest
v srdci a jež jediná dovede svým řádem dáti i vášni jakousi vznešenost pro službu, v niž ji pojme. A tato láska není nikdy bez
oběti.
LICINIUS. Věru, toť smělé tvrzení, ó Androniku! A myslím,
že by ti odporoval každý milující. Vždyť není dokonalého blaha
v lásce, nemáme-li to, co milujeme, a nemáme-li to tak bezpečně,
že to můžeme nazvati svým více než cokoli jiného, takže se mi spíše
zdá, že blaho lásky jest v tom, že jsme pány milované bytosti.
ANDRONIKOS. Jestliže jest tomu tak, řekni mi, proč se milující stává jakýmsi otrokem milovaného právě tehdy, když dobyl
jeho lásky? A proč není v jeho srdci blaho tohoto otroctví ničím
odlišeno od blaha jeho moci? Mlčíš — a nemůžeš jinak, neboť
v tom, co jsi řekl, není na to odpovědi. Věz tedy, že všichni milující
tuší, že není pravé lásky v pouhém vladařství, a ti nešťastníci,
kteří se z bludné lásky pokoušejí býti tyrany, nenalézají v lásce
nic skutečnějšího, než jest stín kouře v poledním slunci. Vždyť
jaká jest to láska, jež chce v milovaném nalézti jen sebe sama,
svou vlastní podobu, vrženou v cizí duši? K čemu hledati v cizí
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duši s mnohou námahou to, čím jsme sami v každém okamžiku?
Taková láska je tedy pošetilá, tím spíše, že v pouhé naší podobě
nenajdeme nic, co by nás přivádělo samo ze sebe blíže k dokonalosti. Vpravdě však se srdce muže ani není s to přiblížiti k srdci
ženy, jestliže se nevzdá něčeho svého, neboť bez lásky jsou jejich
srdce oddělena propastí, a u muže jest stínem to, co jest světlem
ženy, jakož jest ošklivostí ženy, co jest krásou muže: jeho přísnost a tvrdost a lpění na zákoně, její nestálá a proměnlivá něha,
která si žádá krásy a radosti bez ohledu na zákon. A láska začíná
tehdy, když srde muže porozumí těm věcem, pro něž jest duše ženy
tím, čím jest, a když žena najde půvab v tvrdém zákoně muže;
naplňuje se pak láska tehdy, když se milující jaksi vzdává toho,
co jej odděluje od milovaného, a přijímá jeho věci, aniž přestává
býti tím, čím jest.
LICINIUS. Pak by však nejdokonaleji miloval zženštilec,
muž, který jest ochoten obětovati pro ženu nejvyšší povinnost ? Nikoli, Androniku, toto učení jest hodno opovržení.
ANDRONIKOS. A kdo ti praví, že povinnost k věcem vyšším
jest něco, o čem je možno rozhodovati podle libovůle muže ? Zákon
a čest nelze zajisté obětovati nikdy, neboť tyto věci nenáleží jen
člověku; náleží mu však svobodně to, co zbývá po splnění zákona.
Tak mu náleží svobodně, bude-li žiti o samotě nebo družně; bude-li
se opírati o přátele nebo spoléhati na sluhy; vloží-li svou sílu do
činů nebo do moudrosti; bude-li hledati radost v dobrém obcování nebo v dobrých dílech, a mnoho jiných věcí. A tak můžeme
viděti v lásce muže, jenž jest neúprosný v poslušnosti povinné a
jenž tedy zůstává pravým mužem, při tom však nalézá svou radost
v tom, že vychází ze své uzavřenosti, že jeho slova k ženě mají
chuť medu a nikoli soli, a jeho činy k ní lesk zlata místo lesku
ocele, že tedy přijímá cosi z toho, co náleží ženě, a dává jí v jakési
míře vládu nad sebou, jakož i žena se vzdává něčeho ze své proměnlivosti a přijímá z jeho věcí trvalou a přísnou věrnost, jíž někdy
ani smrt nedovede porušiti. A přece při tom zůstávají mužem
a ženou, poněvadž oběma jest potřebí, aby své bohatství rozhojnili,
nikoli jen zaměnili; pouhá záměna totiž není nic vznešenějšího,
avšak jest věcí vyšší pravá jednota věcí různých, totiž taková,
v níž věci nepozbývají své podstaty, avšak vytvářejí podstatu novou. Avšak tajemství lásky jest v tom, že sice něco obětujeme, ale
právě pro tuto oběť získáváme více, než jsme měli. A to můžeš
viděti i z toho, že jest v pravé lásce chvíle, kdy již muž a žena
nepřinášejí již jen oběť pro svou vzájemnou lásku, nýbrž snášejí
strasti a úzkosti společného života pro to, co jest slávou rodiny,
to jest pro dítě; tato oběť jest zajisté větší než ta, kterou přinášejí
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pro sebe, a přece jejich láska tím není umenšena, nýbrž rozhojněna
novým bohatstvím lásky otcovské a mateřské.
LICINIUS. Nebylo by tedy lépe říci, že pravý cíl lásky muže
a ženy jest v dětech?
ANDRONIKOS. V jistém smyslu, Licinie, máme-li totiž na
mysli, jak veliký jest to dar, jejž nám Bůh dává touto účastí
v svém stvoření, že vdechuje nesmrtelnou duši tělu z našeho těla
a krvi z naší krve. Pak tedy zajisté jest dítě pravou korunou pozemské lásky a býti otcem a matkou jest vznešenější než býti mužem a ženou. Avšak nemyslím, že bychom proto mohli říci, že není
jiného cíle v lásce muže a ženy. Čím bychom pak nazvali lásku
milenců? Musili bychom ji pokládati za nic a tvrditi, že láska počíná teprve v rodině, což jest blud, neboť my víme, že láska jest na
počátku a že láska rodičů jest přirozeným květem lásky milenců.
Jest totiž něco společného lásce obou, avšak zřejměji poznávaného
u milenců, a to jest ono soustředění na odlesk nebo přítomnost
dokonalosti, kterou milovaný jako by tušil v podobě milovaného,
ačkoli ví o jeho nedokonalosti, a pro kterou ho miluje více než
sebe sama, poněvadž i onen odlesk dokonalosti je více než všechna
pozemská krása a žádoucnost milujících. Toto tušení jest na počátku každé lásky, takže když se milující po prvé setká s milovaným, nepromlouvá k němu z jeho přítomnosti téměř nic kromě
tohoto vábení dokonalosti -— ne tak, že by pokládal milovaného za
vtělení dokonalosti, ale tak, že jeho podoba jest jakoby závojem,
skrývajícím dokonalost prostou vší porušenosti a pomíjivosti a
proto neskonale žádoucí nikoli smyslům ani tělu, ale duši.
LICINIUS. Není to však pouhý přelud, když přece ve skutečné podobě milovaného není této dokonalosti?
ANDRONIKOS. Nikoli, není to přelud, Licinie, jestliže jest
láska pravá. Neboť my se nedomníváme, že vidíme dokonalost
tváří v tvář, vědouce, že jest našim zrakům nepřístupna, a víme,
že sama v sobě jest každá krása naší země nedokonalá; když ji
však vidíme očima lásky, vidíme ji jakoby ozářenu odleskem krásy
neskonale vyšší, a vidíme s úžasem, že i pozemská podoba dovede
zachytit něco z tohoto vyššího světla a že tedy i v ní přes její
nedokonalost jest něco, co připomíná pravou dokonalost. Jest to
věc, kterou vyjadřujeme jen nedokonale, říkáme-li, že ji vidíme
v odlesku nebo že tušíme její přítomnost; věru bych spíše řekl,
že jest to tak, jako když k nám vítr přiváné ve vůni květů hudbu
včel, shromažďujících med, jehož chuti zde na zemi nikdy neokusíme; avšak již sama vůně jest sladší než med kterékoli pozemské
radosti. A pro tuto schopnost vyzařovati skrytou vůni dokonalosti
milujeme duši více než bychom ji milovali pro jakékoli štěstí po11
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zemské; avšak milujeme v ní a skrze ni, neboť jen v ní nalézáme
znamení této skryté přítomnosti. — Nedávám tedy za pravdu těm,
kdož vidí v lásce rodičů jedinou pravou lásku; spíše se mi zdá, že
láska rodičů jest jaksi korunou a slávou lásky, pokud jest obrácena k tomuto světu a k tomu, co jest jejím pravým cílem ve
světě, totiž naplňovati zemi hlasy zástupů, chválících Boha, a rozhojňovati počet duší, na nichž by Bůh ukázal svou moc a své milosrdenství; že však tato ideální přítomnost, jež blaží milence, jest
opět korunou a slávou lásky, pokud jest obrácena k touze po věčné
dokonalosti.
LICINIUS. Bezpochyby jest mnoho pravdy v tvé řeči, Androniku; dokazuješ tím zajisté, ž e , jak jsi tvrdil na počátku, jest blaženost lásky v oběti věcí viditelných, jež máme v moci, pro věcí
neviditelné, jež nám unikají, ačkoli jsou jaksi přítomny ve všem,
co konáme v lásce. Proč však jsou tyto věci uspořádány takovým
nepochopitelným způsobem ?
ANDRONIKOS. V tom jest veliké tajemství věčné moudrosti,
ó příteli, je se nepodaří zcela, proniknouti žádnému smrtelníku,
neboť všechna láska jest nám naposledy jen připomínkou lásky
Boží, a kdo kdy poznal Boha jinak než z Jeho díla? Jen v následcích
Ho tedy můžeme poznávati, nikoli v příčině, a i Jeho lásku můžeme
poznávati jen z blaženosti, kterou nám uděluje. Co víme o lásce
Boží, než že jest milosrdná a štědrá, plná síly a pokoje a převyšující všechno naše očekávání ? A tak pro tyto účinky tušíme, že
z milosrdenství nám byla ponechána láska, abychom nezoufali nad
dokonalostí. Nalézáme totiž v sobě jakési stopy dokonalosti, jako
krůpěje vzácného vína v rozbité amfoře; kdybychom však byli
ponecháni sami sobě, nemohouce vyjiti ze své nedokonalosti, zešíleli bychom zoufalstvím, vidouce, že existuje vznešenější a dokonalejší stav než jest tento náš tělesný, že však k němu nemáme přístupu. Proto nám Bůh dal lásku, jež vyvádí člověka z porušenosti,
jež jest od něho, a obrací ho k dokonalosti, jež jest z Boha, a proto
nám dal lásku i v podobě tělesné, abychom viditelně poznávali to
trojí potřebné, bez něhož není pravé lásky: abychom totiž věděli
o dokonalosti a toužili po ní; abychom o ni usilovali v tomto životě
a způsobem tohoto života, to jest nejen myšlenkou, nýbrž i pravým
činem a skutečným úsilím; a abychom to činili skrze oběť, dosahujíce toho, čeho jsme pozbyli, odříkáním toho, co nám bylo ponecháno.
LICINIUS. K čemu však jest třeba takové oběti ? Což nejsme
hodni svého cíle již upřímností svého úsilí?
ANDRONIKOS. Nejsme, Licinie. Neboť ta jest trpká pravda,
kterou si smrtelníci přinesli z počátku věků, že člověk pozbyl své
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dokonalosti, poněvadž vzal více, než mu náleželo; aby tedy byla
spravedlnost naplněna, jest dlužno, aby se vzdal i toho, co mu po
právu náleží (ačli lze mluvit o právu tam, kde všechno pochází
z Milosrdenství), než jest mu vráceno to, čeho pozbyl. Neboť svou
obětí uznává svou vinu, a pro toto vyznání bývá vina smazána tak
vzácným způsobem, že za tu nepatrnou cenu své oběti získává člověk všechno — neboť čeho se může nedostávati tomu, kdo získal
Boží lásku? Takový jest tedy důvod spravedlnosti, jejž ti uvádím,
Licinie, poněvadž spravedlnost chápou i ti, kdož nejsou křesťané;
pro nás však, kdož věříme v Boha, který se z lásky k nám vydal
v oběť nepotupnější smrti, totiž smrti kříže, jest ještě jiná radost
nad tuto radost spravedlnosti — totiž ta, že se každou dobrou
obětí připodobňujeme svému Pánu, kteroužto slavnou výsadu nám
udělil pro svou lásku.
Uvážíš-li tedy dobře tyto věci, Licinie, shledáš, že se můžeme
přiblížit! dokonalosti účinněji než pouhým rozpomínáním, avšak
nikoli tak, že by byla naplněna již v pouhých pozemských podobách, ani tak, že by byla v oproštění ducha ode všech podob, nýbrž
že skrze podoby přirozených věcí přicházíme k věcem věčným,
skrytým v své pravé podobě, avšak přes to jaksi přítomným vnitřnímu zraku lásky, jež se sama svou skrytostí připodobňuje svému
cíli. A ten jest ve věčnosti zjevný, pročež i naše láska bude ve věčnosti zjevná v své dokonalosti; zde však jest skrytý, a proto
i srdce lásky jest zde na zemi ve skrytosti a její nejvznešenější
vlastnosti jsou ty, jež nemají samy v sobě vnější skvělosti: stálost,
věrnost, něžná péče, konečně onen vnitřní pokoj, jejž nedovede
vystihnouti žádné slovo a který miluje nejvíce mlčení.
LICINIUS. Mluvíš dobrá slova Androniku, a nepochybuji už,
že vy, křesťanné, jste nahlédli do věcí lásky hlouběji než filosofové.
Avšak nezdá se mi dosti správné to, co pravíš o pokoji lásky. Což
není láska hodna velikých činů, a necítíme v lásce touhu shromážditi k nohám milovaného všechny poklady světa ?
ANDRONIKOS. Zajisté — jestliže jsme ještě svou láskou nenaplnili, takže jsme ještě plni úžasu jejího zjevení a nedovedeme
jej vyjádři ti jinak než nějakým zjevným činem. Tu zajisté toužíme
uspořádati všechny věci tak, aby láska byla jejich středem, nebo
překonati všechno, co nás od ní odděluje. Když však spočineme
v jistotě lásky, všechno se soustředí k srdci a my již netoužíme
po ničem, co nám nepomáhá proniknouti do skrytých hlubin. Neboť
míti nějakou věc dobrou jest vyšší než hledati ji; avšak míti znamená spočinutí a pokoj, kdežto hledání jest plno neklidu a bloudění
a ustavičného úsilí. Proto historie potřebuje mnoha svazků k vylíčení jediné války, avšak pokoj a blaho mnoha let míru shrnuje do
11*
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několika řádků. A přece mohou býti v těchto málo řádcích obsaženy vzácnější výboje než všechno zjevné bohatství, dobyté válkou! Neboť to jsou výboje, přibližující duši k věčnosti; ty však
jsou skryty v nepatrných podobách, jež bývají pomíjeny historií,
všímající si jen velkých obrysů. Proto se mi zdá dobré dáti událostem lásky, jimiž se naše duše přibližuje k věčnosti, jméno DĚJIN SKRYTÝCH, proti dějinám zjevným, v nichž se zabýváme
zjevnými událostmi podle významu, jejž mají pro tento svět. Ale
i ve zjevných dějinách můžeme zajisté zachytit něco z dějin skrytých; vždyť jsme již řekli, že i vnější podoby mají jakousi vyšší
cenu, pokud jsou obráceny k věčnosti a slouží-li duši k dokonalosti;
jejich cena však jest vážena zcela jinak, než jak si toho žádá tento
svět. Tak jest třeba viditelný nezdar pro tento svět pouhým neštěstím, pro lásku však může znamenati nejslavnější vítězství,
A konečně ani oběť sama nebývá vždy vážena podle přirozené ceny
obětovaného, nýbrž i podle upřímnosti a vroucnosti, s níž jest přinášena, takže věc velmi cenná, ale obětovaná se srdcem lhostejnějším, jest menší obětí než věc nepatrná, obětovaná v plnosti
srdce. Taková jest míra a váha lásky, v očích světa zajisté převrácená, avšak příjemná očím Toho, jenž všechno stvořil v pravé míře
a váze. A tato božská převrácenost, toto vznešené bláznovství jest
tak mocné, že pravá láska nejen s radostí obětuje, co má vzácného,
nýbrž často s rozkoší vyhledává podoby nepatrné a odívá se v chudobu a ponížení, aby tím více vynikla dokonalost milovaného, jako
by již celá duše se byla vrhla v dokonalost a zde na zemi zanechávala pouhý šat a pouhý stín. To jest nejvyšší stupeň, v němž se již
láska vzdává všeho spočinutí v pozemských podobách, ano i všeho
spojení s jinou duší, a obrací se již jen k Bohu.
Nuže, ježto jest tomu tak, Licinie, pochopíš, že pravá podstata
lásky nezávisí na žádné časné podobě a že ji nic nemůže porušiti —
leč že by se sama zahubila, totiž že by člověk přestal milovati
— což jest ztráta nejhorší ze všech běd, neboť kdo nemiluje, sotva
může říci, že žije. Ani smrt milovaného tedy pak nemůže porušiti
lásku, neboť třebaže pomíjí jeho časná přítomnost, nepomíjí to, co
bylo s ním přítomno ze světla věčné lásky, ba spíše možno říci, že
jest to ještě silněji přítomno. A pak také pochopíš, abychom se
vrátili k počátku, proč může milující zachovati nejen pokoj, nýbrž
i jakousi radost ve chvíli, kdy ztratil milovaného.
LICINIUS. Jakže, Androniku? Byla by tedy skutečná radost . . .
ANDRONIKOS. Což ještě nechápeš? Nebo se ti stále ještě
zdá, že jest cosi nenáležitého v radosti utrpení ? Zajisté jest veliká
radost býti spojen viditelně s milovaným a v něm se těšiti z bla-
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ženosti a vznešenosti lásky. Avšak žádná duše v těle smrtelném —
kromě svatých Božích, kteří se však již odřekli všeho smrtelného
— není tak dokonalá, aby nepohlcovala něco ze záře neviditelné
přítomnosti, takže vždy cítíme jisté pouto a jistou tíži, a jen život
ve svatosti, zbavené všeho pozemského, může uspokojiti nejvyšší
touhu duše. Nuže, nemyslíš, že ve chvíli, kdy je člověku odnímána
časná přítomnost milovaného, zakouší tím silněji přítomnost toho
věčného, co jest v lásce? A nemyslíš, že tato přítomnost je tak
silná, že i ztrátu časné přítomnosti milovaného může milující proměniti v této chvíli v oběť, svrchovanou oběť lásky? Vskutku,
ó Licinie, zda to nebyl ve tváři vznešené Sabiny úsměv skutečné
radosti, nikoli nad samou ztrátou, nýbrž nad tím, že láska v podobě porušené přešla v lásku očištěnou ve věčnosti ?

KAREL

DOSKOČIL

SLOVO
Rozprostřel čas, přejel dlaní,
hvězdy, jež se nesvinuly,
hvězdy v jasném odhodlání
nocím vnutily svou vůli.
Barevná almužna květů
nežádá nic, jak zrak dětí,
majíc v štěstí svoji metu,
může o něm vyzváněti.
Kos svůj zobák ptactvu chválí,
voda dále potmě plyne,
rozkoš zvuků právě v dáli,
příbuzenství jest však jiné,
v němž se lidská duše pýří,
když se slovem svěřujeme,
slovo k víku nebe míří,
avšak dole leží země.
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SVĚDECTVÍ
V nezakryté přístřeší i něžnost nesmí
pršet nežli střídmým pádem listí,
stejná sličná rada v různých tmách nás jistí
v mrzutou tvář ryb dát pohled přesný,
opět spočítat si růže náruživé,
náležitost výšek na vrub vzlyků,
jimiž za nás chtějí k svému slitovníku
krásy spíše věcné než jen živé.
Potom přirozeně věrná nit za jehlou
schvaluje, co jehla poranila,
chyba pochybovat o celosti díla,
jehož nápovědi celkem nelhou.
THEODOR

HAECKER

O PODSTATĚ K Ř E S Ť A N S K É H O UMĚNÍ
Pochází-li slovo umění od uměti, co vlastně umí umělec ? V čem
projevuje svůj um, svou dovednost? Zde varuje řeč hned na počátku před zneužitím a záměnou slov. Neboť ten, kdo řekne o umělci
jenom to, že jest, byť i velice, dovedný, upírá mu, ať už potichu
nebo nahlas, více méně plné a pravé označení umělce, upírá mu
hloubku a tajemství, ono nepojmenovatelné v umění, zkrátka jeho
podstatu, již neprávem přiznává tomu, kdo jest jenom dovedný,
a jež tedy, jak se zdá, nezáleží v pouhé dovednosti, aniž ovšem
proto od ní může býti oddělena. To znamená: podstata umění
transcenduje dovednost; jest předem dána. Řečeno subjektivně se
stanoviska umělce: věčně platí věta Holderlinova: většinou jsme
svým zrozením to, co jsme. To však neplatí o každém povolání,
k jehož podstatě patří dovednost. Kdo dovede vykonávat svou
práci, jest dobrý pracovník, jenž nezapomíná na nic, co jest při ní
podstatného. Nechci popírati, že jsou zde také jemné obdoby, obzvláště v sousedních oblastech (mluví se významně o uměleckém
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řemesle a řemeslném umění), kde lze mluviti o rozdílu ve stupních.
Dojde se však k rozhraní, kde vyvstane rozdíl v druzích. A pokládám vždy za dobrou, ba za nejlepší filosofickou metodu, přidržeti
se při rozlišování podstat jasně vyslovených typů, nikoli přechodních oblastí, jež mohou býti hlasatelkami tajemství jiného druhu,
tajemství, jež se týkají toho, co jest mezi uměleckým nazíráním
a tvořením. A skutečně: ten, kdo jest dovedný, může zůstat v kterémkoli umění dlužen právě to podstatné, může pochybit, nemít
o tom ani tušení, nezjevit z toho nic, či jak to vůbec chceme vyjádřit, zatím co ten, kdo vnímá, přijímá a docela nic nedovede,
může proniknouti v poslední podstatu umění a říci s jistým taktem,
byl-li při vnímání uměleckého díla v tuto podstatu uveden či nikoli,
právě tak jako cítíme, jsme-li ve vodě či nikoli. Kdybychom mohli
v našem jazyce užívati slova „poesie" tak, jako v ostatních evropských zemích, to jest bez zlého pachu, jehož nabylo během staletí
v páchnoucích ústech, kdyby měla řeč očistnou moc, původně divuplnou — ale jak zbaviti zohavená slova jejich trapných asociací —
bylo by slovo „poesie" vlastním evropským slovem pro evropské
usilování. (Očistná moc řeči, genius řeči, jest bohužel velmi omezen a vždy velmi pomalý. Kdo by dnes ještě dovedl zbaviti slovo
„ptáče" pachu mužských zpěváckých spolků a zabrániti, aby mu
skutečné ptáče neunikalo a už dávno nebylo uniklo?) „Poesie" by
bylo lepší slovo pro naše zkoumání a rozlišování. Podle etymologie
původně označuje prostě „konání" (činnost), a konání jest obecnější označení než „umění" (dovednost), jest podstatnější pro
každé umělecké dílo než „umění", jest před ním, Na druhé straně
vyjadřuje mnohem vznešeněji onen úžasný paradox, o který zde
jde: že to, co jest konečné, nejčistší a nejvyšší v konání, totiž
poetičnost, nemůžeme vytvořiti, nýbrž toliko odhaliti a nalézti; že
tomu, co jest nejdokonalejší v „umění", totiž uměleckosti, nemůžeme se naučiti, nýbrž toliko to míti, protože nám to bylo dáno,
neboť n i c n e m á člověk kromě toho, co mu bylo dáno, darováno, svěřeno, a kromě toho, co z toho „udělá". Netvoří z ničeho,
ani své umění ne, a právě to už nejméně, protože by to znamenalo,
že by tvořil sám sebe.
O umění můžeme odjakživa mluviti jenom na základě rozlišování látky a formy, jež jest transcendentální a nikoli jenom
empirické. A na formě tak záleží ve všem umění, že by ve své
imanentně dosažené čistotě mohla býti už jenom formou absolutní,
což může vésti k tragickým pokusům jednotlivých umělců, kteří
ve zběsilosti uměleckého tvoření zuří proti samému nevyhnutelnému a nerozdělitelnému jsoucnu: že není formy bez látky, právě
tak jako naopak. Byl by to pošetilý sen lidského umělce, chtíti
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vytvořit umění čistých forem, tedy takřka platonských idejí,
které nejsou. Ale to jest ovšem také všecko, co můžeme říci proti
touze a vůli k formě v umění. Řečeno docela jasně: jenom sama
n e m o ž n o s t jest hranicí, jež zde smí býti vytčena. Jinak jest
docela všecko až k nejnepravděpodobnější okolnosti jeho dobré
právo a cíl. Jest určitý spořádaný střed či snad také ušlechtilá
statičnost, k níž až se ještě odváží theorie umění. Její these jest:
dokonalé nebo klasické jest to umění, jež dosáhlo jakési identity
látky a formy, nebo také, když se určité látce dostalo plně a vyčerpávajícně formy jí adekvátní. To jest these, jež může býti práva
právě ještě řemeslu a jistě také strojovému výtvoru, jež však zároveň nezjevila nic o podstatě umění a jeho svobodě. Kdyby byla
tato these správná, nebylo by na příklad možné křesťanské umění.
Ale takové umění přece jest, či jistě takové bylo. Nikoli! Primát
formy, tedy ducha v umění jest tak absolutní, že pro ni látka právě
ještě existuje, právě ještě! Tedy téměř už mizí. O nic víc jí tu není!
Ovšem také o nic méně! Tolik, aby už téměř mizela, jí zde m u s í
býti. Ale co všecko není obsaženo v takovém stavu věcí! Až k jakým nevyslovitelným výškám a dálkám — až k nadpřirozenu!
jediná možnost k ř e s ť a n s k é h o umění! — může jedna a táž
látka, dík formě v umění, býti stržena, povznesena, prožehnuta,
zprůhledněna, ba — v nejkrajnějším případě — učiněna zcela
neviditelnou! V umění samého Stvořitele: jsou andělé, kteří jsou
takřka jenom věčný zpěv. A andělé jsou pouzí duchové! A snad
ještě něco víc jsou lidské duše, jež nemilosrdně milosrdná ruka
Boží — „Umělce Ty, Nekonečný!" zpívá Francis Thompson, jenž
lecčemus z toho rozuměl — utváří ve světce. Ještě větší, nepochopitelnější jest tento umělecký čin Boha, Lásky všemohoucí. Látky
dané lidskému tvárnému úsilí jsou jiného druhu: kámen, dřevo,
barva, řeč, tón; jejich nepoddajnost a odpor po řadě ochabuje; tam,
kde Bůh sám jest uměleckost v nejvyšší míře, stupňuje se, až
v zdánlivě nepřemožitelnou, hříchem obtíženou svobodnou vůli. Odjakživa se pokládala hudba — takřka forma formy — za vrchol
umění: i nejvyšší umělecký čin samého Stvořitele vrcholí v Alleluja svobodného, autonomního tvora.
Často se setkáváme s více méně nejasnou thesí: umělec, lidský
umělec jest sice vázán na látku, v níž tvoří, jíž dává formu a tvar;
tato látka jest mu dána, tu netvoří, ale formu, již vytváří, tu vytváří absolutně, ona jest jeho dílem; buď si i historicky podmíněna
průběhem vývoje jedné individuální kultury, metafysicky jest jeho
výtvorem, jeho výtvorem z ničeho. To jest však klam a přelud.
Člověk jest i jako umělec, tedy jako tvůrce, především jen a jen
tvor. Nebyla mu předem dána jenom látka, v níž a z níž tvoří, což
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ještě připouští, pakliže se trochu upamatuje, ale byla mu předem
„dána" i forma, již jí dává; a to už si při své dnešní hrdosti jen
tak lehce nepřizná. Také umění, „poesie" t u j e s t , jest tu před
člověkem. Ostatně, ježto není látky bez formy, nevymyká se tak
zcela tvůrčí moci člověka ani látka, v níž a z níž tvoří. Jest to
dlouhá cesta od kamene a bronzu a železa až k ušlechtilé oceli
a různým slitinám kovů, daleká cesta od pastýřovy syringy až
k varhanám a ostatním hudebním nástrojům, jež teprve, a to stále
bohatěji, zprostředkují sluchu neslyšitelnou hudbu. Také zde v látce
a pomocí nástrojů tvoří člověk na podkladě něčeho daného, předem
daného něco nového, dříve neexistujícího. Ale meze této tvorby jsou
podle řádu vymezeny blízko a těsně. Forma jest z podstaty ducha
a může se mu přibližovati v nekonečném přibližování; všecko umělecké tvoření se děje především skrze ducha a v duchu; jest to
vytváření forem v oblasti podstaty „formy". Pravíme dále: také ona
jest dána, nikoli jenom jako podstata, jako kosmos podstat, nýbrž
existenciálně, nikoli tak, že by musil umělec přesně podle ní tvořiti
nebo ji dokonce otrocky napodobiti (takto by ulpěl na látce), ale
naopak tak, že někdo „nadaný" (první subjektivní podmínka) nalezne nějaký dar mimo sebe, že někdo tvůrčí odhalí něco, co mu
bylo předem dáno Tvůrcem vyšším, jediným schopným tvořiti
„z ničeho", a že nyní tvoří v obdobě s ním v této věčné říši forem.
Umění, „poesie" jest časově před člověkem, nejenom proto, že jest
v „přírodě", kde nepochybně jest, ale protože jest z Boha, stvořitele „přírody". Příroda jest velká učitelka lidského umělce, dík
stopám, jež v ní i nyní zanechává nestvořený Duch Boží, ale není
to učitelka jediná. Kdyby jí byla, bylo by nemožné k ř e s ť a n s k é
umění v eminentním smyslu, a kdyby se přece o něm mluvilo, byl
by to klam, fikce, prázdný pojem, bezpodstatná a neskutečná fantasie. Křesťanské jsoucno jest reálné spojení přirozeného a nadpřirozeného, stvořeného a nestvořeného jsoucna, spojení lidství
a trojjediného Božství, reálné spojení — ostatně j e n o m na základě víry, to nesmíme ani na nejkratší okamžik přezírat nebo na
to zapomínat —, jež může býti nepevné a stěží vydávati známky
života, jež se však může nevyslovitelně tajemným děním, dík
jistým podivuhodným zákonům, povznésti po nekonečných stupních až k nejvniternějšímu „zasnoubení", až k samé svatosti, a
odtud působiti a tvořiti. Je-li možné, aby byla i „přirozenost"
umělce pojata v tuto znovuzrozenou přirozenost křesťana, takže se
stane trpně i činně účastnou Zjevením otevřené říše milosti, tedy
lásky, jest možné křesťanské umění. Je-li to možné, byť i nekonečně těžké a ojedinělé, pak jest možné ve vší skutečnosti a realitě
i křesťanské umění, jehož neomylným znakem pro toho, kdo má
14
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oči a uši, aby takové věci viděl a slyšel, jest elementární spojení
forem stvořeného a nestvořeného jsoucna ve zjev nijak jinak neuskutečnitelný, umění, jež převyšuje, či lépe transcenduje (abychom
zachovali pravý filosofický termín a s ním dobrou evropskou kulturu) všecko lidsky přirozené nebo dokonce jenom rasově či národně či individuálně podmíněné umění. Jestliže se to opravdu
stalo, uskutečnilo se křesťanské umění, neboť věci tohoto druhu
mají původ ve výšinách a nazývají se podle nich. Odtud se může
nazývati „křesťanským uměním" také to, co má ještě jenom slaboučký, povrchní odlesk pravého, zevnitř pocházejícího lesku pravé
křesťanské „poesie", může se tak dokonce nazývati i to, co má za
námět, za „sujet" jenom něco vnějškově nebo původně křesťanského. Ale začínat tím nemůžeme.
V čem projevuje umělec svůj um? Touto otázkou jsme začali
a řekli jsme už zběžně leccos k jejímu zodpovědění. C o vlastně
umí? Nuže v širším smyslu: umí něco udělat: dílo, opus; ne nadarmo bylo toto poslední slovo posvěceno královnou umění, hudbou, na označení díla specificky uměleckého. V nejširším smyslu
jest umění člověka dělání (činnost), tvoření, vytváření díla; bývá
to příčinou bolestných omylů, zapomíná-li se na tento primární
charakter a myslí-li se, že jej lze později vůbec vyloučiti. Tento
charakter zůstává. A na něm jako na základu můžeme postupovati
dále. V evropském myšlení došel dějinný vývoj značně n e u v ě d o m ě l e (což jest, souhlasí-li vše ostatní, známkou pravého vývoje) k odlišování b e l l e s lettres, b e a u x arts od všech ostatních „umění", aby na konec nazval uměním jenom to „dělání", to
„dílo", které, byť i ne výhradně a samo, tedy aspoň co do podstaty,
mělo co činit s „krásnem". Nijak tu nevadí, že oficiální krásná
umění fakticky vlastně lhala už svým názvem, zatím co užitková
díla často par accident prozradila o podstatě krásy víc než „krásná" umění, „krásná" literatura. To jest právě un accident. A zatím
přece už měla literatura básně Morikovy, novely Stifterovy, jež
ztělesnily pravdu nového pojmu: umění, „poesie" zjevuje, že
jsoucno jest krásné, že k podstatě jsoucna patří krása. Umění zjevuje krásu jsoucna, čili to, v čem se především shlíží a k čemu
se nakonec zaměřuje, jest jsoucno jako krása. Musíme míti odvahu
k této thesi přes směšnost, přes padělání a oklešťování jsoucna,
což všecko včera, dnes nebo zítra nazývala, nazývá nebo bude nazývat krásným zvrhlá doba, zneužívajíc takto vznešeného jména
krásy. Žijeme ve stvořeném jsoucnu, a to po pádu. Ona tak dlouho,
tak často a tak vášnivě nadhazovaná věta, že pravé umění musí
míti právo zobrazovati i ošklivé, jest reakcí proti zbabělosti, proti
olupování jsoucna. Tato věta jest buď banálnost nebo sama zase
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padělek či nový nepořádek. Zřídka se stává, že se nějaká věta sama
sebou vysvětlí tím, že by jí také zcela porozuměl ten, kdo ji vysloví.
Jistě zná pravé umění i zobrazování ošklivého, ale ve s v ě t l e
krásného, zcela obdobně jako zná a zobrazuje etika zlo (svaté dějiny hříchu), jako zná a odmítá pravá filosofie, philosophia perennis, klam a omyl, ale ona ve s v ě t l e dobra (svatosti) a tato ve
s v ě t l e pravdy, bez kontaminace a spoluviny. To jest řád a řešení. Jest třeba říkat, že to není ve všech třech případech lehké,
ale velmi těžké, a že se to podaří jenom zřídka jako výjimka, jako
případ milosti ? Jest v tomto stvořeném jsoucnu, v tomto skutečně
padlém jsoucnu ošklivost, jest i zlo, jest klam, ale p ř e d n i m i
tu byla krása, dobro, pravda, a t o t o jsou světla,jež zjasňují
temnotu. Hřeší se proti světlu v umění, v etice, svatopisu (theologii) a filosofii buď tím, že se ono specificky temné potlačuje,
vypouští, vypuzuje, odelhává, právě tak jako tím, že se dopouští,
aby to zaujalo zbaběle nebo vzpurně místo, jež tomu nepřísluší.
A ještě něco musíme přiznati a říci k našemu thematu: že totiž
dobro jsoucna, jsoucno jako dobro a pravdu jsoucna, jsoucno jako
pravdu lze poměrně lehčeji racionálně určiti, negativně omeziti
než krásu jsoucna, jsoucno jako krásu (podobně jako lásku jako
jsoucno, jsoucno jako lásku). Ale podstatu čehosi bezprostředně
daného mají všecky tyto aspekty; rozdíl jest v poměru k filosofickému poznání člověka, ježto toto poznání má a nalézá už svou
podstatou a svým působením lehčeji přístup k poznání a chtění
než k cítění. Jeho nedostatečnost v tomto ohledu mu úplně zabraňuje poznati a uznati, že v reálně nerozrušitelné jednotě trojité
duchovní konstituce člověka stojí vedle poznání a chtění i cítění
v stejném podstatném pořadí iako prazáklad a propast, jako snad
nejhlubší βα&ος a πα&ος. Toto zneuznání, či lépe toto hluboce
nedostatečné a nepostačující poznání fundamentální trojité konstituce člověka jako poznávajícího, chtějícího a cítícího tvora
s duší a tělem, tvora, v němž duch, a tedy i duchovní poznání, duchovní chtění a d u c h o v n í c í t ě n í počíná ve smyslech —
toto zneuznání jest příčinou mnohých překvapení, jež zažívá tradiční filosof. Před zjevy této doby stojí nechápavě, protože přehlédl, že k podstatě člověka patří i cítění nejen jako průvodní zjev,
ale fundamentálně, že k „výchově lidského pokolení" jest teoreticky nutné nejenom probadání poznání a chtění a vzájemného působení obojího, ale i probadání cítění a složitého vzájemného působení tohoto trojího, a pedagogické očištění a řízení právě všeho
trojího. Člověk povždy zůstane více méně bezmocný vůči orkánům,
v nichž si časem přirozenost libuje, ale přirozenost lidského cítění,
jež jest lůnem takových orkánů, jest jiná než přirozenost větrů
12*
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a moře, a stává se, že se jim mudřec dovede vyhnouti nebo je ovládati a říditi. Κ tomu jest ovšem poznání prvním předpokladem.
Člověk cítí právě tak primárně jako poznává a chce, byť i ne jedno
bez druhého. Lze si však nyní představiti, že by člověk mohl pochopiti krásu jsoucna, jsoucno jako krásu, a to primárně cítěním.
A neplatí to stejně o lásce ? Není také důkazem pro to vnitřní souvislost mezi krásou a láskou? Myslím, že se lidé lehce a bez nátlaku
sjednotí v tom, že krásné jest lásky hodné, že láska jest krásná,
nejkrásnější. O Marii, a j e n o m o ní, protože měla ze všeho stvoření lásku nejvyšší, platí: t o t a pulchra est. Krása jest, protože
láska jest. Svět jest krásný, protože jeho stvořitelem jest Láska.
Jest myslitelné jsoucno, jež by nebylo „láskou", a toto jsoucno by
stále ještě bylo pravdivé, ba v určitém smyslu i dobré, eticky dobré
a „řád". Řád jako takový jest dobrý. Ale nebyl by krásný. Bylo by
to ztrnulé, v sebe uzavřené jsoucno, jak si to představoval už
leckterý filosof. Bůh však jest sebe sdílející, sebe dávající jsoucno,
Láska sama, a jako takový jest teprve Krása sama. Krása jest,
protože láska JEST.
Lidské umění jako natura naturans nemusí vědět o tomto posledním tajemství právě tak jako pták, jenž zpívá svou píseň, ale
k ř e s ť a n s k é umění o něm ví věděním, pocházejícím z víry.
Není-li možné, aby se bezprostřední lidské umění napájelo — stále
ještě lidským způsobem, jak také jinak? — ze samého pramene
božského umění, jež známe toliko ze Zjevení, pak není vpravdě
k ř e s ť a n s k é h o umění, pak jest toto označení zcela v téže rovině jako: umění řecké, indické, čínské, perské, německé, francouzské a tak dále; pak jest rozlišováním druhů v jednom a témž řádu
lidského umění, jež se samo v sobě a samo ze sebe nábožensky
kloní k zbožnění přírody, k pantheismu a polytheismu. Tato tendence se projevila u Řeků, a renesance se nevrátila k „bohům"
jenom z vnějškového napodobení, ale poslouchajíc tajemného vnitřního zákona. Lidské, pozemské umění jako exaltace stvořeného
jsoucna, umění takové, jaké jest, celistvé, potřebuje obecnosti tohoto jsoucna, aby vůbec bylo, jest v zajetí Panově t é m ě ř nevinně a ještě než slouží modlám, tedy než zcela padlo nebo než bylo
naopak přijato do řádu milosti a jím proniknuto, tedy vykoupeno.
Předpokladem umění jest, že obecnost, celek jest krásný a že jenom
proto může být krásný i jeho díl. Proč však jest Pan v představě
a zobrazení Řeků, tohoto nejumělečtějšího národa, který jej proto
právem první zobrazil, poskvrněn ošklivostí, zatím co Apollo jest
tak krásný? Hluboké tajemství. Pan jest stvořené „veškerenstvo",
a to bylo poskvrněno; Apollo je jenom bůh, abstrahující a idealisující emanace tohoto veškerenstva.
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Krása jest transcendentální. Všecka transcendentalia jsou pro
lidského ducha toliko aspekty jednoty, „jediného", aspekty, jež
jsou sice navzájem odděleny, jež se však navzájem nezbytně sbližují, čím jsou čistší. Tak se také sbližuje tím jistěji a nevyhnutelněji umění s „pravdou" a „dobrem" jsoucna, čím jest právě čistší
a dokonalejší ve zjevování krásy. Nikdy ovšem primárně a bezprostředně, neboť zjevovati pravdu přísluší metafysice, zjevovati dobro etice a praktickým úkonům. Umění se může zříci obého. Pravou „poesii" m ů ž e vytvořit i ten, kdo není ani moudrý ani dobrý. Aspoň jako episodu. Na trvalo nebo takřka habituelně to
ovšem není myslitelné, stejně jako to, že by někdo byl doma v říši
krásy, aniž by dosud tušil, i když ne poznával, jednotu s říší pravdy
a dobra, nebo to, že by někdo neztratil svůj dar umění, kdyby
klesal stále hlouběji do lži a nízkosti. Ale že je to možné, aspoň
jako episoda, ukazuje zároveň, jak jest správné rozlišování mezi
umělcem, filosofem a „dobrým člověkem" — po křesťansku řečeno
o řád výše: svatým. Naopak jest zase jednota těchto tří transcendentálních aspektů jediného jsoucna dokázána tou okolností,
že jsou dva nebo všecky tři spojeny v jednom člověku.
Staví-li Církev na své oltáře obrazy světců a Krista, nuže, není
O tom pochyby, vzývá věřící světce a modlí se ke Kristu: Pane
můj a Bože!, ať jsou ty obrazy jakékoliv. Ale jsou-li takové, že
jsou, pozorovány samy o sobě, směšné nebo ohavné (už to, že je
vůbec lze pozorovati takto abstraktně samy o sobě, může známenati odpad), pak jest jistě nemožné uctívati o b r a z y . A potom
jistě něco skřípe v jejich křesťanskosti nebo — byl jimi vytvořen
symbol bolestného jsoucna. Zdá se, že uctívání obrazů — a v parenthesi
i křesťanské umění jest možné jenom tehdy, jestliže
se lze modliti nebo rozjímati před „svatým obrazem", jenž svou
podstatou patří do kostela, do kaple nebo na posvěcené místo,
i tehdy, visí-li — ovšem že v doslovném smyslu poníženě — v museu nebo ve vetešnickém krámě nebo v galerii snobově. Křesťanské
církevní umění jest však od desítiletí, co to říkám — téměř od
staletí ustrojeno tak, že znemožňuje, pozorováno samo o sobě, abychom se před ním modlili nebo rozjímali. Nezbytně tedy něco
skřípe v jeho křesťanskosti, nebo: nezbytně jest v něm symbolicky
vyjádřena — aspoň od desítiletí, neboť barok a rokoko jsou v původním smyslu ještě opravdovým uměním— hloubka existenciálně
křesťanské pravdy tohoto věku, pravda „doby", jež potrvá až do
konce tohoto světa (Jésus sera en agonie jusqu´á la fin du monde),
to jest pravda současnosti s Kristem, jenž se v dějinách zjevil
a byl. Jest to snad nechtěný a netušený symbol vnitřního stavu
světa a doby, jež mnohem více než tehdy Krista obnažuje, rudý
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plášť Jemu přehazuje, vstavuje Mu na hlavu trnovou korunu,
vkládá třtinu v Jeho ruce, sklání před Ním k posměchu koleno
a volá: „Zdráv buď, králi židovský!" doby, jež na Něho plivá.. .
Veliké a skryté jest tajemství „současnosti" Bohočlověka v tisíciletích doby, v každé době, v její současnosti s neopakovaným dějinným životem Kristovým. Ve všem, co jest a co se děje v čase,
může tato současnost nalézti výraz a symbol. Celý tento bohočlověcký život jest současný v každé generaci lidstva a křesťanstva: narození a smrt a zmrtvýchvstání, kříž a krása a nanebevstoupení, utrpení a oslava, všemoc a bezmoc, tupení a vzývání,
pohana a sláva, světlo nebo stín, podle toho, co následuje, zdůrazněno nebo nezdůrazněno, současně jako celek a přece všecko „ve
své době". Křesťanské myšlení jest znesnadnělé myšlení. Jenom
zdánlivě a pro naši omezenost a duchovní slabost to všecko následuje po sobě, ve světle ducha a pravdy to jasně, byť i členěno, ze
sebe vyplývá. Tak jako čas a svět jsme přece temní i my. Obraz
a symbol světa a času může býti i ze sádry a směšně pestrý, a přece
se jím v našem „křesťanském" umění před očima ducha tak hluboko ukrývá palčivá krása svatosti.
Všecko umění jest zprvu v duchu. Umění člověka jest zprvu
v jeho duchu; to jest ona hluboká pravda Lessingova paradoxu,
že by se byl Raffael stal i bez rukou velkým malířem. Tím by se
ovšem nebyl nikdy stal, neboť k malování jest potřebí rukou, ale
jeho duch by byl býval v hluboké skrytosti spojen vztahem — už
svým zrozením, neboť „většinou jsme svým zrozením to, co jsme"
— se jsoucnem krásy, s krásou jsoucna. Všecko umění člověka jest
shlédnutím ducha na tomto jsoucnu, vnímáním a plozením krásy
v duchu. Existuje-li však krása bez přispění člověka v přirozenosti,
jež mu byla dána a jíž jest on sám — to však už cvrlikají vrabci
na střechách — pak nezbytně pochází podle vlastní zkušenosti člověka z existujícího ducha. „Formy umění" jsou přirozeným důkazem Boha, pro č i s t é h o umělce vůbec prvním a jediným důkazem, jejž může bezprostředně pochopiti.
„A nač je mi třeba proroctví,
když za hřmění tvých plamenných pozounů
vidím, jak tají pečeti,
jež svěřeny byly tvé stráži,
když vidím tajemství odhalená?
Což třeba jest svědectví andělů o jsoucnosti Boha
tomu, kdo vnímavý jest
pro výmluvnost tvých ohňových činů? ..
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Tak velebí Francis Thompson slunce, onoho stvořeného tvůrce
krásy na této zemi. Zde jest veliká pomoc a veliké nebezpečí přirozeného poznání Boha skrze umění v umělci. Umění jest přirozeným
důkazem Boha, protože ono samo a jemu potřebné jsoucno krásy
jest zde už v přirozenosti, jest zde už před člověkem, a protože jeho
existence podle neomylné zkušenosti umělecky tvořícího člověka
předpokládá ducha, který je transcenduje jako skutečnost sobě
vlastní, byť i ve věcech a z věcí poznatelná, na nich však principiálně nezávislá. Je sice ještě vázán na látku svého nástroje právě
tak jako na látku, jíž dává tvar, ovšem jako milující pán, ne jako
bázlivý sluha. Také se v něm vždy znovu vynořuje sen o universálním umění, k němuž musí dospěti absolutní duch. Tak praví
Francis Thompson o Shelleyovi jako básníku: „Vnímal instinktivně skryté analogie, tajné podzemní spoje mezi látkou a duší;
chromatické stupnice, jež temně uhádáváme a v nichž ladí Všemohoucí všecky tóniny stvoření. Protože čím více pozorujeme přírodu, tím pravděpodobněji se nám jeví nedokonalou herečkou,
jež při ustavičné změně svého šatu nikdy nemění způsob a metodu,
jež jsou stejné ve všech jejích částech.,, Jednota jest však toliko
v jednotném duchu Stvořitelově; není jí v látce, což jest takřka
„nejednota" sama; duch člověka, jenž nestvořil věci, nemá poslední
jednoty, musí se držeti věcí a jejich rozmanité látky, ba jejích
rozličných forem, protože není látky jemu dané, jíž by nebyla
vtisknuta určitá forma. Jeho umění je rozděleno v rozličná umění,
ale on tuší jednotu, a leckterý básník, jenž jest jenom umělcem
slova, už asi měl svou první intuici a „jednotu" svého díla v jednom
souzvuku nebo v jedné barvě, nebo ji aspoň s nimi spojoval. Umění
jest přirozeným důkazem Boha, protože jest už ve stvořeném a lidském duchu daném jsoucnu přirozenosti, ba protože se může zjevovati opravdu náhodou a skrze náhodu. Můj rukáv stírá na psacím stole popel doutníku a já vidím po prvé a naposled ztraceným
pohledem linii a tvar tak milý a graciésní, tak neopakovatelně individuální, že kdyby byl dílem lidské ruky a jejího uměleckého
habitu, byl by nezaměnitelnou, vždy identifikovatelnou známkou
geniálního umělce. Takto jest mistr neznám. Může býti případ
bezejmennější než jest tento ? Tato linie a tento tvar má něco oblažujícího a zároveň trapného jako krása a jako — náhoda. Tato
krása nemá oné důvěrnosti jako krása květiny, zvířete, krystalu —
výtvorů to naturae naturantis, krásné dcery Stvořitele, jenž jest
Krása sama. Jest zjevením náhody. Kdo pochopí tento problém,
zůstane zaražen, spell-bound. Stojí před branou tajemství náhody,
jež neplatí pro Boha, který ji však dopouští. S opravdovou náhodou se setkává lidský duch, ale bez Stvořitele není nic, mimo zlo,
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jež jest jako t a k o v é dílem tvora. Náhoda však není ani dobrá
ani zlá, ani ošklivá. Kardinál Newman vyslovil v jedné z nejdůležitějších kapitol své Grammar of Assent mínění, že Bůh může zjevovati a zjevuje v „náhodě" svou existenci, svou podstatu, své řízení často výmluvnějším a speciálnějším způsobem než v kausalitě
přírody, ovšem stále ještě přirozeným způsobem, tedy ne nadpřirozeně, ne přímo zázrakem. „Jsou-li hlubiny jsoucna, a tedy skryté
jsoucno, jsou i hlubiny pravdy, a tedy skrytá pravda, hlubiny dobra, a tedy skryté dobro, hlubiny krásy, a tedy skrytá krása, neboť
toto trojí patří k obecnosti a celku jsoucna stvořeného stejně jako
(těžko ovšem srovnávat) jsoucna nestvořeného.
Neztají v hlubinách vod ukryté zlato svůj lesk
avšak nejen to. Tento verš Holderlinův zvěstuje hloubku a skrytost jsoucna a krásy v jednom směru a řádu. Jsoucno jest však
hierarchický řád různých řádů, z nichž jeden každý má nejen svou
hloubku a skrytost, ale může býti hluboký a skrytý i pro ostatní,
tím principiálněji, čím jest vyšší. Leckdo může citlivě poznávati
krásu jsoucna tělesného a vytvářeti ji jako umělec, aniž nezbytně
proniká ke kráse jsoucna duševního. Kdo jest v ní doma a kdo
se tu cítí doma, nemusí nezbytně vystoupiti nebo býti povznesen
k jsoucnu ducha a duchů. Obráceně jest tomu jinak. Člověk jako
umělec, jenž velebí ducha ve světle krásy, n e z b y t n ě předpokládá krásu jsoucna duše i těla, byť i už ani ona nebyla rozkoší
a jádrem jeho tvoření a jeho díla.
Umění člověka počíná ve smyslech a nemůže se jich zříci ani
tehdy, když toto jeho umění velebí Boha, jenž jest Duch. I když
jest povzneseno až ke kráse nepomíjejícnosti, musí tvořiti z krásy
pomíjejícnosti a samo jest pomíjející. Pro svou látku jest podrobeno zákonu proměnlivosti a pomíjejícnosti, zákonu smrti. Jest
uměním tohoto věku, jenž pomine, jest krásou pomíjející, právě tak
jako věda tohoto věku jest pravdou pomíjející. Proto jest v umění
člověka smutek a těžkomyslnost. Neboť co zůstane třebas z děl
lidského slovesného umění ? Co zůstane, co vytrvá nejdéle ? Mluvím
0 tvorbě člověka, nikoli o Zjevení trojjediného Boha, ne o Tom,
jenž jest Bůh a člověk a jen řekl: „Nebe a země pominou, ale slova
má nepominou." Co zůstane z díla člověka, co vytrvá nejdéle, byť
1 ne na věky, neboť to patří k „času"? V člověku jest veliká touha
po stálosti a trvalosti, o tom není pochyby. Co však zůstane z jeho
díla a vytrvá nejdéle, a n i ž t o m u s i l o b ý t i m ě n ě n o ?
Co zůstane bezprostředně živé, svěží a nové? Co zůstane stranou
nezměnitelné, nekonečně marnotratné proměnlivosti, původkyně to
nudy, jež jest mu údělem, co stranou ošklivosti před „starým",
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žádostivosti po „novém"? Co vzněcuje ducha, uspokojuje smysly
a naopak: že totiž nové zastará, staré se neobnovuje, že více zaniká
než vzniká a tak dále. Co má v čase, uprostřed něho a navzdory
jeho ztravujícím podmínkám pravý dech věčna, tak že t o t é ž
jest staré a zároveň nové ? Jinak se přece nemůže věčnost projevovati v čase: věčné v čase j e s t staré a z á r o v e ň nové. Co tedy
takto zůstane z děl lidského slovesného umění? Několik veršů či
poloveršů, jež možná nevyplní jedinou stránku, neřku-li knihu.
Ale to stačí, aby se prokázala krása jako transcendentale. Nemnohem více zůstane z neproměnitelného dobra, jež někdo vykonal,
z neproměnitelné pravdy, již někdo poznal. Ne prostě konáním,
tvořením a poznáváním, ale konáním dobra, tvořením krásy, poznáváním pravdy získává si člověk účast na věčnosti, jež náleží
Bohu.
II

SRDCE
Mému kritikovi, jenž se pohoršoval nad obrazem: »Ohnivá propast srdce.«

Že srdce příliš malé jest, to asi říci chceš,
než uby velké věci obsáhlo. Však od těch dob,
co poesie křídla rozpíná,
jest lidského srdce říší nesmírnou,
kde láska vladaří, a její bolest též.
Vždyť krása nadzemská sem často sestoupí
ku branám jeho, by v něm sídlila.
A mnohokrát zde purpurový stan
své královně muž z lásky zbudoval,
když celý širý svět a nebes baldachýn
se příbytkem mu příliš chudým zdál,
než aby v něm svou hlavu složila.
Snad zdaří se vám zmenšit vzletem svým
to rozpětí od země ku hvězdám —
dál bude toužit srdce propastné,
až slituje se světa Stvořitel
a v přemíře své lásky svolí sídlit v něm.
Když duše na čas v těle zajatá
se po své vlasti ptá, jí vesmír odpoví,
jak chorál lesa probudí svým prostým zpěvem pták.
A velké jest, co velký3m býti chce.
Vždyť sláva celé přírody jest ztajena
ve tvoru z nejmenších, jimž vlídná Boží dlaň,
nám nepochopitelně, žiti dopřává.
13
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Jen trosky bědné města pozemská
jsou hradu věčného, v němž srdce shlédlo se
a věží obrovskou, jež dorůst měla hvězd,
pradávná touha sotva stvořila
stín směšný Babelu, jímž srdce naše jest.
Ani nemusíme podrobně znáti antickou lyriku, abychom přece
jenom mohli kategoricky prohlásit, že takové verše nemohl vytvořiti sebe větší básník před proniknutím a růstem křesťanského
jsoucna. Tyto verše předpokládají v onom určitém křesťanském
básníkovi, jenž se jmenuje Francis Thompson, působení nadpřirozené víry a Zjevení trojjediného Boha. Propast lidského srdce se
zde poznává z poznání Boha samého, Boha, jenž se stal člověkem.
I proslulá věta Sofoklova o člověku bytosti nejmocnější a nejstrašlivější zůstává toliko v imanenci stvoření, stvořeného. Pravá propast mezi tvorem a nestvořeným Tvůrcem a dokonce mezi provinilým tvorem a svatým Tvůrcem se dosud nezjevila v své absolutní
propastnosti zděšenému pohledu člověka, a tedy ani pohledu básníka, jenž jest člověk. Při úvahách o předkřesťanském a pokřesťanském básnictví musíme míti jasno v tom, že křesťanstvo, pokud
jde o přirozenou genialitu, nevydalo vůbec a v žádném ohledu větších básníků než byli Homér nebo Aischylos nebo Eurypides nebo
Sapho nebo Catullus nebo Vergilius nebo Horatius. Mimochodem
řečeno, nemá ani větších filosofů než byli Aristoteles nebo Plato,
větších státníků než byli Perikles nebo Scipio nebo Caesar nebo
Augustus. Kristus přišel v „plnosti času"; tohoto terminu jest
užito v Novém zákoně v emfatickém smyslu; nezbytně má tedy
hlubší význam, v němž se ukrývá a zjevuje tajemství; k němu
snad patří i ta okolnost, že člověk v svých určitých rozhodujících
možnostech a schopnostech už dosáhl nepřekročitelného vrcholu.
Právě pokud jde o básníky to vyslovil nezapomenutelně kardinál
Newman: „Jinak působí na mládí a jinak na stáří slova klasického
autora. Místa, jež se chlapci zdají toliko rhetorickými obecnými rčeními, o nic lepšími ani horšími než sto jiných, jaká může napsati
obratný spisovatel, jimž se učí nazpamět, jež pokládá za docela hezká
a jež, jak se domnívá, může sám napodobiti... přiblíží se mu na konec, když přešla leta a on sám nashromáždil zkušenosti, a proniknou
jeho srdce svým smutkem a vážností, svou živoucí exaktností,
jako kdyby je slyšel nyní po prvé. Potom porozumí, čím to jest,,
že tyto verše, vzniklé náhodou jednoho rána nebo večera, při jónské
slavnosti nebo mezi sabinskými chlumky, přetrvaly pokolení za
pokolením, tisíce let, svou mocí nad duchem, s níž se běžná literatura vzdor svým makavým přednostem vůbec není s to měřiti. Toto
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snad byl důvod pro populární mínění středověku, že Vergilius byl
prorok nebo mág. Jeho jednotlivá slova a věty, jeho pathetické
poloverše vyjadřují jako hlas samé přírody bolest a těžkomyslnost,
ale i naději y lepší dny, což všecko jsou zkušenosti dětí té které
doby." Protože „plnost času", to jest plnost stvořené přirozenosti
nikdy není, nikdy nemůže býti plným jsoucnem, jímž jest jenom
jsoucno nestvořené, Bůh sám — protože jest, jak pravím, „plnost
času" pojem zjevený, patří ke Zjevení, jež se uskutečňuje v dějinách a tím uznává čas, to jest přirozenost, a to v její velikosti
a uspořádání — právě proto způsobují někteří křesťané veliký
zmatek, míní-li a jednají-li tak, jako kdyby mělo nadpřirozené nahraditi či znivelisovati nebo dokonce zničiti přirozené. Velká theologická věta vysoké a zralé scholastiky, že milost předpokládá přirozenost, není větou abstraktní, jíž se máme jenom nazpamět naučit a odříkávat, ale jest to definice samé skutečnosti a jsoucna,
definice, přikazující žiti v usilovném myšlení, v čistém cítění, v náležitém chtění, v mravném konání a přiměřeně každému měnivému
okamžiku proměnlivého času. Pro naše thema to znamená, že umělec jest umělcem svou p ř i r o z e n o s t í a že na to, je-li kdo
umělcem, bude usuzováno z jeho p ř i r o z e n o s t i . Ani křest, ba
ani dokonalá svatost a čest oltáře tu nerozhoduje. Děti světa, pokud jimi umělci jsou, vědí to docela přesně a vysmívají se neporozumění a prostřednosti křesťanů, jež však nejsou nutné. Jest
nemyslitelné, že by takový Dante, básník skutečně křesťanský, byl
vydával za křesťanské u m ě n í nějaký škvár jenom proto, že se
tento škvár zabývá křesťanskými náměty. Křesťan jest hierarchista, musí zachovávati řád přirozený i nadpřirozený, musí tříditi,
aby došel pravé jednoty, distinguer pour unir. Jan z Kříže jest
jeden z největších světců Církve a zároveň jeden z opravdu velikých lyriků světové literatury. Světcem se stal toliko milostí, básníkem byl toliko svou přirozeností, B o h e m s t v o ř e n o u přirozeností; jest největším k ř e s ť a n s k ý m lyrikem přirozeností
i milostí. Touto větou se vyhneme tornu, abychom upadli do nového
omylu a myslili, že milost a svatost stojí jenom stranou, jenom ve
vnějším vztahu ke genialitě básníka v Janovi z Kříže, nebo, abychom promluvili i o jiném umění, že život milosti byl jenom jakousi přimalovanou svatozáří moderních kostelních malířů nad
přirozeným malířským geniem Fra Angelicovým. V obou případech byly kořeny geniální přirozenosti, tak ojedinělé a přirozené
geniality básníka a sochaře živeny a nasycovány a přeměněny vodou křtu, takže oba, básník i malíř, už vůbec nehledali a nemalovali přirozené náměty, ale jenom náměty milosti, ovšem dík
přirozené, k nástroji milosti pozvednuté genialitě, jako n u t íš»
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né podmínce, již může odmysliti toliko nesprávná abstrakce.
Z á z r a k j e s t n e r o z r u š i t e l n á j e d n o t a v j a s n é rozl i š i t e l n o s t i . Před ním jest ve stvořené přirozenosti jednota v oddělitelnosti. Zda neužasne ten, kdo pozoruje jako filosof
vodu a pije ji a cítí, že ji lze tak zřetelně a radikálně rozložití ve
dva prvky, že by si nikdo, kdož by znal jenom j e , nepomyslil, že
sloučeny v určitém poměru mohou vytvořiti fenomenálně tak nečekanou, tak nevyzkoumatelně reálnou jednotu, jíž jest voda? To
jest podstata jedné každé jednoty ve hmotné přirozenosti, že byť
si i vypadala sebe jednotněji a vniterněji, může býti rozložena ve
viditelné, tedy stejnému řádu náležející prvky, jež, jak se zdá,
nemají zhola nic společného. A to snad platí nejen o prvcích zřejmě
složených, ale i o zdánlivě zcela jednoduchých,
Jednotnější a vniternější jest jednota všeho duševna, jež předpokládá tělo. Není duše bez těla. Ale i tato jednota jest jednotou
v oddělitelnosti; zde se však už od sebe neodděluje stejné od stejného, viditelné od viditelného, ale odděluje se nestejné od nestejného, viditelné od neviditelného, nižší od vyššího, a oddělení má
ohromující jméno: smrt. Může býti reálně odděleno tělo od duše,
viditelné od neviditelného. Už při pohledu na zvadlý list to může
člověk symbolicky poznati, ještě lépe při pohledu na mrtvolu zvířete, ale hrůzu vzbuzujícím způsobem při pohledu na mrtvolu člověka. Jednota jest v duševnu pevnější, což se projevuje už tím, že
si po oddělení hmota sice vnějškově uchovává po nějaký čas formu
a tvar, aby nakonec jako pouhá hmota propadla zákonům hmoty
a rozpadla se v prvky sobě navzájem nepodobné, ale stejného řádu.
Principem jednoty jest vždy duch. Ani hmota, ani rostlinná
či zvířecí duše zde nejsou samy skrze sebe, ale skrze ducha. V něm
se projevuje v různých stupních, podle toho, jde-li o ducha stvořeného nebo nestvořeného, pravdivá a pravá jednota, kterou nazýváme reálně nerozrušitelnou jednotou v rozlišitelnosti. Hned uvedu
nádherný příklad. Jednotu lidského ducha lze zřetelně rozeznati
v myšlení, cítění a chtění. Jednota lidského individuálního ducha
dostává svůj ráz od nadvlády jedné ze tří složek, jež však nelze
od sebe reálně zcela o d d ě l i t i. Jsou zde s jednotou a ona s nimi,
nebo zde není nic. Ale toto jest toliko obraz a podobenství oné
absolutní jednoty v rozlišitelnosti, o níž člověk vůbec nemohl míti
povědomí, než mu byla zjevena a již ani po Zjevení nemůže pochopiti, a jež jest: trojjediný Bůh křesťanův, absolutní jednota
v reálné rozlišitelnosti tří Osob, nejhlubší mystérium jsoucna vůbec. Z tohoto nestvořeného božského jsoucna, v němž jsoucnost
a bytnost tvoří dokonalou jednotu jeho existence ve třech Božských Osobách, padá světlo na jednotu či dvojakost Boha a světa,
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Stvořitele a tvora, Nadpřirozeného a přirozeného. Ani pro pantheistu není Bůh a svět jednotou nerozlišitelnou, nýbrž jednotou v rozlišitelnosti mundi a animae mundi, stejně jako pro nejprázdnější,
nominalistické Deus sive natura. Pro křesťana jest to však jednota
v reálné oddělitelnosti. Bůh jest i bez světa Bohem, nezmenšeně
věčně Neproměnítelným, Propastí jsoucna. Svět by bez Něho nebyl
ničím. Zdá se, že ne západní, ale indická mystika nevědomky dospěla v tomto poznání až tam, kam jest možno stvořenému duchu.
Ovšem ještě hlouběji touto nocí oslňujícího božského světla Zjevení a milosti časem pronikla křesťanská mystika v toto poznání
reálné oddělitelnosti Boha a světa, Stvořitele a stvoření. Ovšem že
nevyšla za poznáním tohoto strašlivého mystéria odnikud, z touhy,
jíž nelze vlastními silami ukojiti, totiž z touhy po jistější, neporušitelné jednotě, ale ze zkušenosti ústředního dogmatu Církve, dané
už tomuto světu, z inkarnace, z vtělení Boha. Od té doby, co Druhá
Božská Osoba Trojice v jisté hodině dějin tohoto stvořeného světa,
v „plnosti času" vzala na sebe lidskou přirozenost a tím stvořenou
přirozenost vůbec, protože člověk jako takový jest quammodo
omnia, totiž celá tato stvořená přirozenost — od té doby už nestojí
jednota Stvořitele a stvoření — dík milosti! — na strašlivě vratkém základě reálné možnosti reálné oddělitelnosti, ale stále, dík
milosti, na základě reálné možnosti reálně neoddělitelné účasti
lidské přirozenosti na přirozenosti boží, Neboť v Kristu vešly obě
dvě přirozenosti, božská a lidská, v nevyslovitelně vniterné, po
všecky věky neoddělitelné, byť i povždy rozlišitelné sjednocení,
jež jest nejbližším obrazem navzájem neporovnatelné jednoty
v rozlišování samotné Trojice. Inkarnace, vtělení Slova, neoddělitelné sjednocení božské a lidské, nestvořené a stvořené přirozenosti, dokonalý čin lásky Všemohoucího Boha Stvořitele, jenom Jemu
Všemohoucímu možný, jest ústředním dogmatem křesťanské víry.
Obsah křesťanské víry, vyjádřený dogmatem, není představa
nebo pojem, ale realita, skutečnost, ba skutečnost, jež má bezprostředně co činit s ens realissimum. Co jest reálné, skutečné, působí.
Svobodný člověk má ovšem moc, aby se sám v sobě zpronevěřil
Nejskutečnějšímu: to jest hlavní důvod bídy křesťanstva. Ale časem se svobodný člověk (opět dík milosti!) podrobí, a pak není
oblasti lidského jsoucna, v níž by se nemohl projeviti vniklý sem
prvek milosti, svým způsobem sjednocený s vtělením Slova, tedy
s přirozeností. Umění jest přirozená oblast člověka, patří k němu
od přirozenosti; bylo zde už s prvním člověkem. Také ono tedy
může býti pozvednuto v určité míře a stupních k tomuto novému
nadpřirozenému jsoucnu Vtělení tak, že se pozemský tvůrce, umělec jako člověk, a to působením nadpřirozené víry, jíž jedině může
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býti povznesen, k tomuto jsoucnu přimkne a dá se jím proniknouti.
T e h d y a t a k t o povstalo a povstává křesťanské umění. Bud'
má tento smysl, nebo žádný. Křesťanské umění má v oněch v z á c n ý c h případech, kdy jest zdařilé a do jisté míry dokonalé —
z dokonalého a zdařilého musíme odvozovati pojem, ne z okrajových případů a bastardních děl — křesťanské umění má v těchto
vzácných případech duchovou jednotu vyšší než umění předkřesťanské, jehož jednota jest duchová jednota stvořené přirozenosti.
Křesťanské umění má ve své dokonalosti nad přirozenou jednotou
stvoření nadpřirozenou jednotu samého Stvořitele, poznanou a žitou skrze víru; v něm se uskutečňuje div hierarchického spojení
krásy jsoucna nadpřirozeného s krásou jsoucna přirozeného tak,
že je sice ještě lze jasně rozlišiti, ale ne už reálně odděliti v nadpřirozenou milost a přirozenou genialitu! Kdo by také, ptám se,
dovedl odděliti ve verších Jana z Kříže nadpřirozenou lásku k Stvořiteli a Vykupiteli od přirozené lásky lidského srdce, jež jí byla
bouřlivě stržena a povznesena, prosvětlena a zbavena posledních
zbytků poskvrny a hříchu, jimž podléhá láska přirozená, kdo by
dovedl odděliti tuto nadpřirozenou lásku — na to nezapomínejme!
— od lásky lidských smyslů (v člověku nesmíme nic ponechávat
„samo sobě", nebo se toho zmocní zlý duch!) — kdo by je chtěl
oddělit, byť i je dovedl jasně rozlišit? Marné namáhání! Kdo také,
ptám se, dovede odděliti na Fra Angelicově obraze Zmrtvýchvstání
nadpřirozenou zář Krista právě z hrobu vstalého od přirozeného
světla „Jitřenky růžovoprsté", od prvních východních paprsků
slunce, jež skrze stromy ozařuje stvoření jako na žádném jiném
obraze východu Slunce, který kdy namalovaly lidské ruce. Kdo by
chtěl odděliti přirozené od nadpřirozeného na tomto obraze, vytvořeném na vrcholu lidského umění, kde se setkávají dvojnásobnou
milostí dvě vzácné věci, kteréžto setkání jest opět nejvzácnější ze
všech věcí: plný život v milosti, dokonalá, láskou utvářená víra
a zcela ojedinělá tvůrčí genialita — kdo by chtěl na tomto obraze
odděliti paprsky stvořeného světla, onoho nesrovnatelného symbolu Nestvořeného v titánské praliturgii stvoření, kdo by chtěl odděliti paprsky vycházejícího slunce od velikonočních paprsků
zmrtvýchvstalého těla nestvořeného Světla stvoření, Slova, Krista ?
Kdo? Jak jest tato jednota umělecky smyslového výrazu „zcela
jiná" než nevlídné rozlišení přirozených a magických barev na
Grünewaldově obraze Zmrtvýchvstání, na tomto nejmohutnějším
smyslově uměleckém výrazu (k umění člověka patří neoddělitelně
smysly a což jejich jest) gnostické herese, kde Bůh Vykupitel jest
jenom ono „zcela jiné", nikoli jediný nadpřirozený Tvůrce přirozenosti i milosti. Kdo by je chtěl oddělit? Snad jenom nevěra! Ta
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přece nemusí, je-li d o k o n a l á , postřehnout! onu nadpřirozenou
hierarchickou jednotu v rozlišování nepřirovnatelné nadpřirozenosti a symbolicky přirovnatelné přirozenosti, o kteréžto hierarchické jednotě jsme řekli, že jest podstatou křesťanského umění;
může ji ovšem v bohatě odstupňovaném rozbřesku nepředstavitelně a nevyslovitelně tušiti, není-li už sama v sobě docela jistá,
byla-li otřesena a oslabena právě na cestě k moci, onemocněla-li
právě na cestě ke zdraví. Toto jest podklad onoho jinak hádankovitého působení křesťanského umění j a k o k ř e s ť a n s k é h o
ve století objektivní nevěry. Avšak: (a to jest důležité pro thesi,
již jsme vyslovili) sebe dokonalejší nevěra, jíž vůbec není dáno
nalézti a poznati pointu křesťanského uměleckého díla pro objektivní nedostatek — sebe dokonalejší nevěra přece jenom pozná
v křesťanském uměleckém díle dílo umělecké, pokud ovšem má od
přirozenosti přístup k umění. Umění patří k přirozenosti, k podstatě člověka, a jest potřebí zacházeti ve vší prostotě a jednoduchosti s velikou větou, že milost předpokládá přirozenost. Ve vší jednoduchosti a specifické přísnosti. V našem případě to však znamená, že prvek nadpřirozena a milosti, jenž skrze Inkarnaci, Vtělení Boží, vchází a zjednává hierarchické sjednocení a jednotu
v křesťanském umění, nepředpokládá přirozenost toliko ve vyprázdněném a abstraktním smyslu, nýbrž docela konkrétně přirozenost jako u m ě n í , umění jako p ř i r o z e n o s t , ingenium
v striktním smyslu a specifický habitus umělecky tvořícího člověka. Kdo takto nepostupuje, dojde nezbytně k nesrovnalostem;
tedy: kdo nepozná ve verších Jana z Kříže či v obrazech Fra Angelica umění nebo umělce, ten sice může býti — ovšem v nejvzácnějších případech, nicméně je uveďme, protože jsou zásadně možné
— křesťanem, jenž snad žije v milosti, snad i svatě a bez hříchu,
ale nikdy neměl účasti na světě a jsoucnu lidského umění a lidského umělce. To jest možné, neboť milost předpokládá nezbytně
a nevyhnutelně specificky mravní lidskou přirozenost, jež sama
o sobě není bez přirozenosti intelektu a přirozenosti vůle, jež se
však může obejiti bez přirozeného předpokladu uměleckého tvoření. Umění tedy nepochopí buď světec, jenž však posléze přece
jenom pozná v obou velikých umělcích bratry v Kristu, nebo, a to
pravidelně, filistr, jenž jest přirozeným průvodním zjevem rozpadajících se západních kultur. To jest zdravá podstata a sláva západních kultur, že poznaly a dík neúnavné práci uskutečnily relativní autonomii stvořené přirozenosti, obzvláště lidské — v čemž
jim rozhodujícím způsobem pomáhalo samo Zjevení; a bylo vždy
znovu příčinou jejich zániku, že revolucí nejprve v myšlení a cítění
svrhly nadřaděné na místo nejpodřadnější. V relativně zdravém
99

hierarchickém řádu Řeků, ještě za časů Aischylových, téměř nebylo filistrů. Potom přišel rozvrat. Ve vysoké kultuře křesťanské
Evropy také téměř nebylo filistrů. Znovu se vyskytli v renesanci,
v onom jasném počátku rozvratu a provinilém převratu podstatného řádu. Nedáme si vzíti to zjištění, že filistr je p ř e d e v š í m
dítětem zbloudilého světa. Dříve ještě než vnikla hrůza škváru do
křesťanského chrámového umění, byla zde už v domech nevěreckého nebo podstatně laodicejského evropského měšťáctva. Toto
zjištění ovšem neumenší našeho žalu nad tím, že tato hrůza vnikla
i do domů Božích, neboť náš žal tkví hlouběji než jenom v oné
zcela profánní skutečnosti rozvratu přirozeného umění jakožto
obecného projevu národů a obcí, žal tkví v oprávněném tušení, že
i oficiální tak řečení křesťanští umělci byli v oblasti víry laodiceové a že jim chyběla netoliko přirozená genialita, ale i s i l n á
víra. Ani skutečný světec ani skutečný genius se nebudou obviňovati z nesprávných abstrakcí a nivelisací. Skutečný světec brzy
přestane toužit po tom, aby byl básníkem nebo malířem, pozná-li
z mohutnosti svého života ve víře, že mu to od přirozenosti nebylo
dáno, jak to už učinil skutečný mudřec starověku, Sokrates, jenž
pohnal z mohutného života své moudrosti slabost svého básnického
nadání a s humorem zanechal robení veršů; a stejně tak pohrdne
skutečný genius tím, aby si přivlastňoval zdání víry nebo svatosti;
ví ze své vlastní přirozenosti, co jest pravost. Bída tak řečeného
k ř e s ť a n s k é h o umění poslední doby jest dílem prostřednosti,
nedostatku studu a pokory v o b o u oblastech jsoucna.
To, co staví křesťanské, pokřtěné umění nad umění předkřesťanské, či (tak to totiž dnes bohužel musíme říci) co by je nad ně
mělo stavěti, jest skutečnost vtělení Božího, a to i tehdy, není-li
řeč o Něm samém, o druhé Osobě Trojice, nýbrž toliko o stvoření,
přirozeném to námětu lidského umění: o lese nebo o květině,
o ptáku nebo o rybě, o člověku, o muži nebo ženě nebo dítěti. Tato
skutečnost se stala úběžníkem básnickému umění právě tak jako
všemu jsoucnu a existenci. Nevidím však a neslyším jenom temnotu a nelibozvuky, to jest ani v této době ne. Jinak by se mohlo
právem říci, že jsem slepý a hluchý, ne-li nespravedlivý. A byl bych
slepý a hluchý, protože nechci být nespravedlivý. Pokud jde o slovesné umění, nebylo v Anglii v poslední době větších básníků —
básníků přirozeností! — nad Hopkinse, Coventry Patmora a Francise Thompsona. Všichni tři byli věřící katolíci, Hopkins dokonce
„jezovita". Jejich umění nelze odděliti od jejich víry. Světlem
a libozvukem pro evropské oči a uši však jest, že tomu není jinak
ve Francii a v Německu. Ve Francii dnes není většího básníka —
přirozeností! — nad Paula Claudela, v Německu většího — přiro-
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zeností! — nad Gertrudu von Le Fort; umění jich obou jest neoddělitelně za jedno se jsoucnem jejich katolické víry. Tito všichni
znamenají slávu svých národů ve větrném víru, v suchém prachu,
v nečisté pěně jejich literatur, jež jsou dnes, ve svých dnech, jenom
proto tak hlučné, aby zítra, ve dnech jiných, tím hlučněji zjevovaly, co jest zřícenina a zapomenutí. Za křikem a povykem jest
nejlépe skryt a utajen jediný pozornosti hodný hlas slova, hlas,
jejž nepřeslechne nikdo, kdo má uši k slyšení.
Na otázku po možnosti křesťanského umění jsem implicite
odpověděl ve svých vývodech, jak se jistě dobře vyrozumí, hlasitým
ano, a stejně bych se nezdráhal připustiti možnost křesťanské filosofie, dnes zvláště ve Francii tak horlivě přetřásanou, ačkoli jsou
zde tyto věci komplikovanější tím, že se pro ni ustálilo v dějinném
vývoji dělení na moudrost a vědu, zatím co pro umění analogické
dělení neplatí, nanejvýš snad dělení na inspiraci a techniku. Je-li
však, také podle mého mínění, filosofie svou přirozeností moudrost,
platí pro křesťanské umění totéž kriterium jako pro křesťanskou
filosofii: křesťanské umění jako u m ě n í musí býti svou přirozeností uměním i pro nekřesťana, ne ovšem pro každého, ale právě
pro aktivního a passivního u m ě l c e , i když on nevidí ono nové,
pouhou přirozeností nepostižitelné světlo, jež ozařuje křesťanské
umělecké dílo; křesťanská filosofie nesmí býti znásilněnou filosofií
ani pro nekřesťana, ne ovšem pro každého, ale právě pro filosofa
od přirozenosti podstatného, a tím daleko není každý přirozený
člověk, neboť přirozenost a zákony lidského rozumu nejsou každému dány, i když on jest slepý pro ono nové světlo, jež sem vniká
ze Zjevení. Ke křesťanskému umění a filosofii přistupuje něco nového, to je pravda, ale to jest zcela nedostatečný výraz pro to, co
se děje, neboť vzbuzuje zdání, jako by sem přistupovalo něco v témž
řádu a na téže rovině; v pravdě se však liší to, co přistupuje, o celý
jeden svět, a ani to ne, o celé b o ž s k é j s o u c n o . Latinské super additum jest už lepší, neboť v něm jest pojmově naznačeno
jsoucno s hůry. V křesťanském umění sem prostě nepřistupuje
jenom biblický příběh, v křesťanské filosofii sem prostě nepřistupuje jenom pojmově definované dogma, ale přistupuje sem,
s u p e r additum s hůry, jsoucno samého Boha v jeho jednotě a
jednotnosti, a tím i nerozrušitelná jednota v samém vtěleném Slovu,
totiž ona jednota Stvořitele a stvořeného, Boha a člověka, jednota
existující ne už v reálné oddělitelnosti, ale jenom ještě v reálné
rozlišitelnosti, a to nejen pro jsoucno krásy tohoto stvořeného
světa, ale též pro jsoucno krásy samého Boha. Přistupuje sem
a tvůrčí moc umělcovu řídí netoliko nové vědění z víry, ale nový
věděním víry prozářený sensus.
PřeložilKARELDVOŘÁK
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DANIEL-ROPS

VDĚČNOST

RILKOVI

Rilke, toť naše mládí, nejzazší snad vrchol rozechvění a vroucnosti. Vzpomínám si na ono jaro 1926, kdy nad onou okouzlující
knížkou, Z á p i s k y M a l t a L a u r i d s e B r i g g a , se mi zdálo,
že zaznívá ve mně hlas niternější než můj vlastní hlas v těch chvílích ticha, kdy každý z nás usiluje být věren sám sobě. Žádný
básník, ani Rimbaud (již přečtený a naučený nazpamět, jehož
pravý smysl mi však měl být pochopitelný až mnohem později,
když jej osvítil mocný jas paulinský), se mi nejevil tak adekvátní
a tak blízký, ne ani tak ozvěna, jako spíš samo uskutečnění mých
nadějí a bázní. Dnes změřím přesněji, co mne od něho dělí; byl
jsem tehdy, tak jako mladí muži, citlivější pro to, co obdivuhodnými slovy formulovalo očekávání, jejichž jména jsem dosud neznal; ale nyní, kdy nad holým kamenem, pod nímž odpočívá, na
srázném výběžku valaiského hřbitůvku, přeletělo deset roků, mně
připadá nemožným neopakovati k oslavení jeho památky právě ta
slova, která naši přátelé zvolili, chválíce jej za živa.
Vděčnost Rilkovi. K jiným pociťujeme obdiv; u jiných podléháme vlivu; ale co dostáváme od některých, přesahuje meze toho,
proč uctíváme, toho, čím napodobíme a jediným vyslovitelným
citem je vděčnost, kterou nemůžeme rozhodně nikdy vyjádřit celou, protože nepochází ani z obdivu ani z ovlivnění, nýbrž z oné
nevýslovné maieutiky, jíž se člověk horlivě snaží být více přítomen
sám sobě. Běží-li tu o svědectví, dostalo by se tak vřelého pouze
Péguymu, a to v docela jiném smyslu. Jejich cesty byly přece zdánlivě hodně rozbíhavé; zatím co jeden míří k zemi tělesné, s očima
upřenýma k neomylnému šípu, zjevujícímu se ponenáhlu na obzoru
Beauce, druhý „protrhává okno v plátěné stěně", jak říkal Mallarmé, a nachází skutečno, lásku, člověka, skrze obraz a sen, tak
jako se po dlouhém tápání v temnotě setkáváme s přátelskou rukou. Bylo však třeba, aby přes tyto rozdílnosti došlo k určité
shodě: skutečnost je naprosto pravdivá teprve tehdy, když ji uchopila a přetvořila poesie; a sám Rilke, odchyluje se s cesty, kde se
jeho hrdina Maltě rozdíral strastmi, nacházel v nejnepatrnější
skutečnosti, v drobtu chleba, v sadě oplývajícím ovocem, v doteku
lidské dlaně smysl poesie, o němž se předtím domníval, že jej vyrve
stínům.
Pro mnohé z nás bude Malte Laurids Brigge tímtéž, čím byl
i pro samotného Rilka: nevolníkem duše. Tak musil básník napsat
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jedné přítelkyni, že nikdo neviděl lip než jeho hrdina, „jak velice
jde umění proti přírodě; ono je ze všeho nejvášnivějším zvratem,
cestou, vedoucí z nekonečna". Vedoucí z nekonečna, namísto
k němu. Za zkušenostmi tohoto chorého mladého muže, ustavičně
ohroženého chudobou a smrtí a odkrývajícího v hemživé hrůze
města neustále přítomnou tvář zkázy, za jeho úsilím o nalezení života skrze sen, jakoby metapsychickým vzýváním, není nic,
než nicota. A právě přitažlivost nicoty je to, co vede Malta, co jej
rozpouští v úzkosti, živící se sebou samou, co nespěje k ničemu
jinému než k tomu, aby byla přítomna a bolestná. „Často jsem
musil vzít mladým lidem knihu o Maltovi a zakázat jim ji číst.
Neboť tato kniha, která jako by téměř vyúsťovala v důkaz, že život
je nemožný, musí být čtena takřka proti proudu. Obsahuje-li trpké
výčitky, pak nejsou ani dost málo vznášeny proti životu; naopak,
je to stálé zjišťování, že právě nedostatkem síly, roztržitostí a dědičnými omyly ztrácíme skoro úplně nesčíslná vezdejší bohatství,
která nám byla usouzena." Z á p i s k y nejsou knihou pokoje a
síly; ale, jak to na tomto místě poznamenává sám Rilke, kladným
tvrzením a c o n t r a r i o , svědectvím žádosti i zavržení.
Později, pokud rostoucí okruh věrných umožňoval tyto publikace, přišly jiné knihy, aby daly tomuto nezapomenutelnému dokumentu všechen jeho smysl a utvrdily jeho jedinečné místo. Od
etapy k etapě slézá každý z nás průběhem života několikero schodišť: a umělec není nikým jiným, než tím, kdo může v mezích každého takovéhoto úsilí dospět k určitému výrazu. Ale každý tento
výraz jest jen prozatímní; ten, který přijde po něm, jej popře a pozmění; žádný nebude docela dovršen a plně vyznačující člověka,
jenž jest úhrnem všech těchto výrazů, a ještě něčím nadto, něčím,
co znát náleží jen Bohu. Tak dovršil Rilke svou cestu, kráčeje nejprve až k mystické jistotě K n i h y h o d i n e k , potom po náhlém
obratu spěje k setkání s Maltem. A odchýliv se pak od tohoto
hrdiny (domníval se, že to bude jeho poslední výtvor a že dál už
mu nebude dovoleno jít), našel konečně onu královskou cestu nejvyšší poesie, podrobení životu, jak to tak často říkal: s o u h l a s u
nebo s v o l e n í , která ho povznese až k tomu výsostnému temeni,
k tomu vrcholku o dvou hrotech, jimiž jsou D u i n s k é e l e g i e
a S o n e t y O r f e o v i . A co jsem zahlédl v Z á p i s c í c h , když
jsem ještě znal jenom tuto knihu, to se mi ponenáhlu objevovalo
v celé své obdivuhodné logice; ať si Rainer Maria Rilke formuloval
životné očekávání Boha termíny, které se mi dnes jeví neúplnými
a mnohdy svatokrádežnými, přece jen sama křivka jeho existence
svědčí pro něho. Smysl, jejž dal výrazu své úzkosti, je pravdivý: že
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neklid tvoří vznešenost člověka, ale že je též jeho hrozbou, zrcadlem duše, ne však její nejvyšší realitou.
Spisovatel, skrze kterého objevujeme to, co je v nás nejvniternějšího, zůstane s námi spjat věrností silnější než slova. Neumíme
ji hned vyjádřit, nebo spíš je výraz, který jí dáváme, dosud cítit
příliš mladým štěstím, horečkou a okouzleností z objevu: a koktáme, chtějíce dogmatisovat*). Taková svědectví mají cenu právě
jen v své neobratnosti a žádají si zrevidování. Avšak ta tajemná
shoda se nijak neporuší. „Literární pouti" mi připadají nejvýsměšnější formou modloslužebnictví. Co mi záleží na domě, kde žil některý věhlasný muž, některý drahý mistr! Stopa jeho ducha není
na těchto zdech, kam ji jde hledat zevlounství davů. Ale když vám
přijde vzpomínka na některého básníka jaksi spontánně, aniž ji
hledáte, a vtiskne se do duše, aniž téměř je nutné formulovat její
jméno, pak je to znamení, že je mezi ním a vámi nějaké pouto,
které silou přesahuje i literární obdiv i reminiscenci. Smím říci, že
jediným spisovatelem, který mi dal tento pocit, je Rilke ? Znamení
Péguyho, to nacházím v oblasti myšlenky, v svých rozhorleních
a v svých nadějích; poznávám je na lidských tvářích a tehdy, když
některá skupina mladých lidí se společně sdílí o své odsudky a
o své touhy po lepším světě. Avšak znamení Rilkovo se jeví jinak.
To objevuji v samotě a v tichu. Doléhá na mne nepozorovaně.
Ve Furnesu o červencové neděli jsem před několika lety viděl jít
pod okny průvod kajícníků. Je to podívaná prazvláštní a zároveň
velkolepá. Na vozech tažených lidmi připomínají lepenkové scény
hlavní etapy života Kristova: jsou tu oslík a vůl, dýchající na jesličky, v nichž spí novorozeně; je tu večeřadlo s dvanácti apoštoly;
je tu řada jiných směšných i úctyhodných věcí. A jsou též na ulici
figury mimující jiné výjevy a přednášející je ve staré vlámštině:
legionáři, jedoucí na zavalitých valaších, kteří mezi týdnem musí
tahat vozy s pivem; děti, házející ratolesti pod malého oslíka,
osedlaného dvacetiletým Kristem; a končí se to velikým Kristem
v purpurovém rouchu, nesoucím obrovský, tíživý kříž a padajícím
každých dvě stě metrů za nadávek vojáků. A za touto maškarádou,
točící se mezi houpačkami, prodavači mandlových koláčků a střelnicemi, uprostřed obdivuhodné uctivosti a blahovůle davu, kráčí
dlouhý průvod kajícníků v kápích, nesoucích každý — někdy ve
dvou, a tito dva jsou leckdy rodina, muž a žena — čtyřicetikilový
kříž. Zdálo se mi, že jsem přišel do onoho vlámského městečka jen
pro tuto podívanou; za večera, když už byla vřava nesnesitelná,
jsem se vzdálil po ploché a holé cestě, která vede mezi dunami až
*) Viz Daniel-Rops, C a r t e ď E u r o p e , 1927 (kapitola o Rilkovi).
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k moři. Nastávala noc, šedá a perleťová. Tu náhle mi vytanula
vzpomínka na jednu Rilkovu stránku, na kterou jsem byl zapomněl,
kde líčí právě tentýž průvod. Nikdy nevypovím ten pocit vděčnosti,
který jsem pojednou měl, tak jak jsem jej prožil v té chvíli: tu
maškarádu, plnou vážnosti, to pokorné prošení s bosýma nohama
na dlažbě a ty kapuce, shrnuté do tváře, které vůně pečených
brambor a piva zasula dosti hluboko ve mně, to jsem teď najednou
chápal lépe. A připadalo mi, že to vedle mne, opíraje se o totéž
okno, pomalu hovoří štíhlý a křehký muž, s obličejem podivně
zdola sraženým, uspořádaným jen a jen kolem neobyčejných úst,
o nichž nám bylo tolika lidmi vykládáno, a zjevoval mi smysl této
středověké oslavy kajícnosti.
Takových setkání jsem zažil několik. V Dijoně mě na sebe už
z velké dálky upozornil portrét, zvaný portretem S m ě l é h o
v sále, kde jej katalog sotva zaznamenává, neboť jeho malíř je málo
význačný. Tu jsem uslyšel kadence Maltový: „Vévoda byl v moci
své k r v e . . . " A před tím nevalným plátnem, které pravděpodobně
ani nepředstavuje velkovévodu burgundského, a které je možná
jen plagiátem, jsem magií několika stránek, kde Rilke evokuje
jeho vnitřní drama, vytvořil znova tvář toho, jenž si na chvíli
mohl domýšlet, že bude držet v rukou osudy krále francouzského
a že vzkřísí — jako by bylo možno oživiti sen — pokus o království Lotharovo. Básník, pravdivější než dějepisec i než malíř, vysvětlil vše.
Taktéž i villa Strohl-Fernova v Římě a umbrijské pahorky mi
připravily setkání s tímto stínem: pod listím jednoho z nich dosud
bloudí Maltě; na cestičkách, vedoucích k Leproserii a k Porziuncule podél svahů zalitých sluncem, které se táhnou k Assisi, to byl
Poverello, ten, jejž Rilke tolik miloval a jenž přebývá svou svatou
přítomností v K n i z e o c h u d o b ě a s m r t i . Ale smím říci
dále, že jsou znamení skrytější a že jakýsi tajemný odkaz za
jistých zvlášť naléhavých okolností dává vystoupit v nás přítomnosti Rilkově bez jakéhokoliv důvodu? Instinktivně v některých
vzácných chvílích se nemohu ubránit, abych mu nevzdal poctu za
ryzí a plné dojetí, i když naprosto nemá vztah k jeho dílu, nebo
alespoň ke vzpomínce, kterou si na ně uchovávám. A toto dojetí
není pouze osobní; sděluje se nebo spíš rodí se u druhého zároveň
jako ve mně. Vím, že je několik mužů a několik žen, kteří toto
Rilkovo znamení umějí rozeznávat a že tento cit tajemné vděčnosti
zakoušejí druzí rovněž.
Jednou v kterémsi saloně, kde bylo, jakž bývá na takových
místech zvykem, mnoho povídání a zbytečností, náhoda — chcete-li
— a má znuděnost mě přiblížily k jedné dámě, která tiše popíjela
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čaj, jako by myslila na něco jiného. Představovali jsme se sice
předtím všichni, ale zapomněl jsem její jméno; věděl jsem jenom,
že je Ruska. Hovořili jsme spolu. Nevím už o čem. Snad o Turkestanu, kde žila jako dítě; snad o knížetství lichtensteinském, jehož
jméno náhodou padlo mezi námi a které mi vždycky připadalo
vábivé a tajemné. A co jsme tak hovořili, měl jsem jistotu, že prodlévá mezi námi vzpomínka na Rilka. Proč? Snad proto, že nebylo
možné, aby se někdo takto vyjadřoval o světě, o skutečnosti a
o snu, aniž prošel vlivem rilkovského vidění. Chystal jsem se vyslovit jeho jméno. Moje společnice se na vteřinu zarazila, podívala
se na mne a neopakujíc ani jméno, které jsem právě řekl, vyňala
z kabelky drobný jakýsi předmět a ukázala mi jej. „Znáte?" Ne,
nemohl jsem poznat onen Ú l o m e k s l o n o v i n y , který v O v o c n ý c h z a h r a d á c h evokuje dobrého pastýře, nesoucího „na
rameni trosku ovečky". Má společnice žila často s Rilkem v Ragazu, když byl hostem oné kněžny von Thurn-Taxis, jejíž vzpomínky byly právě uveřejněny.
A ještě toto, což by se mohlo zdát podivnější. Jednoho večera
v malém švýcarském městě Soleure jsme rozprávěli na obdivuhodných hradbách, odkud je vidět do roviny, dva švýcarští katoličtí
studenti ze skupiny R e n a i s s a n c e a já. Tekuté světlo se linulo
větvemi stromů jako z poslední věrnosti dni, ale ve stinných koutech už se stmívalo a nejbližší dům již byl uzamčen. Co jsme tak
přecházeli přes násep, otevřely se dveře tohoto nadobro zavřeného
domu. Vyšla z nich mladá žena, vysoká a oděná zeleně; držela
oběma rukama na provaze velkého psa, jednoho z těch dalmatských dánů nebo harlekýnů, kteří mají bílou, černě skvrnitou
srst; a protože se zvíře prudce škubalo, vzpírala se dozadu. Šla
přímo k nám, jako by nás neviděla; ustoupili jsme stranou; přešla
několik kroků kolem nás, ani na nás nepohlédnuvši; ponenáhlu
zmizela ve stínu a v tichu. Žádný z nás neřekl slova. Proč toto zjevení, které bylo konec konců docela prosté, chcete-li, nám připadlo
tak naplněno tajemstvím a poesií? Chvilku předtím jsme hovořili
o něčem docela jiném. Umlkli jsme a když ta líbezná a záhadná
vidina přešla, řekl kterýsi z nás pouze: „Abelona". Vzpomínka na
Rilkovu hrdinku nám byla tak zřejmě přítomná, že sedíce na podezdívce hradeb, jsme o ní hovořili dlouho do noci. A při tom právě
řekl jeden z těch dvou mladých mužů, recitovav celé pasáže
z D u i n s k ý c h e l e g i í , jejichž němčina mi ostatně byla nesrozumitelná: „Mnohdy přijímám za Rainera Marii Rilka. Protože
není možné, aby duše tak neporušená nebyla spasena," Neporušená, slovo to, jež vnuká celá ta rozmluva, vylíčená Charlesem du
Bosem v jeho D e n í k u .
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Tato fakta se budou některým zdát matoucí. Ale snad ani
nebylo lepšího způsobu, jak vzdát poctu básníku, než pro něj evokovat, co je v životě nejskrytějšího a nejnesdělitelnějšího.
#

Snažím-li se pochopit, co Rainer Maria Rilke přinesl nejvzácnějšího našemu vidění světa, zdá se mi, že žádný výraz nevystihuje
tento přínos lépe, než tento: „Poesie jest jakási přítomnost."
Shrnuje úplně celé jeho usilování; právě toto přitakání položil jako
svorník svého díla a zbudoval kolem něho vysokou klenbu. Bylo
řečeno, že jsou dva druhy básníků: ti, kteří jsou básníky proto,
že píší verše; ti, kteří píší verše proto, že v sobě mají inspiraci.
Avšak samo toto rozlišení neplatí pro Rilka, i když obdivuhodně
zná umění veršové (nejen v svém jazyce mateřském, nýbrž i ve
frančtině, kde oproštěná prosodie S a d ů — Vergers — má tak
mocné kouzlo), i když je zřejmě obýván vanutím ducha, stojí nicméně nad tímto předělem mezi inspirací a technikou, protože poesie je pro něj především životním postojem. Poesie jest jakási přítomnost. Je to, co dovoluje člověku uchopit se celý, pochopit se
právě tak pohroužena do mocného proudu stvořeného světa jako
ztápějícího kořeny v neviditelnu, právě tak svázaného s lidmi,
s jejich bědami i s jejich nadějemi, jako přebývajícího v naprosté
samotě, kde odpovědné vědomí stojí tváří v tvář jedinečnému
osudu. Člověk je ve stavu ustavičného napětí mezi dvojím tajemnem, vnějším a vnitřním; z bázně nebo ze slabosti se jim neodvažuje pohlédnout do tváře; přečasto se rozplývá v jednom ze strachu
před druhým. Rilke se pokusil rozšířit svou duši v obou směrech:
pochopit všecko stvořené, být pozorný k celému tajemství člověka.
Dostát krátce největší odpovědnosti, nejvyššímu nároku. „Je
možné", táže se jeho hrdina Maltus, „že přes vynalézavost a pokrok, přes kulturu, náboženství a znalost vesmíru zůstal člověk na
povrchu života?" Rilke nepřipouští, aby se zůstávalo na povrchu.
To je to.
Slavná stránka ze Z á p i s k ů zakládá snad dosti přesnou
formulaci jeho poetiky, alespoň jak ji pojímal uprostřed svého
života. „Neboť verše nejsou, jak myslí lidé, pocity (ty máme dost
brzy) — jsou to zkušenosti. Pro jeden verš musíme vidět mnoho
měst, lidí a věcí, musíme znát zvířata, musíme cítit, jak létají ptáciy
a znát pohyb, s nímž se zrána otvírají malé květiny. Musíme se
dovést rozpomenout na cesty v neznámých krajinách, na nenadálá
setkání a na rozchody, které jsme viděli dlouho přicházet, — na
dětské dny, které jsou ještě neujasněny, na rodiče, které jsme musili zarmoutit, když nám přinášeli radost a my jí nechápali (byla
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to radost pro někoho jiného — ) , na dětské nemoci, které tak podivně začínají s tolika hlubokými a těžkými proměnami, na dny
v tichých, uzavřených světnicích a na jitra u moře, na moře vůbec,
na moře, na cesty za nocí, které vysoko šuměly a letěly se všemi
hvězdami..
Nemožno se dosytit znova a znova této stránky; který básník
by ji popřel? A jda ještě dál, ejhle, jak přidává ke všemu tomuto
bohatství jiná bohatství, ta, jež přicházejí zkušeností strázně a
bolesti lidí, ta, kterých získáváme, dívajíce se na utrpení, zrození
a smrt. Pak, když jsme dopodrobna shromáždili všechny tyto poklady, musíme je ještě nechat proniknout do nás, stát se „krví,
pohledem a posunkem", a teprv pak „se může stát, že za velmi
vzácné hodiny povstane v jejich středu a vyjde z nich první slovo
verše".
Co je krásného, je to, že básník, jenž napsal tato slova v pětatřiceti letech, měl ponechat nedotčenu tuto poetiku až do konce
svého života a dokonce jí dát význam ještě bohatší a pronikavější.
Neobyčejným úsilím Rilkovým bylo, zpřítomnit se plně v poesii,
učinit, aby jeho duše byla hodna tohoto zázračného daru. O něm
by se mohlo říci stejně jako o jiném velkém básníku, že se chtěl
učinit „praticable au soufle", schůdným, poddajným vanutí ducha*). Víme, kterak se v něm zrodily D u i n s k é e l e g i e , dílo
ze všech jeho lyrických děl nepochybně nejvelkolepější. Bylo třeba
mnoha let trpělivosti, dlouhého období vyprahlosti a skoro zoufalství, aby se v něm jednoho dne před Atlantikem, bijícím do skalisek, ozval onen nadlidský rytmus, jenž probíhal všemi deseti elegiemi a po další dlouhá leta jej vést vysoko nad sebou.
Ale byl snad mezi dobou Z á p i s k ů a E l e g i í učiněn krok
jiný. V poetice z prostředka života bylo ještě třeba zkušeností;
bylo třeba, aby byla skutečnost uchopena, aby pronikla do básníka,
aby byla jaksi zůstavena zapomenutí, a potom znova stvořena. Ale
tou měrou, jak Rilke kráčí k své nejvyšší pravdě, přesahuje toto
pojetí samo sebe, zduchovňuje se. Nejsou to prvky života, co se
usazuje ke kořeni poesie; je to život sám, to on má dospět k poesii
bez jakéhokoli tlumočníka. Toť ta naprostá, úplná přítomnost a
v tom tkví nejskrytější a nejnezapomenutelnější poučení z Rilka.
Poesie není, jak se mnozí domnívají, činností jsoucna vnější
sama sobě. Není žádnou technikou; ale také není žádnou magií.
Je to objevování toho, co v každém z nás je nejjedinečnějšího, nejnenahraditelnějšího: stopa osudu ve věcech; a slovo, které básník
šeptá, není nic jiného než oslabená, ale nezapomenutelná ozvěna
*) Jacques Madaule o Claudelovi.
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jména, kterým Bůh tu věc nazýval od věčnosti. Není zapotřebí zkušenosti, a řemeslná dovednost je dobrá jen k tomu, aby učinila věc
lépe srozumitelnou. Není ani zapotřebí vzpomínek ani zapomenutí,
nýbrž toliko oné vášnivé pozornosti, oné usebranosti v tichu, jež
ve chvíli, kdy zazní hlas, umožňují učinit, aby se neztratil v hluku.
Mnohdy stačí docela maličko, aby vyvstala tato přítomnost. Oči
ji mohou uhadovat právě tak dobře jako uši. Stačí mnohdy jediné
setkání, ono prudké pochopení duše duší, projevivší se v jediném
pohledu. A mnohdy nám některá krajina jakousi kdož ví jakou
rozpomínkou na věčnost, jakýmsi kdož ví jakým souzněním s námi
samými dá jakoby časnou korespondenci toho poselství, které se
obrací jediné k nám. Toto právě mi dal pochopit Rilke a žádný
jiný básník by to byl nedovedl tak dokonale vyjádřit, ba víc, nedovedl by tím být.
Neboť lze říci, že celý jeho život byl ovládán touhou, stotožnit
se naprosto s tímto požadavkem. V obdivuhodných D o p i s e c h
m l a d é m u b á s n í k o v i , z nichž známe ve frančtině (právě
tak jako v češtině, p. př.) dosud jen zlomky, říká: „být básníkem
znamená: zrát jako strom". A dále: léto „přichází jen těm, kdo
jsou trpěliví, těm, kdo jsou zde, jako by před nimi byla celá věčnost, mlčelivá a širá, bez nepokoje. Učím se tomu den co den, učím
se tomu uprostřed utrpení, jemuž jsem vděčen: t r p ě l i v o s t je
všechno". Právě této vůli odpovídá jedno slovo, které se v jeho díle
vyskytuje významně často: slovo s o u h l a s, „ze totiž musíme
souhlasit", přitakat, jak říká jeden verš z V e r g e r s. Souhlasit,
to jest oddat se, odevzdat se, učinit se absolutně průhledným. Jest
možno být básníkem, a velmi velikým básníkem, z lásky. Ale to
ještě nepostačuje. Bylo řečeno, že právě Van Goghovi a Cézannovi
vděčí Rilke za to, že pochopil, že co se dělá z lásky, vsouvá ještě
mezi duši a poesii jakousi stěnu, stěnu citu. Je to snad veliká pýcha, milovat stvořený svět: neznáť nás; dlužno jít dále a prostě se
učinit věrným tomu, co jest.
Tato pokora si vynucuje úctu. Nebyla bez nebezpečí. Jít za
hranice lásky, ale jen proto, abychom našli pramen vší lásky: toť
sám postup mystiků, kteří se uspokojí toliko v Bohu. Ale když není
tento pramen jmenován, když je pojat jen jako bytnost bez hranic
i bez tváře, nejsme tu blízko pantheismu, jenž by byl významně
umenšil dosah této poesie ? Rilke mohl být blízek tomuto nebezpečí.
Nezdá se, že by mu byl podlehl. Všecko se má spíš tak, jako by na
samé hranici svého úsilí spatřil nevýslovnou skutečnost, jíž se vysvětluje i svět stvoření i láska, jež přesahuje lásku a jako by se
zároveň, zaražen různými odpory, falešným pojetím člověkova postavení, zdráhal vyslovit její Jméno. Žádný básník dojista nepo15
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třeboval tak strašlivě sám pro sebe nalézti Boha. Málo se jich přiblížilo tak blízko k bráně jistot. Avšak v posledním okamžiku se
zarazil. Je v něm neukončený veliký rozlet; nebo spíš možno říci,
že svědčí o skutečnosti, kterou nedovedl nebo nechtěl pojmenovat,
ale která existovala v něm, vůči němu, proti němu.
To právě činí směr cesty za posledních let jeho života tak znepokojujícím. Bylo ovšem třeba, nyní, když čas nadešel, — a nadchází tou měrou, jak každý den zapadá do nicoty, — stanovit,
k čemu spěje tato obdivuhodná věrnost. Dokonalá průhlednost a
souhlas musí učinit duši přístupnou poslednímu smyslu; jakmile
je však tento úkol splněn, co se ukáže? Tu věřím ze vší síly své,
že to, co se ukáže, je Bůh, skrze něhož jsme my a skrze něhož jest
svět; a že, když dosáhneme toho, že jsme nadobro oproštěni sami
od sebe, když jsme doposledka rozervali na kusy masky lichých
dovedností, spoluvinické liknavosti, zbabělosti, zkrátka masku hříchu, co posléze vyvstalo, ne naší zásluhou, nýbrž jediné proto, že
jsme připravili jeho příchod, toť ten, jenž jediný mohl říci: „Jáť
jsem, kterýž jsem." Jenže Rilka, toho ještě ochromoval jakýsi posvátný stud. Nejvyšší skutečnost, kterou on objevil, byla jiná: byla
to smrt. „O Bohu se nemá mluvit." Ale třeba mluvit o smrti.
Tato veliká smrt, která je všude, kterou básník tuší, jako
jádro v ovoci, v nitru dítěte, které se dosud nenarodilo a jež nosí
život mateřský, toť ta skutečnost, v jejíž funkci se na trvalo ustavuje všechna jeho poesie. Jest nevýslovná krása ve všech těch verších, na všech těch stránkách, kde se klade tato přítomnost smrti
s tak naprostou důvěrností, že nakonec málem zapomínáme, kým
ona vlastně jest. Rilkovi je smrt tím, ce se musí posléze zjevit, až
bude všechno orváno, „neboť jsme jen slupkou a listem, — veliká
smrt, kterou každý nosí v sobě, je bodem, kolem něhož se vše pohybuje". Být věren své smrti jest posledním slovem toho, jejž bylo
lze tak po právu nazývat básníkem žen a dětí! Jaká sázka! Nuže,
o této věrnosti a o smyslu, jak on jí jej byl s to dávat, máme svědectví nezvratné, svědectví jeho vlastní smrti. Napsal: „Pane, dej
každému jeho vlastní smrt." On ji chtěl přijmout beze zbytku
celou. Vypráví se, že když ji už cítil nablízku, — tam na oné klinice
na břehu Lemanu, kde beznadějně trpěl nemocí, která svou tajemností odpovídá tak dokonale smyslu jeho osudu: rozkladem krve,
jejž si prý přivodil tím, že se píchlo růži do prstu, — když konečně
šlo o to, přijmout tu, kterou tak nádherně opěvoval, odmítl všecko,
co by bylo mohlo zmírnit jeho utrpení, všecky omamné i uspávači
prostředky, aby „umřel svou vlastní smrtí" a ne smrtí lékařů.
Na této hranici svědectví lidského utrpení přesahuje význam,
který se mu domnívá přikládat inteligence. Smrt nebyla Rilkovi

110

opakem života. Nebyla nicotou. Nýbrž byla tajemnou spoluhráčkou
bytí, silou, kterou mu bylo uloženo se překonat. Smrt, toť naplnění.
Je tento smysl tak nepřípustný? Nebudou nakonec toto srdce tak
čisté, tato duše tak neporušená, to srdce a ta duše kouzelníka
slov, nebudou přece jen zrazeny výrazem a jak by byl řekl za téměř
stejných duchovních okolností jiný básník, Rimbaud, neschopny
nalézt „slovo a formuli"? Než odpověď nenáleží nám.
Přeloží' VÁCLAV RENČ
FRANTIŠEK

VLÁDA

LAZECKÝ

OTROCTVÍ
Jsi pánem této země; chceš-li však
jí dále vládnout, zemi lidnaté
jest lépe vládnout nešli pustině.
Co do korábu, co je do hradu,
když duše živá nehýbe se v něm?
SOFOKLES: KRÁL OlDlPUS

Křesťan, vysílající denně k Bohu prosbu Otčenáše, aby Jeho
vůle se dála jako v nebesích tak i na zemi, ví, že v této vůli spočívá
jeho svoboda. Dostává se mu jí v oddanosti a poslušnosti zákonům
a příkazům jeho nanejvýš dobrotivého Otce, který se takto stává
sám zárukou jeho svobody. Jako otec, jenž vypravuje do světa
syna z otcovského domu, neopomene podarovat své dítě dobrými
radami, naučeními a napomenutími, tak i náš Otec nebeský, dříve
než jsme Jím byli vysláni na pozemskou pouť, podělil nás dary neocenitelnými a postaral se, abychom na této cestě našli bezpečná
znamení, která nás uvedou znovu do jeho náručí. „Slyš, synu, slova
mých úst a polož si je do srdce jako základní kameny" (Tob. 4.)
říká otec mladému Tobiáši, než ho propustí z domu. Základní kameny, jež má křesťan ve svém srdci a jež ho vedou světem jako
světla, to jsou příkazy Hospodinovy, a je to Jeho láska k nám,
která je tam postavila, abychom nezbloudili ani ve svém srdci ani
na zemi. Dokud člověk dbá těchto znamení, dokud se pohybuje ve
světle oněch zákonů, naplňuje vůli Boží a uchovává si svobodu.
Jakmile si zhasí toto světlo, je mu odňata i svoboda. To neznamená, že se neděje vůle Boží, naopak, třebaže člověk stojí ve
vzpouře a osamělý proti ní, přece nakonec jí zůstává podroben.
Ovšem, mezi poslušností dobrovolnou, mezi poslušností z lásky
a podrobením všemohoucí vůlí leží nesmírná propast, ta, která
tvoří hranici mezi nebem a nicotou. Zákon a svoboda jsou tedy
spolu nerozlučně spojeny, a to tak, že svoboda prýští ze zákona.
15*
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Vzrůstá v něm jako strom z úrodné půdy, který nese hojné a
ušlechtilé ovoce. Toť zázrak tak oslňující, že oslepuje.
Nejvýsostnější svědectví o posloupnosti svobody zákonu podávají nám životy světců, cele odevzdaných do vůle Všemohoucího.
Ale i dějiny ostatních lidí a společností nám ustavičně vypravují
o tomto divu, a právě doba, v níž žijeme, nepřestává nám jej připomínat s prosbou i pohrůžkou, které se chvějí v jejím hlasu. Všechno, co v ní bylo mnohonásobně zraněno a zrazeno, sestoupilo do
její hlubiny, až k svému zřídlu, a tam v skrytosti touží po spočinutí; leč až tam ještě zasahuje změť, která na povrchu strhuje
všechno do svého víru. Avšak to zohavení tváře světa, ten
v zrcadle každému viditelný obraz jeho duše, poučující nás o nejbídnější zradě života, jeho pravd a principů, to není nejhorší, co
vyznačuje přítomnost. Nejenže je znetvořila a zpřevracela ve své
mysli, nejenže je vypudila ze srdcí a vědomí lidí s tím opovržením,
v němž jsme aspoň ještě mohli zahlédnout jakés takés hrdinské gesto zoufalce, ale ona je dnes až ani nevnímá. Byla zachvácena lhostejností k životu svobodnému a plnému dobrodružství, hnilovou ze
všech nejhorší. Na jejich místo jednak postavila věci malé — narušená inteligence nesnese přítomnosti oslňujícího jasu — jež mají
plnou a podstatnou platnost jen v oblasti jim přikázané, ale na
místě jim nepatřícím nutně selhávají, jednak z lhostejnosti, což je
tolik, jako bychom řekli z malomocenství, ponechala všechno náhodě, nebo, a to je to nejhorší, ta děsící prázdnota, která vznikla
popřením daných pravd, hledí se vyplnit fikcemi uctívanými jako
božstva, o nichž pochybovat je první občanskou nectností. Mohli
bychom pozměnit Falstaffův výrok o tom, že „ubohé zlořády doby
potřebuji štítu" tak, že dnes se všechny zlořády zakrývají mlhou
z růžové vody, neboť štít je něco pevného a určitého. Proto, že
jde o mlžné a stále se měnící masky, pod nimiž se skrývá vždy
pravý opak toho, co slibují nebo nabízejí, jest uctívání těchto fikcí
nejhorším z uvedených omylů. Jeho následky zakoušíme právě
dnes v celé jejich síle, divokosti a neúplatnosti. Hráči, kteří s falešnými kartami vyhrávali značné sumy, nakonec shledávají, že vyhrané peníze jsou falešné, takže není nejmenšího důvodu k radosti,
a vskutku, čeho se naší pochmurné přítomnosti nejvíce nedostává,
to je radost, nejzřetelnější znamení dob křesťanských a první
z plodů svobody. A třebaže přibývá lidí uvědomujících si naprostou
prohru i marnost dalších sázek, přece většina z nich zůstává mimo
cestu k Tomu, jenž chce radost všech, jenž stvořil tento svět a položil jej do svého srdce a jenž uvedl vesmír i nejmenší věc v něm
v sladké poddanství nepohnutelných zákonů, které i na nás byly
vloženy od našeho narození až do smrti, která je naším vzkříšením,

112

soudem i životem věčným. Tam kráčíme všichni, jedni s tváří ponořenou do všeobhlížejícího světla víry, druzí do palčivé výhně tmy,
a ono světlo i tato tma nepřestávají modelovat náš obličej pro věčnost. Obyčejně na téže tváři utkávají se obě dláta o vítězství v nemilosrdném boji. Zadíváte-li se dnes lidem do tváře, na první pohled zjistíte to neúměrné rozložení světla a stínu, který hlodá podivně hluboké vrásky, z nichž číst působí nevýslovnou bolest.
Řekli jsme všeobhlížející světlo víry, protože ona z jednoho
středu obhlíží všechno bytí v jeho bohatosti a plnosti a proto nás
nejlíp zpravuje o jeho příčině i zákonech. Společnost, jejíž členové
ztratili víru, ztrativše tím i přesné vědomí pravd, je společností
bez zákona. V takové žijeme právě dnes. A protože každá společnost potřebuje tmel, který ji drží pohromadě, společnosti, které se
zbavily zákona, ustavují si své zákony, opřené o nejnepřirozenější
fikce, jež je schopen lidský duch vytvořit nebo přijmout. Nakonec
tyto fikce slouží pouze k zastření ubohé skutečnosti, neblahých
a nežádoucích cílů, k nimž rychle spějeme.
Jednou z takových fikcí dnešního světa jest fikce svobody
o sobě, pod jejíž mlhavou clonou bují zjevné otroctví, jemuž záleží
na potlačení i těch posledních trosek svobod skutečných, jež nám
ještě zůstaly ze šťastnějších dob. Pod touto klamnou egidou z růžových par znovu oživuje úpadková pohanská společnost, jejímž
prvním znakem bylo duchovní i tělesné otroctví, proti němuž křesťanství vedlo a vždy povede nesmiřitelný boj. Společnost, která
opovrhla nazývat se společností křesťanskou, má toliko dvě možnosti, jak nahlížet na vztahy svých příslušníků: bezvládí a despotismus. Buď nechá všechno běžet v domnění, že je jakýsi zákon
šťastných náhod, podle něhož nakonec všechno dobře dopadne,
nebo hledí uspořádat společnost podle subjektivního mínění jednotlivce či skupiny lidí, kteří jen a jen z důvodu moci, ať už takovým
či jiným způsobem uchvácené, považují se za povolané nedbat ani
těch nejprimitivnějších zákonů přirozenosti. To jsou ovšem dva
krajní případy, mezi nimiž je celá stupnice přechodů, které dnes
tíhnou nikoliv do středu, jak by si někdo snad přál, nýbrž ke svým
krajním hranicím. Z bezvládí, kde každý vládne takovou mocí,
kolik si jí dovede svou silou a schopnostmi v tu chvíli urvat a uhájit, aby mu zase v zápětí byla vyrvána silnějším a schopnějším
soupeřem, neboť není ve společnosti nikoho, kdo by spravedlivě
ustanovil, kolik moci a jaké místo komu přináleží, přechází se
k despotismu, k neoprávněnému a nezodpovědnému stržení mocí
jednou osobou či skupinou lidí, která dovedla těžit ze všeobecného
zmatku. Bezvládí a despotismus, to jsou dvě formy, lépe jeden
výraz a jedna forma dnešní společnosti. Obě se vyznačují nejisto-
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tou a nestálostí, jimiž se staví, když ne do jedné roviny, tedy aspoň
na opačné konce téhož provazu. A v obou svoboda nemá místa.
Nejlepším důkazem, kam až zavedla fikce svobody bez zákona,
je stále se vzmáhající volání po svobodě. Vždyť přece dávno už
nastal stav, který měl zajistit naprostou volnost člověka. Všechna
světská moc Církve, pokud ji kdy měla, byla zlomena a zničena,
nadpřirozená morálka, kterou zde ostříhá a z níž vyplývá její vliv
na zasahování do světských věcí — jedná se zde o její hlas příkazný a poradní — je k smíchu dnešním vládám, lidé, kteří kdysi
poslouchali jejího hlasu, na jehož vyzvání byli s to chopit se
i zbraní a zase je sklonit k zemi, dnes toho hlasu ani nevnímají,
věda učinila objevy, o nichž se nikomu ani nesnilo, zkrátka,
všechny překážky, které podle mínění popletených hlav zaviňovaly
útisk a brzdily vývoj, byly nemilosrdně odstraněny, a to jen pro
tuto bídu, v které žijeme dnes a pro všechny příští, které již čekají
za dveřmi. V té bídě slovo svoboda stává se pořád dražší a sladší,
vychází z hloubi duše poníženého člověka, který již pociťuje
všechny následky svého odchýlení od božských řádů. Jak se od
nich vzdaluje, tak úměrně vzrůstá touha po ní, a tato touha, tak
zmatená ve své podstatě, jest obrazem toho, v jaké poddanství
člověk klesl. Mýlil by se ovšem, kdo by v tom spatřoval volání po
pravé svobodě, která leží právě na opačném místě onoho, kde je
tak houževnatě a slepě hledána. Lidstvo je v takovém pádu, že se
už nedá ani nechce poučit o svém stavu, natož aby se dovedlo zastavit a vykročit jinou cestou. Žene se k propasti s takovým spěchem, jako by se již nemohlo dočkat své záhuby. Všechny úvazky,
jimiž bylo poutáno k minulosti, tradici a velikosti, jsou dávno
zpřetrhány a se statečnou lehkomyslností, která vzbuzuje zděšení,
odvrhuje úvazky, kladené na ně příštími věky. Těch několik hlasů,
posilujících naši důvěru a naději, to jediné, co jsme ze všeho zachránili, a co nikdy nevydáme, z nichž promlouvá bázeň a moudrost znovu mladistvou silou a ohněm, postihuje naprostá lhostejnost. A protože, kde není úcty a bázně, není ani slyšán hlas moudrosti, tak hned na počátku je vyloučena možnost zjistit, kde a
v čem svoboda spočívá; tu nezbývá, než bez radosti pracovat dál
na rozhojnění chaosu a zdokonalení duchovních, společenských
i hospodářských despotismů, vzniklých za posledních staletí, která
postupně odpírala posvěcení, přinášené duším křesťanstvím a během nichž křesťanství přestalo být formující silou evropské společnosti. A přece, kdo může nahlédnout až tam do hlubin, kde pracuje onen nezničitelný kvas, onen duch věčného Stavitele na stavbách již předsevzatých ?
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Dříve tomu tak nebylo. Kdyby rozhodující hlavy měly kdy
studovat dějiny a kdyby je to trápilo, což obojí bychom požadovali,
záhy by se objevily jednotlivé příčiny a jejich podíl na stavu,
který dnes nabývá ustálené podoby. Zjistili by při nejmenším, že
vrcholný středověk, díky vládcům, kteří za propůjčenou jim moc
považovali se osobně zavázáni ve svědomí vládnout tak, aby naplňovali zákon a uváděli pokoj mezi své poddané, byl nejsvobodnější
epochou evropských dějin. Neznal problém svobody, ale znal svobodu živou, vázanou na skutečnost a danou jeho řády, které nejlíp
odpovídaly této době. Bez pochvalného přízvuku můžeme posledních slov užíti i o přítomnosti, neboť dějinami je každé době měřeno tak, jak toho zasluhuje. Spravedlnost, bdící nad dějinami, třebaže je trpělivá, nakonec přece jen zůstává spravedlností. Řády
a zákony středověku vázaly člověka, aby zajistily jeho svobodu.
Dbaly, aby o ní svojí nedbalostí nepřišel a aby také ctil svobodu
jiných. Nakonec prostý člověk i císař byli poddáni témuž Vládci,
jehož korouhev se chvěje nad jiskřícími báněmi hvězd. Teprve
konec této dějinné epochy, kdy o zásadních činech panovníků a
hlav začínají rozhodovat osobní libůstky a neoprávněná touha po
moci — zde je nejvýznačnější rozhodnutí Jindřicha VIII., které
kromě zmatků, jež přivodilo v oblasti duchovní, působilo rozrušujícím vlivem i na strukturu řádu sociálního, a jímž vedle církevního
majetku byli postiženi hlavně drobní vlastníci půdy, kteří od té
doby začínají postupně ztrácet svobody a výsady sotva nabyté —
kdy se začíná připravovat a potom v následujících dobách své
zhoubné dílo konat reformace odpoutávající celé země od skály
Petrovy, v níž sídlí samotná neomylnost, tu konají se zároveň
první náběhy k zničení řádu, budovaného s vyprošenou pomocí
Boží přes tisíc let nejušlechtilejšími duchy, který ještě daleko před
cílem jest opuštěn. S jeho úpadkem, zaviněným postupným potlačováním ducha i rozumu, společnost ztrácí i svobodu. Těžisko věcí
je zvolna posunováno jinam a následek toho jest všeobecná jejich
vratkost. Vím dobře, že jsou věci, jimiž člověk pohnout nemůže
a proto se jim aspoň snaží vymknout. A tak jednoho dne se octne
na místě, odkud vidí tyto věci jaksi se strany a neúplně. Potom
vzhledem k svému novému místu umisťuje ty věci časné, o nichž
může rozhodovat a zde dochází k dvojímu nepoměru, k dvojímu
zlomu a vztahu oněch věcí, jednou vzhledem k tomu, co je nepohnutelné a podruhé k člověku. Ty, které dříve měly dostatečný
prostor a všechno potřebné k svému rozvití, nyní vrážejí do sebe,
jedna překáží druhé, znetvořují se a nevzájem se snaží vytlačit
nebo i potřít. Nižší věc, která nárazem vzniklým převráceným lidským myšlením byla vynesena nahoru, snaží se učinit služebnými
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ony, jež jsou výše postavené. Tak na příklad stát, abychom uvedli
případ nejobludnější ze všech, chce pro sebe vyvlastnit Církev,
a protože se tak nikdy stát nemůže, přičiní se, aby z ní urval aspoň
ratolest, zapomínaje, že kvete jen tehdy, když zůstává spojena
s kmenem a béře podíl na společných živinách a mízách. Pozemské
chce si podrobit nebeské, lidské chce rozhodovat o božském. Společnost ztrácí rovnováhu vždy, kdykoliv osobní libovůle začíná rozhodovat o pravdách. A jakmile se člověk dostává až k ztrátě
pravdy, když vystoupí z jejího jasu, z té ustavičně osvěžující koupele, nemá už středu, jistoty ani záruky, že jedná správně. Konání
neopřené o poznání má pečeť nahodilosti, sázky a slepoty. Jednání
proti pravdě má za poslední příčinu touhu po moci. Takové jednání, které má za cíl jen moc, potlačující všechno ostatní, jest analogické vzpouře padlých andělů. Část temnot tohoto zaslepení andělů padá i na člověka, jemuž byl ale s nebe dán meč, aby je rozťal,
i oheň, aby do něj uvrhl šupiny svých očí. Dějiny znají případy
takových vzpour. Ostatně to poznenáhlé zařizování člověka zde na
zemi jen pro sebe, které potom následovalo a dnes svým způsobem
vrcholí, nese znamení takové vzpoury. Tak člověk nezadržitelně
opouštěl svůj pravý domov, který je jediné v pravdě světla Božího,
a uchýlil se do hradu vzpoury, sem na zem přenesl všechny své
naděje, do díla smrtelných civilisací a kultur, jež staví dnes, aniž
prosí o požehnání. P o ž e h n á n í , to je to, co od jisté doby chybí
dějinám této země. I když kultura středověku, která vyrostla z posvěcení lidského ducha křesťanstvím, byla zničena, a to zničena
z dobrých úradků, za trest, pro výstrahu nebo ze zkoušky, i pro to,
že se Bohu chtělo vidět nová díla vystavěná k jeho poctě, není to
pro křesťana ničím tragickým. To nebylo jeho nadějí ani jeho životem, jako jimi není nic vezdejšího. Ale dnešní dílo lidské, vyrůstající a hned v zápětí se rozpadávající ve tmě, není než jediným
tragickým a zoufanlivým gestem, jímž si všechno píše nečitelný text
na svůj náhrobní kámen. Na lidské dílo už nesvítí to slunce, které
zdvihá kněz ve svých prstech nad hlavou klečícího zástupu. Jednotlivci, rodiny, stavy, národy a říše, nebo aspoň většina z nich, pracují
dnes takovým způsobem. Smysl a konečný cíl lidského úsilí byl
položen do země a jenom sem tam ojedinělý výkřik člověka, svědčící o nezměrné bídě tohoto pokolení proráží tu klenbu prázdnoty,
kterou se lidstvo obklopuje. „A tak také, zatím co jsem miloval
marnost, jsem se stal bídným", těmito slovy shrnuje svatý Augustin jistou dobu svého života a ta lze přenésti v celé jejich plnosti
na dnešní dobu. Nuže, otroci chodí s hlavou skloněnou k zemi, lidé
svobodní ji zdvihají k nebesům.
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Sledovali jsme tento dějinný vývoj ustavičného pádu člověka
jen v nejhrubších rysech a poněkud jednoznačně, nepočítajíce
s akcemi a hlasy opačnými, na jejichž prosby země nebyla dosud
zahubena. Světlo, vržené do dějin s Kalvarie, stalo se jejich kvasem
nezničitelným, její krev, jíž se dějiny napojily, stala se jejich
živou vodou, stopy, které zde Syn Boží vyryl, zarývají se stále
hlouběji do tváře této země. Náraz, jímž Křesťanství uvedlo
v nový pohyb dějiny, byl tak prudký, že vždy znovu, a právě v dobách nejvíce beznadějných, vystupuje ze své skrytosti a zdánlivé
slabosti, aby znovu strhl svět na svou cestu. Křesťanství je živá
voda evropských i světových dějin. V něm se svět neustále obnovuje, z něho se národy, které již již byly poznamenány znamením
smrti, opět křísí k životu a strhují též okolní národy ze tmy na
cestu osvícenou tímto světlem. Doba tak mocně vzrušená doznívá
potom dlouho v dějinách a společnost, pokud je ještě udržována
v jistých mezích, činí tak pod vlivem minulosti, jíž se naráz nemůže
vymknout. Je ještě nějaký čas oslněna světlem její velikosti, nemůže hned odhodit všechno, čím byla po dlouhá staletí vyživována,
ještě v ní koluje trochu neotrávené krve a jeví pohyby, napodobující ze zvyku pohyby dřívější, ale ty už jsou trhané jako u člověka smrtelně zraněného. Ostatně společnost tvoří lidé a rodiny,
z nichž někteří, byť i nepatrná část, která již není s to vtisknouti
společnosti svůj ráz, uchovává si ještě víru živou a jediné jí dovede
vzdorovat všestrhujícímu proudu zkázy. Nicméně pohled na přítomnost, která zapomněla, že stavba potřebuje základní kameny,
je jednoznačný. Protože společnost již nemá, lépe nechce mít, žádného středu, kolem něhož by se mohla svobodně zbudovat, vznikají
z jejího chaosu stejně nevidoucí despotismy nebo kolektivismy,
ať už levé nebo pravé, jak je vidíme ustavovat se v různých evropských zemích. To je to nejlepší, co chaos sám ze sebe může zplodit.
Autorita, jež ctila svobodu, je zaměněna hrubou silou, která se
strachuje opět jen síly hrubší a bezohlednější. „Zbavte se neomylnosti, tyranové zaujmou její místo", tento výkřik Saint-Bonnetův,
okřídlený celou moudrostí dějin, znovu a znovu vychází z úst naší
země.
Čím níže člověk sestupuje, tím více opouští říši svobody. Sestup se světla víry, která udržuje jednotu myslí tím, že nám zjevuje
neodlučitelné a sladké spojení nebes i země, je sestupem do světa
opuštěného a bezútěšného, z něhož není naděje na vysvobození.
Bez ní je nutno přijmout tento žalář, jenž nemá dveří ani oken
a je třeba se v něm zařídit po svém. Bludy budou zde vážit tolik,
co pravdy, všechna mínění mocných tohoto světa, dnes taková
a zítra opět jiná, budou vyhlášená za neomylná, do nejnemožněj16
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ších thesí doktrinářů bude cpán společenský řád, dnes do těch,
zítra do oněch, nejpitomnější knihy a výroky budou prohlášeny za
nové evangelium, a kdož ví, co ještě si vymyslí touto novodobou
„svobodou" zotročený lidský duch, napájený pouze vodou a žlučí
země.
Člověk, jenž hledá svobodu mimo zákon, hledá ji marně. Řekněme to jedním slovem, člověk jest osvobozen teprve řádem,
v který se uváže. To znamená, že tento řád nemůže vytvářet on, ale
že je světu dán, a člověk jej nemůže než naplňovat, spolupůsobit,
aby se věci rozvíjely podle plánu a přání Všemohoucího. Teprve
pak nalézá člověk pro své jednání míru i ospravedlnění. Jednat
takto, to ovšem znamená, vzít na sebe úvazek zodpovědnosti za
věci učiněné. Svoboda pak záleží v ustavičném obnovování úsilí
udržet jistý pořádek věcí na nás vložených v tomto časném bytí
pod střechou tohoto řádu a k jeho podobě. Tím se stává svoboda
nejradostnějším, ale také nejtěžším privilegiem člověka, které není
ničím menším než vyzváním k spolupůsobení na božském díle.
A především je to svědectvím, že jsme skutečnými dítkami Božími,
že máme Otce, který se o nás postaral a pomáhá nám v každé chvíli
našeho života. Uspořádal tento svět s takovou péčí v náš domov,
jenž je důstojný Jeho dítek. Proto každé vzdálení od Něho jest
zároveň ničením našeho domova i kažením božského díla. Každým
přestupkem Jeho zákonů se vyhošťujeme z tohoto domova a ztrácíme část svobody. O tom nás nejlépe poučuje hřích našich prarodičů v ráji, kteří si uchovávali volnost i domov tak dlouho, dokud
neporušili zákon. Tak i to naše ustavičné přestupování božských
příkazů, nejen že vlévá bolest do srdce Otcova, ale staví mezi ním
a námi zeď vztyčeného hada, nad níž anděl v oslnivé zbroji ohňovým mečem nám ukazuje cestu do země stále nehostinnější a neradostnější. Mečem kovaným z toho kovu, jenž se jmenuje zatvrzelost a jehož naleziště je naše srdce. Hle, naše zbraně, jimiž jsme
chtěli zranit nezranitelného, naše ubohé a přece nikterak směšné
zbraně najednou se obracejí celým svým ostřím, celou svou strašlivostí proti nám. Pouze naším přičiněním stává se tato hvězda vyvolená mezi hvězdami vesmíru, aby na ní sestoupil sám Syn nebes,
nehostinnou pro Něho, a jak ji odcizujeme Jemu, tou mírou se ona
odcizuje i nám. Ona není naším nepřítelem, třebaže z jejích útrob a
vod může na nás přijít leckterá pohroma. To člověk, jenž stojí ve
vzpouře proti jejímu Tvůrci, staví se nepřátelsky k celému jeho dílu,
tedy i k tomuto světu. A tou měrou, jak člověk na něm lpí, vymyká se
z jeho rukou a vlády. Veškerý hněv přírody, všechny katastrofy, povodně a výbuchy sopek nezavinily tolik spoust a neprolily tolik lidské
krve jako člověk, jehož duch se vymkl z poslušnosti zákona, který
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bdí nad zodpovědným užíváním moci a věcí. S odmítnutím zákona
a zodpovědnosti naše doba zbavila člověka jeho důstojnosti i svobody. Kde došlo k takovým koncům, tam bližní už není bližnímu
bratrem, ale lhostejným cizincem, soupeřem nebo jen prostředkem
k dobytí moci a předmětem, na němž se tato moc uplatňuje. Není
bratrů tam, kde se zapomíná na Otce. Jen tam se může vytvořit
pravá pospolitost, kde se uctívá Jeho jméno, kde se vládne z Jeho
milosti, a třeba i mečem, když toho zajištění spravedlivé vlády
a svoboda společnosti vyžaduje.
Dnešní společnost je společností náhodnou a obchodní, v níž
malá část lidí, která má moc nebo vládne kapitálem, obchoduje se
svými bratry. Tímto příkladem se i dole narušují všechny závazky,
jež klade pospolitost na člověka, k níž je člověk od přirozenosti nakloněn, a vedle toho i přímými politickými a zákonodárnými zásahy (viz na př. náš zákon o rozluce manželství a j.) se rozbíjí přirozená struktura společnosti. Nejnepřirozenější a člověku nepřátelské formy a instituce se vnucují lidem jen a jen z důvodu moci.
Tyto formy a instituce odpovídají přesně tomu, co bylo nazváno
duchem otrockým, jenž chce ovládnout všechny oblasti lidského
života a jemuž je nesnesitelný sebemenší zbytek našich svobod.
Taková společnost, lépe ti, kdož jí vnutili svou vůli a ovlivnili
tak na čas směr dějin, přicházejí tedy nakonec k tomu, že jejich
stavba je vystavěna nad propastí a proto hledí její základnu vytvořit uměle nebo nahradit něčím, co jí nikdy nemůže být, ať už je to
svědomí lidstva, kolektivní cítění, nebo jak se všechno to hliněné
nádobí jmenuje. V systému, kde moc se stává morálkou a rozhoduje o ní, je nade vše povýšena politika, která nejen, že si přivlastnila práva jí nepatřící, v nichž se vyjímá jako ošperkovaná lehká
ženština, ale na druhé straně ztrácí i svou vlastní vznešenost, do
které ji odívá morální řád. Každý režim se hledí ospravedlnit před
sebou a jen pro přítomnou chvíli. A za okamžik začne to pachtění,
spojené s převlékáním, znovu. Jaká je to podívaná na ta zplesnivělá
a proděravělá roucha všelijakých mínění, která se předou v mozcích
politiků, aby rozhodovala o tom, co je mravné a co nikoliv. Zatím
co zákonici této společnosti na jedné straně neváhají zesměšňovat
víru a z ní plynoucí morálku, která rozhoduje o zákonech a institucích, hned v zápětí žádají, aby v zákony jimi vyhlášené bylo věřeno jako v nezbytnost, jako v něco, co je závazné ve svědomí,
které se právě před chvílí popřelo. Ale to zákoníkům nevadí.
Pravdy se již nepřijímají, nepoznávají, ale usnáší se o nich, neboť
ty dnešní jsou již pro zítřek zastaralé a nepotřebné. Pravdě se již
neslouží, ale člověk se klaní bludům, dnes těm a zítra zas jiným.
Pravdou se stává to, co má úspěch, ačkoliv pravda i kdyby byla
16*
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mrtvá, a takovou nikdy být nemůže, zůstala by ještě zářícím sluncem na našem nebi. Co vyžaduje, to je oddanost.
A tak ani láska ani mravy už dnes nerozhodují o životě lidí ve
společnosti. Jejich místo zaujal předpis a nařízení. Ptejte se devadesáti lidí ze sta, proč konají to či ono. Čekali byste odpověď, že proto,
poněvadž je to dobré a povinností konat tuto věc tak a nikoliv jinak,
ale uslyšíte, že je to předpis zákona. Tu je třeba uvésti, že lidé ani
v té nejkřesťanštější době nebyli žádnými anděly, i tehdy jedni z nich
se snažili žít v lásce, poslouchat přikázání, chránit si čistotu mravů
i plnit zákony z nich plynoucí, a pro jiné jako by toho nebylo, a také
vždy autorita — což je její výsadou i povinností — musila přidržovat rušitele řádu a mravů k plnění zákonů. Mezi posledními byli
často i lidé vysoké inteligence, ale přece jen většina hlav si vždy
zachovala rozum. Dnes lidé vzdělaní ztratili rozum téměř napořád,
svědomí stalo se jen úřadem, jejž vykonává jakési abstraktní kolektivum, které jest pro člověka nejvyšší pravdou, asi tak jako by
pravdou pro slanečka byli všichni slanečci v moři. Pro křesťana to
není než diktatura nicoty. Takové jsou konce této vzpoury a z ní
vyplývající neomezené vlády politiky bez mravních úvazků.
Základním právem člověka, které mu bylo dáno s jeho zrozením a jehož se nesmí nikdy vzdát, je právo k poznání pravdy. Jeho
upření znamená konec veškeré svobody. A tento stav dnes nastal.
Nikdy nebylo vymyšleno nic hroznějšího i směšnějšího k potlačení ducha pohybujícího, oživujícího a osvobozujícího vše kolem
nás i v nás. Zabraňte člověku, aby šel za jejím světlem, a vzali jste
mu všechno, pokoj i smysl jeho života i úsilí. Již tím jste rozdrobili
společnost, protože jste jí zakryli cíl i cestu k němu, na níž mohla
najít jednotu. V takovém stavu lidé budou přebíhat od jedné ideje
k druhé, vždyť žádná je nebude nijak zavazovat, od klamu ke lži,
neboť, neznajíce pravdy, neznají ani přesného rozdílu mezi dobrem
a zlem. Spoléháte se na svůj rozum ? Kde máte záruku, že nepřijmete
klamnou ideu a nepovýšíte ji na základ, na němž potom postavíte
všechno? Nebo nějaké usnesení, diktované všeobecným blahem či
veřejným míněním, které se dá uměle a podle potřeby vyvolat?
Demagogie nebo pohrůžky a tresty? Vězení a popravy? To všechno
nemá cenu upevnit a zajistit jediný blud! To všechno jsou
sázky, leč život spočívá v spáse! Odvoláváte se na staré vlády, že
jste se těmto způsobům naučili od nich ? Dobře, ale zapomínáte, že
žijeme v přítomnosti, v které bojujete za lidství, za nového člověka
a jak to všechno nazýváte, kdežto tyto vlády nebojovaly ani za to
ani za ono, protože měly na práci daleko konkrétnější věci, a
ostatně jsou již dávno mrtvé a nám už víc než století vládne lidství
a nový člověk. Není divu, že člověk bude proti vám ve stálé
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vzpouře, byl vychován vámi k odboji proti všemu, jak můžete požadovat, aby se nebouřil proti vám? Chcete požadovat věrnost,
když jste sami porušili úmluvu s Tím, který sestoupil na zem, aby
ji na kříži podepsal železnými hřeby, namočenými v jeho krvi ?
A pak, co záleží ďáblovi na vás ? Beztoho od té doby, co jste se stali
věrolomci, má vás v hrsti. Ještě chvíli a budete opuštěni také jím,
jím, jemuž jste tak věrně sloužili. Nač by se s vámi špinil, když za
něj jeho věc obstará luza, kterou jste vychovali podle rad svého
učitele. Obětovali jste mu nejen svou svobodu, ale i svobodu a radost těch ubožáků, kteří vám byli svěřeni, kteří od vás neočekávali
obchody ani sliby, ale poučení a příklady. Jejich očekávání nebylo
zklamáno. Dostali je nádavkem. I ty příklady, i poučení. Nemůžete si stěžovat, že to byli špatní žáci. Berte své odměny.
Ale věci spočívají v Bohu a svobody i radosti se dobývá věrností
Otci, jenž obě ostříhá i rozděluje. Svou oddaností člověk způsobuje,
že se požehnání svobody i radosti vylévá na jeho hlavu. Prochází
se v jejich zahradách a nic ho z nich nemůže vyhostit, neboť nikdo
nemá moci vyrvat člověka z ruky Boží, dokud se sám z ní nevymkne. Z ní přijímali křesťanští vládcové svou moc, přidržujíce
lid pod střechou zákona a ochraňujíce tak jeho svobody. A požehnaní ti, kteří vědí, že lidé, jimž vládnou, mají nesmrtelnou duši,
toužící po spáse! Jak smutný je úděl těch, kteří vládnou tak, jako
by lidé duši neměli. Toť vstoupení za živa do ohně pekelného. Je symbolické, že křesťanstvím bylo lidstvo osvobozeno z otroctví nejen
duševního, ale i tělesného. Společnost může být svobodná jen v řádu, který tkví v kříži, jehož ramena objímají všechno, jako by znázorňovala prostor, který je nabízen milující duši.
Proto vidíme kolem sebe takový nápor proti víře a křesťanství, že je zárukou svobody a řádu, o čemž přinášejí nevývratné
svědectví dějiny, a protože jedině ono stojí proti všem systémům,
potlačujícím ducha svobody. Proto, že nepřestává volat k naší duši,
že je opravdu nesmrtelná. Nikdo z nás zajisté nebude středověk
idealisovat, každý ví, že i tam byly veliké závady a nedostatky,
neboť řád dokonalý není na tomto světě možný, ale co je na něm
veliké a co jeho chyby mnohonásobně vyvažuje, toť ono nesmírné
úsilí v pospolitosti ustředěné a stoupající k Jednomu, k Jednotě,
která všemu ponechává plnost a svobodu růstu. Proti tomu v celém dnešním chaosu je jediný záměr, a to osamotit člověka, přesvědčit ho, že je zde sám, v propasti bez východu, v níž je zbytečno
spoléhat na pomoc odjinud, že Kalvarie je báchorkou, vymyšlenou
pro hysteriky, která téměř dva tisíce let obluzovala lidstvo, že není
žádných smluv, příkazů ani ustanoveného plánu věcí, ani bližního,
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jeho bolestí, vášní a hříchů, že není ani milosrdenství, ale že to
všechno zde jest objektem vědy, která si nakonec všechno podrobí,
zkrátka, že všechna naše naděje nemá cenu ani jedné bankovky,
která se rozpadne v prach, tomu učí dnešní filosofie, podporovaná
veřejnou mocí.
Ach ano, můžete popřít a vyhladit všechno, co křesťanství
znamenalo pro kulturu, civilisaci, národy, státy, říše a zemědíly,
můžete zahladit nejmenší stopy po jeho umění i vlivu, jež mělo na
sociální řízení společnosti, ale nikdy nepopřete fakt, že nahoře je
nebe a pod námi peklo a že k těmto obojím končinám ukazuje
svislé břevno kříže. Slova na něm pronesená, jež jsou vám jen
lístkem, utrženým se stromu a poletujícím bez cíle ve větru, byla
vržena do halasu dějin, aby v nich zněla po všechny věky.
Na otázku, jak je to možné, aby i přes toto velké vyzvání se
mohlo díti to, co vidíme, že koná dnešní společnost, odpovídá
pád a svobodná vůle člověka, to jest možnost volby mezi láskou,
poslušností a vzpourou, dobrem a zlem, mezi Stvořitelem a červem,
hlodajícím z jeho dopuštění na tom díle, jež se jmenuje svět. A protože pravá svoboda jest pouze v lásce a poslušnosti, v bázni před
zákonem a ve světle zákona, je to také rozhodnutí pro svobodu
nebo pro otroctví.
Nejsmutnější je vládnout otrokům. O tom by nám mohl vyprávět sám kníže temnot, kdyby to uměl a kdyby mu k tomu bylo
dáno dovolení.

KNIHY
ISAIÁŠ V RYTMICKÉM PŘEKLADU. Nemohu se dosytit toho Bernanosova slova, jehož hlubokou pravdivost si ověřujeme na každém druhém
kroku: Náhoda je k našemu obrazu. Vskutku, jak podivuhodná náhoda!
Právě dnes, kdy se poesie ocitá na křižovatce dvou slepých cest (jedna vede
k estetismu bez reality a druhá k ideologii bez tajemství), ztrácejíc sílu, kterou si uchovávala doposud zdánlivě sama ze sebe, počíná biblista Dr. J o s e f
H e g e r , nově jmenovaný profesor Karlovy university, vydávat své básnické
překlady starozákonních knih lyrických a prorockých přímo z hebrejštiny.
Nejnověji vyšel jeho překlad Isaiáše ( J e š a c j a h u , Edice Akord v Brně).
Ponecháváme povolaným stanovisko teologické i filologické a chceme zúžit
pohled na knihu jen jako na dílo básnické, ačkoliv jeho zaměření jde mimo
estetiku. Je to však nepochybně dílo básnické, neboť splňuje nárok, jeho definice: je to v y j á d ř e n é v i d ě n í t a j e m s t v í .
A věru, že nám zbude velmi mnoho z čistě básnického čtení tohoto textu,
který překonal věky, aby se — jak se nepochybně ještě ukáže — stal jedním
z nově otevřených pramenů poesie. Třeba bez zkrácení opakovat, co o tomto
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prvním z řady velkých proroků napsal Victor Hugo (Geniové, přel. B. Reynek, Edice Atlantis, 1933):
»Isaiáš se objevuje nad lidstvem jako ustavičné dunění blesku. Jest velikou výčitkou. Jeho styl, jakýsi noční oblak, náhle se rozzařuje obrazy, které
znenadání zbarvují nachem veškerou propast té černé myšlenky a které vám
vynutí výkřik: Isaiáš osvěcuje! Isaiáš se vrhá celým tělem na zlo, jež se v civilisaci začíná dříve než dobro. Volá: ticho! na hrkot vozů, na slavnosti, na
vítězné průvody. Pěna jeho věštby přetéká až na přírodu; ukazuje cestu do
Babylonu krtům a netopýrům, slibuje Ninive hloží, Tyros popelu, Jerusalem
tmě, stanoví hodinu pádu utiskovatelům, ohlašuje mocným kvačící záhubu,
určuje den na zmar modlám, na zmar vysokým věžím, na zmar lodím z Tarsu,
a na zmar všem cedrům libánským, a na zmar všem dubům Basanu. Stojí na
prahu civilisace a odmítá vstoupiti. Isaiáš jest jako ústa pouště mluvící
k množství a zástupům a dožadující se, ve jménu písku, křovin a vanoucích
větrů, místa měst; poněvadž je to v právu; protože utiskovatel a otrok, to
jest pýcha a hanba, jsou všude, kde jsou hradební zdi; protože zlo tam sídlí,
vtěleno v člověka; poněvadž jest v samotě jen šelma, kdežto v městě jest netvor a drak. Co Isaiáš vytýká své době, modlářství, prostopášnost, vojny,
nevěstky, nevědomost, to ještě trvá; Isaiáš je věčný vrstevník neřestí, jež ze
sebe činí čeleď, a zločinů, které ze sebe činí krále.« Mohli bychom dokládat
nekonečným citováním. Těžko lze něco přidávat k této evokaci, která je zároveň velkolepou charakteristikou. Nanejvýš nutno dodat, že si Církev
u Isaiáše cení jeho proroctví o příchodu Messiáše.
Starozákonní proroky čteme s úžasem a s jistou hrůzou. Nedovedeme
pochopit svým srdcem, svým srdcem příliš slabým tohoto Jahve zástupů,
Svatého Israele, který sčítá vruby na holi spravedlnosti, třímaje v rukou toliko zákon a právo, a »věječku zkázy«, jíž prosévá národy nespravedlivě.
Který staví v přísnou protiváhu zástupy svých chudých a věrných a vyvýšená hradiště pyšných a mocných věrolomníků. O to je Isaiáš blíže našemu
srdci naděje, neboť zahlédá skutečnost milosti. »A přec jsem to já, který viny
zhladím, / jen k vůli tobě tvých nevzpomenu hříchů.« V kapitole 63. v stručné
a mohutné modlitbě má tento (15.) verš: »Pohlédni s nebe, se svatého svého
vzácného sídla a viz, / kde jest tvá horlivost, kde tvoje síla, množství tvé
lásky a milosti! / N e z a d r ž u j v s r d c i s v é m s l i t o v á n í : t y s J a h v e
p ř e c , O t e c n á š . « Naléhavý, vroucí a doufání plný pláč tohoto posledního
verše zní z hloubek duše křesťanské před Kristem; anebo z duše básníka,
který nemůže neobcovat s Realitou, která trvala od věků a nad věky, skrytá
v tajemném úradku milosrdenství. Jen tato pravost básnického pohledu a života, která vznosnému tónu jeho mravní rétoriky dává rytmus a plnost propastnou, jest již dosti, abychom udělali v duši čisto pro naslouchání hlasu
věčné Poesie, která od jistého stupně jest neomylným svědectvím. To ostatní
pak jest už jen radost a úžas. S radostí a úžasem uchováme v paměti verše
tak ryzí jako: »Čekáme, Jahve, na cestě tvých slibů, / dychtivě toužíme slavit
tvé jméno. / Toužebně po tobě za noci prahnu, / hned z rána pilně tě hledám.« — »Běda, pro koho jitřenky není, / který tu přechází stísněn a hladov.« — »Každý strom na poli zatleská v dlaft.« — »Jak jitřenka tě provodí
světlo tvoje.« — »Jak krunýř si oblékl spravedlnost, / přílbice spásy na jeho
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hlavě.« — »Hle, národové, krůpěj na okovu.« — »Kdo to? Přichází zarudlý
zcela, / oděv mu zavání viničnou prací.«
Nač třeba chválit slovy skutečnost tak veskrze chvály a slávy hodnou,
jako je tato úžasná poesie, neskonalé a nevyčerpatelné temeniště! Spíše by
bylo míře přístupno chválit překlad Hegerův, který nemůžeme stopovat, ale
který svou ryzostí, strohostí i zároveň širokodechou rytmičností splňuje nároky překladu básnického. A pokud jde o přesnost, můžeme se po srovnání
s přeloženým textem biblickým nadíti, že máme nyní v ruce text autentičtější. Jako zvláštní přednost nutno vyzdvihnout Hegerův — opět básnický —
smysl pro jedinečnost výrazu, což můžeme už říci nyní, známe-li od prof. Hegera překlad knihy Jobovy, Velepísně a některých žalmů. Kéž mu dá Bůh
dost síly, aby svůj úkol nemusil omezit a zazpíval česky ne-li všechny, tedy
alespoň nejzávážnější prorocké a mravní knihy Starého zákona!
rč
PO CESTÁCH MYSTIKO" Κ LÁSCE BOŽI. (Edice Krystal, Olomouc,
Slovenská 14.)
Duch moderního člověka se stále štve za vynálezy, technikou, novotami. Duše se ubíjí shonem za rekordy, za všelijakými pochybnými zájmy
a člověk nedovede už ani vlastně dát chvilku svému duchu odpočinout, zamyslet se nad sebou, pohledět do nitra. Kdyby se zastavil aspoň na okamžik
v tomto shonu životního běhu a podíval se do duše, našel by zde úžasnou a děsivou prázdnotu, která žádá nasycení, neboť i duše chce ž í t . . . »Pro Tebe
jsme stvořeni, a neklidné je naše srdce dokud v Tobě, Bože, nespočine.« Naše
duše, naše srdce je schopno milovat, milovat mnoho, milovat žhavě, cele.
Proto nemůže být jeho láska ukojena něčím malým. Je-li schopno milovat
nekonečného Boha, pak nemůže být naplněno ničím, co je menší než Bůh.
Naše duše touží po lásce, po lásce Boží. A »aby se láska Boží rozlila v našich srdcích«, podávají nám olomoučtí dominikáni dobrou pomůcku, jež nás
může bezpečně dovést k lásce Boží. "Úhledná knížka »Po c e s t á c h m y s t i k ů k l á s c e Β o ž í« skrývá ve svém obsahu pravé perly, jež ovšem dovedou ocenit jen lidé, o nichž neplatí: »Nolite projicere margarittas ante
porcos . . . « Máme zde vybrány traktáty z pěti slavných mystiků, kteří na
sobě prožili to, co nám nyní podávají. Překladatelé: Dr. R. Dacík, Dr. S. Braito, Dr. M. Habáň, Dr. P. Švach vybrali si krásné části ze spisů význačných
mystiků a podávají je českému čtenáři. První je zde sv. Bernard, jehož
P o j e d n á n í o l á s c e B o ž í náleží mezi nejkrásnější jeho díla. Bernardovo srdce, žhavě rozpálené láskou k Bohu, vyzpívalo zde nejkrásnější snad
píseň lásky, jež byla kdy složena. Neboť i pro Bernarda »míra lásky Boží
bylo milovat bez míry«. Poukazuje na pohnutky milování Boha, přeletí po
několika stupních lásky Boží, aby nám mohl ukázati lásku Boží, jíž budeme
naplněni jako dědici království a synové Boží.
Κ lásce Boží velmi nutká časté rozjímání o lásce Syna Božího, který se
vydal dobrovolně za lidi, aby je vykoupil. Proto jako další skvost této mystické sbírky nalézáme » M y s t i c k o u r é v u , n e b o l i
Pojednání
o U m u č e n í P á n ě . « Těžko lze říci, kdo ji napsal. Je jisto, že pochází
z XIII. stol. Někteří ji připisují sv. Bernardovi, jiní Bonaventurovi, a opět
jiní tvrdí, že autor čerpal jen z těchto dvou světců. Ať je autorem kdokoliv,
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jeho dílo svědčí o duši velmi hluboce rozjímavé. Na výroku Páně: »Já jsem
vinný kmen« dovedl vybudovali skvělé meditace, nechává čtenáře naslouchat
u paty kříže, jak padají z vinnného kmene — z kříže vzácné révové listy —
slova Páně, slova úděsu, odevzdanosti i soucitu. Syn Boží, tento vzácný
»růžový květ lásky a utrpení«, nutí k modlitbě, abychom, »jsouce připodobněni jeho utrpení, byli přetvořeni v obraz jeho Božství, jejž jsme ztratili
hříchem«.
Rozjímal-li neznámý mystik o sedmi listech vinné révy a tak poukazoval na lásku Boží, vysvětluje nám v dalším traktátu bl. Jan Ruysbroeck
Podivuhodný svou naukou o S e d m i s t u p n í c h ž e b ř í k u d u c h o v n í
l á s k y . Autor je obnovitelem kázně klášterní a prvním převorem kláštera
Groenendalského, kamž se uchýlili nadšení jeho spolupracovníci, aby v tichu
kláštera spěli za dokonalostí. Není to dlouhé pojednání. Je to spíše na několika stránkách zhuštěná nauka o sedmi stupních, jimiž má duše projít na
své cestě k Bohu. Od nejnižšího stupně lásky nás vede autor až k nejvyššímu,
jenž je ve spojení s Bohem, v přátelství s Bohem, neboť »jsme-li spojeni
s Bohem, je to nejvyšší stupeň života a smrti, lásky i požívání ve věčné blaženosti«. Duch dominikánské mystiky vás ovane, čtete-li (lépe řečeno rozjímáte-li další stať: K n í ž e č k u o l á s c e B o ž í , jejímž autorem je bl. Jindřich
Suso. Jemu vlastní styl, zanícení a ušlechtilost slova působí na duši tak mocně a dobře. Není třeba se zde šířit o díle a osobnosti Susonově, bylo už o něm
řečeno nedávno (u příležitosti vydání: Mystikova srdce a O Věčné Moudrosti) dosti.
Knížku uzavírá žhavé rozjímání známého dominikána-reformátora fra
Girolamo Savonaroly: P o j e d n á n í o l á s c e J e ž í š o v ě . Tato práce pochází z XV. stol. Savonarola, velký duch a ohnivý kazatel, nepřítel všeho, co
nebylo Ježíšovo, přísný reformátor a vládce Florencie, si usedá k patě kříže
a v celé své pokoře rozjímá o velikém utrpení našeho Pána Ježíše Krista.
Vylévá zde všechen svůj cit, pláče a vzdychá, neujde mu žádná maličkost
z utrpení Ježíšova, hluboce proniká tajemný smysl slov evangelia, jeho srdce
se svíjí bolestí nad nevděkem lidstva, které připravilo svému Pánu takový
úděl. »Ke svým přišel a svojí ho nepoznali a nepřijali« . . .
Knížka, kterou vyslali do světa olomoučtí dominikáni s přáním, »aby
láska Boží se rozlila v našich srdcích«, dovede skutečně rozžehnout v člověku
(který si zachoval aspoň nutné minimum lidskosti a citu v sobě), aspoň plamínek lásky, jenž však častým rozjímáním se může rozdmýchati ve velký
oheň a požár, jímž lze zapálit svět.
Sv
G. HOORNAERT, S. J.: BREVIÁŘ. Kurs 38. Dobré Dílo ve Staré Říši
na Moravě v prosinci l. P. 1936. Není třeba registrovati tuto malou »příručku« z důvodů, jimž v určitých kruzích se z dobrých příčin uvyklo říkati
studijních. Není tam celkem poznatků soustavně uceleného podání, to autor
vůbec pouští se zřetele, je to spíš exerciční připomínka, osvěžení pohledu.
Laiku, jenž o brevíři nemá ani potuchy, jasného obrazu nepodá, za to však zasvěcenci, zvlášť ovšem knězi, poskytne několik minut radostných rozhovorů,
v nichž jemně živý způsob P. Hoornaertova výkladu naplní věc teplem osobního zúčastnění. Je nutno říci o výkladu historickém, že postrádá ovšem oné
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přehlednosti, jež by se docílilo vyložením základní breviářové stavby, má
však jednu nespornou výhodu, že pohotové příklady k nutné aplikaci přivádějí svědectví rozlehlé tradice. Je však ještě něco jiného v tomto malém dílku, čeho si je vážiti možná nejvíc — ony »námitky« s odpověďmi. Proti Jidášovu »ad quid perditio haec« z hlubin benediktinského založení váží se důvody, jež radí dále kupovat drahé masti k pomazání Páně. A že se tu stojí
jasně a pevně proti haeresi »činnosti«, že exhorty jdou směrem protivným,
než se béře obecné myšlení dneška, že dává tušit — výsledky rad: vznešené
a svaté žití křesťanské, už proto je hodno, aby je častěji pročetl apoštol na
úhoru našeho věku.
jh

POZNÁMKY
MÍR. Jest na pováženou, že stát v němž katolicismus byl uznán oficielně
jedním (!) z pilířů jeho demokracie a v jehož štítu se stkví honosně nepochopitelné slovo tolerance, dovoluje různým spolkům pořádání slavností, jež
svou podstatou patří jedině katolíkům.
Takovýmto projevem není nic jiného než poselství míru Čsl. Červeného
kříže, vyslané všem občanům státu a též ostatnímu světu na Bílou sobotu.
Katolíci, čtouce slavnostní projevy pronesené v parlamentě, se však nutně
tázali, alespoň svých srdcí, zda možno hovořit o míru skutečném a pravdivém bez slov Kristových. Odpověď snadná, řeknou klidně filosofové; a za
takové teď máme považovat vzácné řečníky slavnosti ? Nepočítali jsme bohužel s kdejakými mysliteli a přihlíželi jsme k svědectví těch, kteří jsouce důstojnými nositeli svého jména, již před Zjevením předobře věděli, že základními požadavky míru (a řekněme i pokoje) jednotlivců a národů jsou j e d n o t a m y š l e n í a v ů l e — důsledky to spravedlnosti; z těchto předpopokladů vyznívá pravé pojetí míru. Jeho posledním důvodem jest láska. Jednota srdcí však předpokládá jednotnou a společnou nauku všech, kdož jsou
účastni žádaného míru se všemi jejími praktickými důsledky. A proto slovo
/>mír vlastního nitra vykupujeme denně: tvorbou, uvědomělou péčí o zdraví
a radostným oddechem v říši umění a v kráse přírody. Každý z nás má osudový úkol, v němž musí rozhodovat sám, byť by to byl úkol sebemenší. Jen
osobní odpovědností jednotlivců stává se kolektivní práce požehnáním«
(z projevu Dr. Alice Masarykové podle L. Ν. z 28. března 1937), neobstojí
před žádným rozumem, neboť nevycházejí ani z prostého filosofického názoru
na určité a konečné poslání lidské. Prohlašuje se tu jakési rouseauovské a
humanitní posvěcování jednotlivců a národů v opravdovém názorovém guláši minulého století. Tento mír humanitní nezahrnuje pravděpodobně všechny lidi, hovoří-li se tu jedině o těch, kteří jsou tvůrci a zapomíná-li se na
ty, kdož jen pracují. Vyloučeni z toho míru jsou taktéž katolíci, protože pečují uvědoměle a předevím o zdraví své duše. Z míru Csl. Červeného kříže
jsou vyloučeni již proto, že slavnost připadá na den svatý, kdy katolíci mají
svou slavnost důstojnější a přinášejí mírové poselství trvalé. Zdá se, že laici
se pletou do věcí, jež jim ani podle přirozeného práva nepatří, p r o h l a š u j í c e t a k t o n o v ý s v á t e k č e s k o s l o v e n s k ý , důstojný arci pří-
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davek k svátku práce, matek a dětí, otců, Masarykovy letecké ligy atd. Byl
prohlášen mír nekatolický, tedy mír bez přirozených morálních zákonů, neboť nauka katolická na nich stojí. Vyhlašuje se mír, jímž se upírá přirozené
právo rodičů na výchovu dětí, mír snižující náboženství na úroveň tělocviku.
Přihmuřují se dobromyslně oči nad všemi pohlavními nevázanostmi. Žádá se
mír a při tom se moudře mlčí k prodeji ochraných prostředků a k statisícovým potratům. Může být tato převýborná směs neřestí basí československého
míru a ozonem míru světového? Tvrdíme zcela urputně, že nemůžeme nikdy
ani žít v míru s těmi, kdož mlčí a mlčí ke všem přestupkům zákona přirozeného a že proto jejich vyhlášení míru jest dokonalou kontradikcí. Až sem
byla řeč téměř výhradně o přirozených právech občanů, právech, jejichž
existenci a samozřejmou platnost pozná nejprostší babička svým rozumem
a zcela bez katechismu. Nejsme však pouze prostými lidmi na zemi, jsme
národem křesťanským a byli jsme Bohem vyvoleni mezi národy Jeho Církve.
Oč hrůzněji tedy dopadne srovnání míru Čsl. Červeného kříže s naukou, jež
potvrzuje přirozený mravní zákon, rozšiřujíc jej právem Božím a uvádějíc
jej jako závaznou nauku pro všechny, kdož poznali kříž Kristův! Proti míru
laickému vyhlásil Kristus již před dvěma tisíci lety svůj mír, o němž výslovně pravil, že jest to mír, jejž svět dáti nemůže — mír uvádějící do života
nadpřirozeného a proto pravý mír, po němž jakožto katolíci toužíme. Právě
na Bílou sobotu se připomíná Mír pravý. Mír Boží, jejž netřeba vyhlašovat,
bylť již dávno dán. Liturgie ukazuje na žádanou jednotu velmi krásně: »Posvěcení této noci tedy zahání nepravosti, smývá viny, vrací kleslým nevinnost, radost truchlícím. Zahání nenávist, působí svornost a sklání mocnosti.«
Jak všední je však mír oslavovaný vládou, neboť jest to mír civilní a ne
známý katolíkům. Zazněl v parlamentě hlas slova Božího ve velikonoční kantátě komponované na liturgický tekst. Bylo slyšet prosbu »dona nobis pacem« a byl tedy hlásán též mír Kristův. Snad jen proto, aby nějakým způsobem byly zaháněny předcházející pohanské projevy. Nevíme ovšem, zda si
přítomní uvědomili, že vlastně těmito slovy svolávají na sebe mír a pokoj
Páně, mír zcela jiný, než si žádali řečníci, mír strašlivý, protože vyžadující
nejprve potření naprosté všech nepřátel Církve apoštolské, neboť země, jež
zapomněla a pohrdla božskými zákony, může získat pravý mír tehdy, až budou vyhlazeny všechny hříchy proti spravedlnosti. Nejtěžším pak proviněním
jsou hříchy proti jednotě, proti přirozeným zákonům a v řádě jednoty církevní prokletí schismatu. Dona nobis pacem, ale tento mír nepřijde, protože
jednota byla zavržena a na její nutnost neukázal ani jediný z řečníků, hovořících k národu, jenž dosud z velké většiny zůstal věren své víře.
A proto slova takovýchto projevů zapadnou bez ozvěny a zůstanou bez
účinku, protože jsou prázdná. A opravdovým katolíkům nebudou než groteskou a též výstrahou, aby se těchto slavností a svátků vzdalovali, protože
jedině Církev má právo a účinné prostředky k zachování, upevnění a rozšíření míru.
Jk
UNIVERSITA KARLOVA. Pan Jindřich Středa uveřejnil v »Rádu« IV.,
1., str. 50, úvahu »Dohoda s našimi menšinami«, v níž na str. 53 píše o pánech, kteří před zapochybováním o mravním oprávnění české Machtpolitiky
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se halili heroickým rozmachem v romantické roucho Macchiavellovských tyranů, že v zájmu čistoty nacionalistické myšlenky se vypoví Němcům boj na
nůž; ale to vše že rozhodně není myšlenka státnická (totiž tvořící řád) a pro
národ s větším sousedem je přímo nerozumná. Tyto těžké výtky odůvodňuje
tímto dokladem:
»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.«
Opravdu, tvůrce Marešova zákona nemá se čím honosit, jeho dílo přineslo mu víc hany než chvály, tak i tuto ještě. Takovou výtku spáchané nerozumné křivdy mu činili již při díle samém někteří čeští historikové, kterým historická fakta platila nad historické právo: že žádným zákonem nelze
změnit historickou skutečnost, že pražská universita byla v držení Němců.
Zákon, který by chtěl změnit historická fakta, byl by opravdu »logicky nepochopitelný^ ano nerozumný. Avšak v zákoně nejde o minulá fakta, nýbrž
o trvale platné právo. Otázka q u i d f a c t i má docela jiný smysl nežli
otázka q u i d j u r i s. Jakým právem dostali se Němci v držení university
založené od Karla IV.? Stalo se tak dvakrát, prvně hned po jejím založení
a to přemoci množství německých členů university, v i a f a c t i ; a podruhé
pozdvižením němčiny za časů josefínských také zase jen via facti. Jakým
p r á v e m ? Právo tvoří vůle dárcova, nikoli fakta uchvatitelův. Karel IV.
založil v Praze universitu jakožto král český pro »věrné obyvatele tohoto
království«, s privilegiem stejného smyslu daným od papeže Klimenta VI.,
jenž jako Francouz nemínil v Praze, městě slovanském, založit baštu německého ducha. Když se jí zmocnili Němci, český král Václav IV. dekretem kutnohorským, roku 1409, obnovil právo českého národa podle vůle
zakladatelovy. Německá universita v Praze povstala teprve zákonem o rozdělení pražské university z roku 1882, kterým universita Karlo-Ferdinandova byla rozdělena v českou a německou. Jaká křivda se tu stala
českému národu, ukázal historik Goll rozborem toho zákona v rektorské řeči
r. 1908. Tato křivda měla být napravena universitním zákonem z r. 1920, ale
tak, že německé universitě ponecháno vše, co měla, kromě historického jména,
Odůvodnění práva českého národa na universitu Karlovu podal navrhovatel
toho zákona v příslušném aktu sněmovním a potom podrobně před universitou samou v rektorské řeči r. 1920. Odůvodnění to potvrdili akademickému
senátu university Karlovy po důkladném studiu povolaní odborníci v historii
práva.
Vždyť však přece sám p. Jindřich Středa zastává stejné historickoprávní přesvědčení, když hlásá: český národní stát byl zřízen českým národem, v němž žili Češi po staletí svrchovaně »jako Francouzi a Němci v zemích svých«, jak prohlásil první obhájce práva českého národa na universitu Karlovu. Středa praví dále: česká samostatnost má svůj důvod v tisíci-
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letém bytí českého státu. Ani po bělohorské pohromě češtině nikdy nebylo
vzato čestné místo. Faktické pozdvižení němčiny za časů josefínských nelze
ovšem pop řítí; ale nejvyšší autorita, král Ferdinand Dobrotivý v listě z 8.
dubna 1848 praví: česká národnost budiž položena za základ tak, že bude
rovnoprávnost obou jazyků v zemi. Tedy to, že rakouská vláda stanovila rovnost, ba širší užívání němčiny, to nezastíralo v jejích očích pravdu, že česká
národnost je základem, původem, prvním bodem v českém národě. 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.
Κ Marešovu zákonu nedošlo tedy tak, že pokládáno za vlastenecké brát
Němcům nejen, co neprávem drželi, nýbrž vše, co se dalo. Nebylo jim vzato
nic z toho, co si sami utvořili. Nároku na jméno university Karlovy vzdali se
političtí zástupci Němců sami, když r. 1920 navrhovali zákon na přeložení
německé university do Liberce, začež docházely četné petice z německých
měst k Národnímu shromáždění. A při posledním dohodování nepozdvihli toho
nároku. Honosí-li se tvůrce Marešova zákona tím, že socialisté plně schvalovali jeho návrh, je to omyl; neboť socialisté podali současně návrh na úplné
zrušení německé university, podle zásady, že k a ž d é m u se má dostat
s t e j n é h o vzdělání, proto navrhovali zároveň zavedení povinné návštěvy
školní až do 17. roku života. Také nešlo o jméno krále Ferdinanda II., jenž
universitu Karlovu r. 1622 zrušil, nýbrž o jméno krále Ferdinanda III., Čechům příznivého, jenž ji obnovil r. 1638 ve dvou fakultách Karolina a spojil
ji s Klementinem.
PROF. DR. F. MAREŠ
PŘÍZNAČNÝ ZJEV JISTÉHO NACIONALISMU. V Lidových novinách
byl úvodník o nebezpečí, které hrozí od vládních vojsk ve Španělsku oviedské
katedrále a jejímu vzácnému pokladu svatých relikvií. Proti tomuto článku
»zaujalo už osvědčené stanovisko a podniklo tažení« Nár. osvobození podle
slovníku pokrokové redakce. Avšak dostalo výtečného spojence. Na křepkých
chůdách nedomrlého rozumu se přibelhal Polední list a — čert vezmi tentokráte vládní nebo povstalce — tady je víra dobrá na to, aby se vyřizovaly
stranické vzteky. Tento postoj listu zvetšelého měšťáctví, které své čtenáře
učí koketovat na slovo národ, není nový. Κ Církvi a k víře se tu jen zaujímá
buď protektorské postavení, může-li se takto něco užitečného vytlouci, nebo
se dělají sensace a klepy, aby administrace měla výdělek. Ani u Národních
listů s osvědčeným smyslem pro tradici nebyl dán do pense »dobrý svobodomyslný duch«. Takhle se vyrovnává salonní měšťáctví s měšťáctvím pouličním. Což však znamenejme jako dobrý doklad k tomu, že ještě dvacet let po
převratu není obecně známo nic z toho, co je základem, náplní i formou národa a tradice. Staré, krásné legendy na mnohých místech vypisují, jak některé úsměšky a sensace jsou trestány ztrátou rozumu i zdravého ducha.
Dáváme jim za pravdu i v moderní době.
K. Vch.
DOPIS PANU PROF. HUSOVY FAKULTY J. L. HROMÁDKOVI.
Vážený pane profesore, několikrát jsme měli příležitost v tomto časopise
se zmínit o Vašich názorech a skutcích. Ačkoliv jsme tu několikrát vyslovili
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nesouhlas s některými Vašimi názory — záleželo nám zvláště na př. na Vašem znovuuvedení Luthera a Calvina do Čech, jak jste si zajisté všiml —
přece jste neuznal naše námitky za hodny odpovědi. Zdálo se tedy, že naše
revue se Vám nikdy nedostala do rukou. Z této doměnky jsme byli však vyvedeni, když nám bylo administrací Vaší »Křesťanské revue« zasláno číslo,
kde na str. 188. referujete o katolické literatuře a žurnalistice a kde se zmiňujete i o Řádu v této poznámce: »Roztříštění Evropy v několik front, které
stojí nepřátelsky proti sobě, působí i na rozhodování našich katolických kruhů.
Jsou mezi nimi zřetelně aspoň dvě skupiny: jedna se pokouší opřít o fašistické tendence, ano zaujmout fašistickou frontu v dnešní evropské kolisi: do ní
patří revue »Řád« a čtrnáctidenník »Tak«. Oba tyto časopisy soustřeďují
mnoho známých a význačných jmen z českého kulturního života katolického
a mobilisují katolické síly do boje proti marxismu, komunismu a socialismu.
Pochvalují si všechny úspěchy fašistických výbojů, ať je to okupace Habeše
anebo vzpoura Frankova ve Španělsku.« To je tedy Vaše první známka toho,
že berete na vědomí existenci naší revue, že jste ji jistě četl, když o ní nyní
dovedete říci takovou zásadní charakteristiku. Ale odpusťte nám, pane profesore, jsme-li nyní co do Vašich kritických poznámek o českém kulturním
a mravním životě, co do Vašeho ujišťování o potřebě spravedlnosti a mravní
odpovědnosti, poněkud na pochybách a nerozhodni. Píšete-li, že »Řád« je
z časopisů, jež »si pochvalují všechny úspěchy fašistických výbojů, ať je to
okupace Habeše anebo vzpoura Frankova ve Španělsku«, pak zřejmě jste
tento úsudek učinil v chvatné povrchnosti, znaje snad jen to, co o Vás bylo
zde napsáno, protože jinak bychom musili konstatovat (třebas u profesora
Husovy fakulty!), že toto tvrzení je nepravda. Kdybyste byl četl aspoň petit
v »Rádu« (zdá se, že Vám na něm nejvíc záleží), nebo kdyby Vám šlo v takové maličkosti o mravní zodpovědnost, byl byste musil konstatovat, že naše
stanovisko o Habeši bylo úplným opakem toho, co tvrdíte (Rád III., str. 133
a n.) a že naše sympatie zdaleka nepatřily gen. Frankovi, jak byste rád
veřejnosti namluvil (Rád III., str. 532 a n.). Horujete sice proti všelijakému
mravnímu liberalismu, ale sám jste jej nepřekonal v této své poznámce o katolické žurnalistice. Jde Vám o to, abyste nás označil fašistickou nálepkou,
jíž se dnes každý s úspěchem odstraňuje v jistém našem českosl. zglajchšaltovaném prostředí »neopravdovosti, chytráctví a nedbalosticc, abychom užili Vašich termínů, stejně jako u našeho mocného souseda každý nepohodlný katolík se označí za bolševika? V tom vskutku si nemají umravňovatelé obou říší
co vyčítat! Uvidíme na konec, komu prospěje neúcta k pravdě, neúcta k pravému významu slov, neúcta k vlastní opravdovosti! Když jste nám chtěl vyslovit svou nelibost, měl jste vhodnou příležitost zvláště po našem referátu
o Lutherovi! Nikoli však, pane profesore, takto za rohem a okolo!
Chceme však Vaše stanovisko samo o sobě s Vaší pomocí uvést ad absurdum a konstatujeme, že velmi pochvalně se zmiňujete o týdeníku »Obnově«. Píšete o něm: »Českému katolíku má být dán list psaný katolicky,
aby ho vyrval z ovzduší rozkladného, katolíkům nepříznivého tisku*) . . .
»Obnova« hájí s úctyhodnou rozhodností zahraniční politiku našeho státu.
*) Jak případné vzhledem k str. 188. X. ročníku Křesťanské revue!

130

A také její pohled na dnešní krisi evropskou (Španělsko!) chce být katolicky
suverenní.« Díky i za tuto Vaši mravní opravdovost: na zakládacím provolání »Obnovy« jsou totiž za »Rád« podpisy St. Berounského a Fr. Lazeckého za redakci »Řádu« a přispěvatelé »Řádu« patří mezi hlavní přispěvatele
»Obnovy«.
Doufám, vážený pane profesore, že budete mít ještě příležitost, abyste
nás zase jednou dal do klatby podle slov Vašeho článku »Česká otázka«
v Křesťanské revui č. 6, roč. X.: »Boj o češství znamená boj s tímto duchem
neopravdovosti a chytráctví, myšlenkové nedbalosti a politického beťařství«
(str, 174). Ale nedávejte nám tak snadno výhodnou posici tohoto boje!
REDAKCE
DVA BRATŘI A POESIE. 1. Kdy píšete? (Jaké místo ve Vašem pracovním dnu, po případě týdnu, roku zaujímá Vaše literární tvorba?)
2. Ztěžuje Vám eventuální Vaše občanské povolání Vaši literární práci
nebo ne?
3. Jak byste si představoval ideální pracovní možnosti spisovatele u nás
a co by se dalo již dnes konkrétně provésti k realisování tohoto ideálu ?
Takovéto inteligentní otázky položila redakce čtvrtletníku »U« některým našim spisovatelům. Jsou tam odpovědi některé stejně inteligentní a některé zas opravdu inteligentní. Ale jako vzácnou perlu vyjímáme konfrontaci
dvou odpovědí více než příznačných.
K a r e l Č a p e k odpověděl takto:
»1. Mé »občanské« povolání je žurnalistika; ale noviny, pro které píši,
jsou tak inteligentní, že mě zaměstnávají jako volného spisovatele, který píše
co chce a do které rubriky chce, takže i mé »občanské« povolání je vlastně
zase jenom literatura, ovšem vědomě se obracející k širšímu, novinovému čtenářstvu. V tomto smyslu nedělám nic jiného než svou literaturu, ať už pro
své noviny nebo jinak. Vím ovšem, že v tomto ohledu mám u nás postavení
výjimečné — a šťastné, které bych přál všem spisovatelům.
2. Svou službu v novinách považuji za velkou výhodu: nutí mě, abych se
zajímal o všechno na světě, o politiku, hospodářství, sport, aktuality atd.; je to
hodně široký styk se životem, jenž dělá dobře člověku žijícímu denně svých
šest, osm hodin u psacího stolu. Pak cením si na žurnalistice té nutné pohotovosti: nečekej na inspiraci, příznivou náladu a jiné subjektivní disposice;
musíš psát hned a hledět dát své nejlepší, i když nemáš té chvíle chuti. Nutnost je krásná, pane.
3. atd.«
J o s e f Č a p e k , který ovšem na rozdíl od Karla Čapka je skutečným
básníkem, odpověděl:
»1. Píši (i maluji) kdy chci a mohu. Tím nepravím, že kdykoliv a pravidelně; chci tím hned v začátku zdůraznit, že u umělecké tvorby tím podstatným vždycky má být její v n i t ř n í n u t n o s t (podtrhuje Čapek) a nikoliv
její vnějšně podmíněný regulovaný či termínovaný provoz.
2. . . .
3. Tedy ty ideální pracovní možnosti spisovatele bych hledal nejprve
v něm samém. Má-li co říci. Je-li umělcem, či víc publicistou, umělcem, nebo
spíše jen slovesným producentem. Mnoha a právě těm nejušlechtilejším bás-
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níkům, nepřekáželo jejich občanské povolání cele a vrcholně se vysloviti, ale
jistě by mohlo být obtížno literárním liferantům, zdržovati je v racionelnější
produkci... slovesnost se bere oběma proudy; ten umělecký tryská neregulovaně . . . — Umělci jsou z osudu; . . . «
Je jen přirozené vidět, oč lépe rozumí poesii a s v o b o d n é v n i t ř n í
n u t n o s t i , z níž poesie tryská, ten z obou bratří, který je méně producentem a tudíž i méně proslulým, než ten, který je šťasten v svém občanském
povolání, dovolujícím mu vesele, bez inspirace a jiných subjektivních disposic míchat noviny s literaturou. Jiných poznámek k této upřímné kvalifikaci
netřeba připojovat.
rč
OBNOVA. V týdeníku »Obnova«, jež před nějakým časem počal vycházeti v Opavě, dostává se československým katolíkům listu, po němž už
dlouho bylo voláno: nezávislého a svěžího časopisu, který by v duchu a zásadách Katolické Akce informoval o všech aktualitách denního života a zaujímal k nim stanovisko neúchylné od zásad Církve. Potřebujeme takového
listu — abychom už konečně vybředli z té záplavy tisku, jenž si sice též říká
katolický, ale jenž buď svým úzce stranickým zabarvením anebo svou diletantskou omezeností (což bývá často smíšeno) dělá tomuto jménu nanejvýše
ostudu. Katolíci v jiných zemích mají namnoze již vybudovány podobné listy:
jmenujeme jen znamenitý francouzský »Sept«, jenž v našich poněkud tísnivějších poměrech byl »Obnově« vzorem. A nemáme jiného přání, než aby se
»Obnova« skutečně stala tím, čím je Francouzům »Sept«; listem, jenž by je
nenechal na pochybách ani v jedné vážné události světové i domácí, jenž by
jim jasně a nesmlouvavě ukazoval cestu ve zmatku všeobecném. »Obnova«
má všechny předpoklady, aby se takovým listem stala. — Stálými jejími
spolupracovníky jsou vesměs lidé, známí z někdejšího »Rozmachu« a »Života«, anebo z dnešních »Na hlubinu«, »Akordu« i naší revue: Jaroslav Durych, dr. Braito, Peřich, Krlín, Weirich, Berounský, Vodička, Jehlička, Renč,
A. Kostohryz atd. To znamená, že v »Obnově« budou v základě tytéž myšlenky přístupnou formou rozváděny, na nichž stavěly a stavějí tyto revue,
ale bude v ní i dosti místa právě pro časové události, pro něž jsme dosud
neměli dosti vhodného listu. A k tomuto poslání přejeme »Obnově« mnoho
úspěchu.
FRANTIŠEK

UCHVÁTAL

Československé církve tragika
vysnila si už svého básníka:
Co na své cestě ztrhal kobyl,
než se do Moravěnky probil,
s prokletými tam sedá u vína,
drží jim plášť a střevíc zapíná.
Škoda, že po lyrických marších
zasedne moudře v radě starších.
SCARBO

I

Týdenník

»OBNOVA«
sdružuje všecky současné intelektuální síly
katolické v čele s Jaroslavem Durychem
Předplatné: na rok Kč 35'—, na půl roku Kč 18'—,
jednotlivá čísla 70 haléřů

Administrace: Opava, Dolní náměstí 18
V Praze v prodeji u Lad. Kuncíře, Voršilská 3

NOVINKY
VÁCLAV

ŘÁDU:

RENČ:

SEDMIHRADSKÁ ZEM

Básně. Se 4 kresbami akad. sochaře J. Jaška. Cena
Kč 18'—.

KAREL

SCHWARZENBERG:

LANCKNECHTA
BED. SCHWARZENBERGA ŠPANĚLSKÝ
DENÍK A ZROZENÍ REVOLUCÍ
Nové rozšířené vydání s předmluvou Josefa Pekaře.
Vyjde v květnu 1937.

JOSEF PEKAŘ. ŽIVOT A DÍLO

Sborník na pamět Josefa Pekaře.
Podrobnější informaci Vám podá přiložené oznámení,
které doporučujeme tímto pozornosti všech čtenářů.
KNIHY LZE TÉŽ OBJEDNATI U VŠECH KNIHKUPCU.

Ladislav Kuncíř, nakladatel, Praha

Voršilská 3

KUNCÍŘOVY NOVÉ KNIHY 1937:
F. M. WILLAM: Život Marie, matky
Ježíšovy. Přeložil A. Stříž. S 32 obr.
příl. Cena Kč 55 — váz. Kč 70'—.
Willam zasadil šťastně život Marie
Panny do rámce dvoutisíciletého a
ještě staršího života, jak se nám
zachoval v památkách v Palestině
a v přilehlých územích. Protože
onen život se nezměnil v mnohých
a mnohých věcech, oživuje nám
Willamova kniha neobyčejně chudičké zprávy evangelia o P. Marii.
Každé dítě chce věděti mnoho o své
matce a Willamova kniha na tyto
mnohé otázky nám, dětem Mariiným, odpovídá velmi krásně.
»Na hlubinu.«
F. J. WEINRICH: Umučení Páně,
vyprávěné katy, lidmi a anděly.
Přeložil J. Beránek. S 12 obr. příl.
Vyjde v květnu 1937.
Překlad originálního podání umučení Páně, prvotřídní ceny po stránce literární i duchovní. Vítáme a
doporučujeme knihu. »Nahlubinu.«
DURYCH: Obrázky z Československa
vyjdou v říjnu 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.—.

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«.
KAREL MIRVALD, Kryštof Kolumbus.
Mirvald si pro svůj život Kolumbův nepřipravil žádné schéma; 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.
BŘET. 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!

Zajistěte si subskripci. U všech knihkupců.

Ladislav Kuncíř, nakladatel, Praha II, Voršilská 3
Používání novinových známek povoleno výnosem Ředitelství pošt a telegrafů
v Praze, cj. 59.895/VII ze dne 3. dubna 1936 — — Podací úřad Praha 25

