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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

JAN

ZAHRADNIČEK

SVATODUŠNÍ

SVÁTKY

Obloho, dóme blankytný, z mramoru Říme,
v širokost rovin pod tebou tvé světlo přímé
v plápolné síle hřímající dopadá,
odpověď sobě žádajíc — a hvozd i zahrada
i luh a lícha s ptáky na prsou a tvrdost ukrytu
tisíci stvolů, pňů a letorostů srší k zenitu —
i smetiště se pohnulo a zhrzeného Joba
zas k tobě pozvedá žhnoucího slunce skoba.
Praskají prudce skořápky, mečíky tasí z pochvy
za stéblem stéblo pluky trav, než požár dní se dochví,
a srdce z hlubin slyšící kov zvonů ve výhni,
chvat míz a jásot kukaček nad dálkou svatodušní,
po stupních skutků svých k vám spěchá, ze skla hrušni,
k vám, bleskné blatouchy, z potoků rýžující
zlato svých brnění, k vám, slunce pampelišek hřmící
z míst za zdí zavržených slávou těchto dní,
k vám, všichni ostnatí, ó hlohu tvrdých bodlin,
však nyní v šatě svatebním, za nějž i já se modlím,
za stolem vybrav sobě místo poslední. . .
Ani jak osení si nad zem netroufalo
to srdce kořen spíš, však list a stvol jen málo,
za podnož bídy světa chystajíc se dát —
teď ale táhne je žhnoucího slunce skoba.
Za pažit, blesk a strom dík žasnoucího Joba,
jenž z vředů povstávaje přehlíží svůj sad,
jenž z bláta šíji zdvíhaje zří obzor za obzorem
krajiny jitry jítřící a v příslib strašný skorem
jazyky ohnivé v záhonech tulipánů plát.
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PO R A N N Í M

KLEKÁNÍ

Noc mrákotná se ukrývá pod křídla netopýrů,
nad rounem rosy cesty jdou až k hvězdné souvrati,
hřích nespáchán a kletba nevyřčena v travin míru,
zvěst zvonu doznívajíc v polích zrnatí,
a z hlásnic kohoutů a z korun vzdušných klecí
hlas kovu konejší můj stesk a všechny věci.
Křest ohně přijme strom i tvář a potem, krví kropit
den začne brázdu nejtvrdší k žni kolébek i már,
spřežení sluneční v třeskotu kol a kopyt
tryskem se rozjíždí a v sosnách skrytý žár,
zahrady na kolenou, prameny a trávy
vjezd jeho hřímající kraj za krajem zdraví.
Zvon v zenit schody vtesával, teď tetelí se vánky
čmeláků bzukot míchajíce s vůní chlebovou,
ó Maria, ty paní studánek, jež držíš blankyt,
klas, květ a hrdlo vzývá vlahou mírnost tvou,
a motýl vzdechu v modro vznímaje se křídly
pro žízeň země vznítit chce tvůj soucit mnohozřídlý.
Slyšíc ty přes tvář ohně zdvíháš rukou milosrdnou
tkáň vlažna sešívanou stehy blýskavic,
čabraky mračen parno zmírňuješ, v němž zrna tvrdnou,
štěrk krupobití z vozů bouřek jinam sypajíc —
milosti pršky spouštíš jen, když v srázné době denní
jako král po nás šlape soudu vzplamenění.
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TŘESK SLOVA O SLOVO
Třesk slova o slovo a pýcha zhrdne chlebem,
skřípajíc písek žehrání zub na zubu,
i venku skřípá mráz a zvony věží s nebem
třeskutě opakují zápas Jakubův.
Utíkáš chřestě hněvem svým, i vzduch je břitký,
trestance míjet vidíš jen co v spánku sen,
jdou zotvíráni na veskrz a prázdni výtky
— snad sestra nepoklekla v strašný večer ten.
Však ty? — Krkavec Eliášův přináší ti
sedmerou útěchu, ó nechtěj vyšlehnout
v tom jaru záští listím zlým a nasaditi
plod zhouby skrývající popel, jed a troud,
když slova zkříží se a pýcha zhrdne chlebem,
skřípajíc písek žehrání zub na zubu,
když venku praská mráz a zvony věží s nebem
horoucně opakují zápas Jakubův.
Ze sbírky „POZDRAVENÍ SLUNCI''
VÁCLAV

RENČ

MALBORGŮV

DŮM

Seděl jsem za říjnového večera ve svém pokoji, zabořen
pohodlně do křesla a pokuřoval z dýmky. Přede mnou na stole stála
sklenice vřelého čaje. Rád piji čaj ze sklenice, poskytuje mi tak
mnohem větší potěšení svou zlatohnědou barvou, průzračnou jako
drahokam. Mám dojem, jako bych viděl jeho povzbuzující vůni
dříve, než ji ucítím a alchymickou kondensaci jeho chuti dříve, než
mi započne příjemně stahovat ústa a drhnout na jazyku. S oblibou
užívám čaje značky „Pompadour", který se prodává v jednotlivých
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porcích, zabalených do váčků z řídkého plátna, které se zavěšují na
skleněnou tyčinku. Právě jsem ponořil váček do sklenice horké vody
a pozoroval, jak za několik okamžiků poté začal stoupat ode dna
sklenice hnědý mráček, prolínal vodou, barvil ji do zlatova, když
tu mi přišla podivná myšlenka: že se váček s čajem podobá mrtvému,
zabalenému do plátěného rubáše a spuštěnému na dno moře. Nebyla
to představa útěšlivá, ani přiměřená celkové vlídné náladě mého
teplého a skrovně osvětleného pokoje, dýšícího přívětivostí, zatím
co venku skučel podzimní vítr a tříštil řídké kapky deště v ošklivé
mrholivé mžení.
V té chvíli bylo zaklepáno na mé dvéře a v zápětí vstoupil kdosi
dovnitř. Byl to jeden z mých povrchních známých, jakýsi Švéd,
bydlící v nedaleké ulici ve vlastním domě podivného vzhledu; v architektuře domu, ač ne rozsáhlého, bylo jakési gesto přepjaté monumentálnosti, což bylo způsobeno falešnými, polovypuklými sloupy
ve fasádě a neúměrným množstvím oken. Příchozí se jmenoval Malborg. Byl snad padesátiletý, snad čtyřicetiletý, jeho zvadlá tvář,
avšak bez vrásek, nedala přesně uhodnout jeho stáří. Setkával jsem
se s ním častěji ve společnosti svých přátel, hlavně v nejhlučnějších
zábavních místnostech, kde byl rád vídán pro svou nevyčerpatelnou,
až divokou veselost a pro velkou útratu. Neušlo mi však, že v jeho
hýřivém veselí je něco nuceného, a neměl jsem k němu proto zvláštní
důvěry. Také jeho vypouklé, hranaté čelo, korunující vhodně jeho
vysokou tenkou postavu, a příliš modré, nepřítomné a vyjevené oči
pod ním, ho nijak nepřibližovaly mé sympatii. Nemohu však zase
říci, že bych k němu byl cítil odpor. Bylo cosi dojemného v tom, jak
jeho kostnaté, nepřirozeně dlouhé ruce, které se takřka nepohybovaly, se často ve chvílích nejbouřlivější rozjařenosti dovedly položit
sousedu na rameno s posunkem, v němž byla jakási nesrozumitelná
úzkostná prosba. Všiml jsem si, že nejčastěji se takto položily na
rameno mně. Naposled se tak stalo právě předešlého večera, kdy
jsme se sešli v hlučné společnosti v baru „Astaroth". Malborg utrácel
šílené peníze a udržoval společnost, aby se nerozešla předčasně. Zábava potrvala do velmi pozdních hodin, protože já, který jsem odešel
první, jsem došel domů až ke třetí.
V mém bytě se Malborg neobjevil asi od čtyř let. Proto jsem se
velmi podivil jeho nezvyklé návštěvě. Pohlédl jsem mu tázavě do očí.
Stál u dveří beze slova, drže ještě ruku na klice. Ve výraze jeho vytřeštěných očí a jeho ztrnule pootevřených úst bylo cosi, co způsobilo, že jsem prudce povstal z křesla a odložil dýmku.
„Dobrý večer," řekl jsem, jak jsem uměl nejbodřeji, což mi
nešlo snadno, „a vítám vás."
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Očekával jsem, že mi neprodleně vysvětlí důvod své návštěvy.
Ale v jeho tváři, kterou bych nejspíš nazval zděšenou na smrt, se
nic nezměnilo.
,,Přihodilo se vám něco?" otázal jsem se s účastí poněkud nucenou a vedl ho ke stolu. Postavil jsem před něj sklenici vřelé vody,
která ustavičně stála na mých kamnech a ponořil do ní skleněnou
tyčinku s váčkem čaje. Jeho pohled sledoval ohromeně mé počínání
a když ode dna začal stoupat mráček zlaté hnědi, prolínající vodou,
zakryl si můj host obličej rukama a zaúpěl:
„Tak, zrovna tak. Celý dům už je ho plný — a mé srdce, mé
srdce!"
Nyní bylo na mně, abych byl zděšen. Zachvěl jsem se slabostí
a sklesl do křesla proti němu. Po chvíli sňal malátně dlaně s tváře
a pohlédl na mne tak úpěnlivě, že bych to nedovedl vypovědět. Zamrazilo mě až do kostí. Chraptivým hlasem mi pravil:
„Něco vám povím. Ale zhasněte napřed světlo/'
Uposlechl jsem a usedl znova do křesla. Mlčel ještě okamžik
a pak počal se svým vyprávěním. Když je mám opakovat, ještě teď
mi buší srdce úzkostí, ač je tomu už přes rok. Vyprávěl napřed chraptivě, s dlouhými pomlkami, ale postupem vyprávění se jeho hlas
stával lidštějším a prostším a měl do sebe cosi jako ulehčení, s jakým sdělujeme druhé osobě zpravidla to, co nás dlouho skličovalo.
Nikdy bych si netroufal opakovat jeho vyznání, kdyby již nebylo
v hlavních rysech známo v jistých kruzích, sledujících zajímavý
porotní proces, k němuž došlo brzy poté.
„Znáte mě jako obchodníka," začal, „kterému se znamenitě daří
jeho záležitosti. Hodně vydělám a dám vydělat jiným. Svůj čas rozdílím mezi své obchody a své přátele, totiž spíše své hlučné radovánky
s přáteli. Ale v noci, v noci jsem troska lidské duše, která se chvěje
v nekonečných straších a je den ze dne víc sžírána úzkostí. V noci
draho platím těch několik denních hodin zapomenutí.
Nebýval jsem vždycky takový. Bývaly noci, kdy jsem se těšil
opojnými myšlenkami, jaké v nás rozviřuje láska. Nemohl jsem se
dočkat rána, abych opět spatřil svou milovanou, dceru zámožného
soukromníka v mém rodném švédském městě. Byl jsem na světě sám
a tato láska, o níž kromě mne nevěděl nikdo, ani dívka, kterou jsem
miloval, byla mi bohatou náhradou za všechno zlé, co jsem v životě
zkusil. Odhodlával jsem se den ze dne, že projevím svou lásku, vymýšlel jsem si drobné úskoky, jak se přiblížit k dívce a zkoumal jsem
naděje, které jsem mohl mít u ní a u jejího otce. Mé obchody nešly
špatně a při mém mládí — nebylo mi ještě šestadvacet roků — se
dalo očekávat, že o mou ženu, budu-li kdy jakou mít, bude slušně
postaráno. Pravda, byl jsem vzhledem trochu příliš hranatý a po201

někud nesmělý, oním toporným způsobem, který nás činí spíš zajímavými než láskyplnými. Ale platil jsem za milého mladíka, který
nemaří času, peněz ani sil a dovede se shodnout s lidmi, vyjde-li
se vstříc jeho zakřiknuté povaze.
Kdož ví, snad to ani nemohlo být jinak. Ve svých nadějích jsem
byl předskočen jiným, rovněž obchodníkem a téměř rostencem. Nebyl
z mého města rodem, ale byl v něm usazen již hezkou řádku let,
když se začal dvořit „mé" dívce. Byl to muž poněkud zavalitý, bodrý,
veselý a otevřeného pohledu. Měl onu nenásilnou naléhavost a neústupnost, která se musí setkat s úspěchem. Slavila se svatba, které
jsem přihlížel z dálky, nicotný, nepovšimnutý, zbytečný jako odhozený klobouk. A přihlížel jsem z dálky i šťastnému manželství těch
dvou. Jediné, v čem jsem mohl se svým nic netušícím sokem soupeřit,
byl obchodní zdar. Všechno ostatní u mne a kolem mne však vadlo
a zelo pustotou a žil jsem tak dokonale na dně nebo za zdí, či jak
byste to nazval, že kromě mých obchodních přátel neměl snad nikdo
na světě zdání o mé existenci.
Ale žil jsem. A jak intensivně! Stravoval jsem se sledováním
těch dvou, byl jsem nepozorovaně přítomen všude, kde oni byli, naplňujíce své okolí jasem a úsměvem. Každé nové setkání bylo celým
rokem, o nějž zestárlo mé srdce. Je mi dnes pětačtyřicet roků, ale
mé srdce je stoleté. Vžijte se do té trýzně, které jsem denně zakoušel.
Připouštím, že to byla trýzeň poněkud chimérická, ale proto o nic
méně palčivá. Uplynulo sedm let. Mladí manželé byli stále bezdětní.
Uráželo mě to jaksi a hnětlo, neboť jsem cítil, jako by má trýzeň
byla o něco ochuzena. A také má naděje. Doufal jsem nepřiznané,
že budou mít dceru a že mi ona jednou vynahradí, čeho se mi nedostalo od její matky. Hořkl jsem stále víc a k tomu přistupovalo to,
že vzezření paní ukazovalo na nějakou chorobu nebo strast; snad
se mi to ostatně jen zdálo. Svaloval jsem vinu na jejího růžolícího
muže a pokládal jsem ho za bezohledného hrubce a ničemu. Začal
jsem se zanášet plány, jak ho ztrestat, jak se mu pomstít. V mé
opuštěné samotě, která poznala už lecjaké trápení, ale nikdy příšer,
se líhly nejstrašnější představy zkázy. Nosil jsem svou touhu po
pomstě jako plivníka, živil ji a pěstoval, až vyrostla v plán, který
se měl státi skutkem. Ještě rok jsem se tak mučil, odolávaje nutkání,
které mě děsilo, ale zároveň s perversní slastí promýšleje všechny
podrobnosti.
Bylo to už něco přes osm let od jejich svatby, když jsem začal
uskutečňovat postupně svůj záměr. Blízko našeho města byly lomy
na proslulou žulu. Užívá se jí k pracím sochařským a kamenickým,
ale také ke stavbám nákladných paláců, zvlášť na podezdívku. Zapracoval jsem se do tohoto oboru a odstěhoval se sem k vám. Ztrávil
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jsem tu asi rok. Zatím jsem si zakoupil stavební místo ke stavbě
toho zmeteného domu, který znáte. Potom jsem na několik dní odjel
tajně zpátky do Švédska. Dal jsem si zhotovit cínovou truhlici a obložit ji pláty žuly.
Zjistil jsem si, z kterého kraje můj sok pocházel. Měl tam ještě
několik příbuzných, většinou již vzdálených, ale také svou mladší
sestru, s kterou býval velmi důvěrně sblížen. Poslal jsem mu odtamtud telegram, přímo do jeho závodu, tohoto znění:
„Přijeď ihned a sám. Gréta vážně onemocněla a přeje si s tebou
mluvit. Týká se to tvé ženy. Gersson."
To bylo jméno jeho švakra. Od nádraží k jeho rodné vesnici
vedla asi půl hodiny dlouhá pěšina dubovým podrostem. Vozů u nádraží nebylo, musil jít pěšky. Počkal jsem si na něj. Když rychlým
krokem míjel houštinu, vystoupil jsem na cestu a řekl mu s nejlaskavějším úsměvem:
„Příteli, povím ti novinu. Rozhodl jsem se, že začnu nový život.
Ty budeš základem mého domu."
A s těmi slovy jsem mu vrazil do hrdla připravenou dýku. Hleděl
na mě v té chvíli s bodrým překvapením, téměř vesele. Ten výraz
si ponechal i v agónii, jenom ztrnulý a prolnutý již výrazem vytřeštěného děsu. Zaváhal jsem, ale jen na vteřinu. Odtáhl jsem ho do
křoví a krvavou stopu zanesl a zašlapal zetlelým listím. Nebezpečí,
že budu překvapen v houštině s mrtvolou zavražděného, bylo v těch
místech co nejmenší. Nechal jsem ho úplně vykrvácet a přečkal jsem
v houštině — bylo to ráno — celý den. Dýku jsem mu nechal trčet
v hrdle. Večer jsem si ho naložil na ramena a zabaleného v plachtě
táhl ho poli a lesy, cestou necestou až daleko přes půlnoc. Na určitém
místě blízko dráhy jsem měl připravenu obezděnou truhlici. Uložil
jsem ho do ní, sešrouboval kamenné pláty a přidal k nákladu žuly,
který jsem si dal na svou adresu zaslati spěšně sem. Jeho ženě jsem
poslal telegram Gerssonovým jménem, že se její muž vrátí za několik dní.
Tady už bylo všechno připraveno k započetí stavby. Čekalo se
jen na můj příjezd a na položení základního kamene, neboť jsem
ohlásil, že při tomto slavnostním aktu chci být přítomen. Stavitel
se poněkud divil mému rozmaru, že chci mít základy ze švédské žuly,
ale vysvětlil jsem mu to jako oddanou vzpomínku na domovinu.
Ostatně část zaslaného nákladu žuly jsem rozprodal. Při kladení
základního kamene, jímž byla, jak pochopíte, ona truhla s mrtvým,
se na mne stavitel podíval pohledem, který mě vyděsil. Byl to první
okamžik opravdové hrůzy od chvíle, kdy jsem zabil. Snad neznamenal ten pohled nic jiného než prostě podiv, poněvadž stavitel
lehko poznal, že to není jen balvan, nýbrž balvany zmontované.
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Nejspíš si to však vyložil opět jak jistý projev podivínské nostalgie po vlasti a měl pravděpodobně zato, že podivná truhla obsahuje
prsť mé domoviny. Ostatně jsem mu snad něco takového sám naznačil, nepamatuji se již.
Večer toho dne, kdy byly položeny základy, jsem se vrátil na
staveniště a stál dlouho nad kamennou truhlou. ,,Budeš základem
mého domu a mého nového života. Uvidíš, jak umí Malborg žít. Není
to úšlapek, který se jen dívá na cizí štěstí, zapomenut v koutě a neslyšen. Och, bude mě slyšet, až se budu veselit nad tebou v komnatách tohoto domu. A ne jedna, celý zástup krásek bude pečovat o mé
štěstí." Takovou asi samomluvu jsem vedl nad jeho studeným
hrobem.
Od toho dne uplynulo právě deset roků. Za těch deset roků jsem
zešedivěl, jak mě teď vidíte. Vrhl jsem se do obchodů i do života se
zoufalým elánem. Utrácel jsem za nejpustší radovánky ohromné
částky, ale jako by při mně stál sám ďábel, čím více jsem utrácel
a čím nevázaněji žil, tím rychleji rostlo mé bohatství.
První čas jsem měl zato, že opravdu začínám nový život, a pociťoval jsem to jako mocný triumf. Netrvalo to však déle než několik
měsíců, které by se ostatně těžko daly nazvat šťastnými. Seznámil
jsem se v té době s dívkou, s níž jsem se chtěl oženit. Ale při první
návštěvě mého domu, k níž se uvolila, ji přepadla nepojmenovatelná
úzkost. Mně řekla jen to, že je u mne nesmírně smutno a trvám-li na
tom, abychom obývali po svatbě tento dům. Já se jej však bál opustit, jako by se mým odchodem mělo vyzradit mé tajemství. Dívka
se víc nevrátila. Ostatně zatím o mně vyzvěděla bližší zprávy a když
se doslechla, že rád podléhám potěšení častých a měnivých lásek,
ztratila asi chuť na vdavky. Pozoroval jsem však, že i nevybíravým, hlučným společnostem, které jsem zvával do svého domu,
vázne jaksi smích v hrdle. Odcházeli jsme časně z mého domu do
veřejných místností a později zůstalo vůbec jen při tom.
Neminulo snad dne, abych jej nekončil v pitkách a v hrubém
milkování. Ale i přitom jsem často instinktivně a mlčky zvával některé ze společníků, aby se mnou ztrávili noc. Nedivím se, že mému
mlčelivému posunku nebylo nikým porozuměno — ani vámi ne. Bál
jsem se strašně noci. Nemohl jsem usnout a zdávalo se mi, že mrtvý
otvírá víko své předůkladné rakve a prochází se síněmi mého domu.
Později se ten dojem pozměnil, pozbyl svého rázu poněkud naturalistického. Měl jsem spíš dojem, při němž mi stydla krev, jakoby
mrtvý prostupoval, prosakoval zdmi mého domu, naplňoval vzduch
pachem a šepotem kleteb. Chtěl jsem mít v domě co nejsvětleji, co
nejnádherněji, proto jsem si dal prorazit tolik oken. Ale nyní jakýsi
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podivný strach, aby ten mrtvolný vzduch nevyvanul oknem a neprozradil mě, vedl mne k tomu, že jsem zavíral okna těžkými okenicemi.
Tyto přízraky mě mučily rok od roku víc a není hodiny, aby mi
nestály před očima. Zvláště strašné pak bývaly výroční dny, vlastně
noci, mého zločinu. Nemohu vám vylíčit, jak jsem trpívaL Vídal jsem
mrtvého, jak stojí u mého lože, s dýkou v hrdle a dotýkaje se ledovou rukou mého srdce, dívá se na mne polo překvapeným, polo vyděšeným pohledem. Slyšel jsem přitom jeho slova: „Ležím v základech
tvého domu, na mém hrobě spočívá tvůj šťastný život, po kterém
jsi toužil. Lidé, které si platíš, se ti obdivují a obveselují tě. Máš
všechno, nač si pomyslíš. A ty se neraduješ? Dívka, kterou jsi miloval ve svém rodném městě, moje žena, mě oplakala, ztratila svůj
smích a svou útlost, pomstil jsi se za její pomyslné odmítnutí. A ty
se neraduješ? Raduj se, jásej, chval štědrého Pána, s mrtvým v základech svého domu, se zavražděným v srdci! Užívej života, je tak
krátký — což nevíš, jak krátký byl můj?" Myslil jsem častokrát,
že zešílím. A snad jsem opravdu šílený. Ach, kdybyste věděl, jak
málo tyto přeludy mají do sebe přeludného!"
Můj pozdní návštěvník ustal a ve tmě pokoje jsem slyšel jen
jeho prudké oddechování, přerušované polohlasitým úpěním. Mlčel
jsem a abych se vzpamatoval z těžkého dojmu, kterým na mne působila tato zpověď, sáhl jsem po paměti po sklenici čaje, už vystydlého,
pak po dýmce a zapálil jsem si. Přívětivý ohýnek a dým, který jím
byl prozářen, uklidnil poněkud i mého hosta a on pokračoval.
„V těchto dnech," začal opět, „dostoupila hrůza vrcholu. Slýchám za nocí, jako by se v základech domu něco sesouvalo, příšerný
rachot a dunění. Ale to hlavní teprve přijde. Včera, ve výroční večer,
jsem uspořádal, jak víte, nevázanou hostinu v baru „Astaroth" a
pozvaná děvčata, rozjařená vínem a penězi, vyváděla téměř nenuceně. Vy jste odešel brzo, zůstal jsem s většinou společnosti až do
bílého rána. Dosud nikdy jsem toho neučinil, jako bych se bál zpronevěřit svému příznaku, a vždycky jsem mu dopřál aspoň kus noci,
aby mě obšťastnil. Včera jsem se však bál, jako nikdy. Ráno, když
jsem se vrátil, jsem teprve ucítil všechnu nelidskost, kterou dýše
atmosféra mého domu za bílého dne. Usnul jsem jen stěží, ale přece
jsem prospal skoro celý den. Teď před večerem mě probudil opět ten
zvuk, jako by se něco s hřmotem sesouvalo a procitnuv, měl jsem
reálný pocit, jako by se dům kymácel v základech. Ovzduší bylo
dusné k zalknutí a to, co jsem vždycky cítil, jako by prostupovalo
celým domem, jsem nyní ucítil probíhat i mým tělem, stále blíž
k srdci, stále blíž, jako stoupá otrava v žilách, byl jsem zkřehlý chladem a neschopen se pohnout. Když se chlad již již dotýkal mého
27
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srdce, sebral jsem ve zlomku vteřiny všechnu sílu své vůle a vykřikl
jsem v nejvyšší úzkosti: „Ježíši Kriste!" a uprchl sem k vám. ..
Co teď budu dělat, Bože můj .. . Bože můj — vždyť to slovo říkám
ponejprv! Co budu dělat!"
Příšerný host se rozplakal usedavým pláčem. Zdvihl jsem se
a rozžal světlo.
„Příteli," řekl jsem po chvíli, „příteli, co jste mi pověděl, nepatřilo vlastně mým uším. Budu na to hledět zapomenout. Zatím vám
však chci pomoci."
A snad trochu neobratně, jako každý hlupák, jsem mu poradil,
aby se vyznal ze své tíhy. Přestal štkát a podíval se na mne nechápavýma očima, jejich pohled přicházel z nekonečných temnot a ponenáhlu se rozsvěcoval.
„Vyznat? . . . Vyznat? . . . Vy jste se zbláznil! Což to by byla
nějaká pomsta za můj ztracený život? Což jsem trpěl nadarmo,
skrývaje svůj čin ? . . . Vyznat ? .. . Ale ovšem, nu ovšem, vyznat!
Ano, já se z toho vyznám, komu, soudci, knězi, lidem, všem!" Jeho
hlas se zlomil a zazníval z něho šílený jásot. „Já to se sebe shodím,
ano, hned! . . . Jenže —" zarazil se a jeho pohled z očí opět vytřeštěných začal unikat zpátky do temnot, z nichž vyšel, „— jenže ten
mrtvý v základech, což ten odtamtud zmizí ? Snad už mě pak nebude
děsit, snad už ne — ale b u d e tam."
Dostal jsem podivný nápad, který se mi v zápětí zazdál dětinským nebo nepříčetným.
„Což vyzdvihnout mrtvého, podívat se na tu hrůzu zblízka a pohřbít ho řádně v zemi hřbitovní?" Rychle jsem však bral svá slova
zpátky. „Nu ano, ten dům, vždyť na něm stojí dům."
Malborg vykřikl s chmurným nadšením:
„Ale ten dům se přece zboří!"
Po těchto slovech se na jeho tváři začaly jevit známky uklidnění. Nemluvil již, já rovněž zachovával mlčení, a po chvíli se natáhl
vyčerpaně do lenošky a zavřel oči. Jak jsem byl překvapen, když
jsem za několik okamžiků zpozoroval, že spí. Poodstrojil jsem ho,
ustlal mu na divaně a s námahou ho na něj odvlékl. Sám jsem rovněž
ulehl. Samozřejmě jsem té noci spal velmi málo.
Ráno mě můj host sám probudil, již umyt a oblečen a hlasem, překvapujícím jakousi veselostí, mě pobízel, abych mu pomohl „dát to
všecko do pořádku". Nastaly pochůzky za dovolením ke zbourání
domu. Vážnost Malborgova v kruzích obchodních a úředních a jeho
štědrost urychlily povolení do té míry, že se již den po té začalo
s bouráním. Protože výslovně upozornil podnikatele, že mu nezáleží
na ušetření materiálu a že je třeba jen bourat co nejrychleji, za
dvojnásobnou odměnu, byli dělníci za několik dní u samých základů.
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Vyčkali jsme večera a v záři svítilen jsme sestoupili s Malborgem
k osudnému základnímu kameni. Pracovali jsme s horečnou rychlostí na odmontování žulových plátů. Potom jsme odšroubovali víko
rakve. Přitom, jak jsme se spolu shýbali, jsem spatřil na Malborgově
hrdle jizvu, jako by způsobenou ostrým předmětem. Zdvihli jsme
s námahou víko a odhodili je stranou, až zadunělo o žulové kvádry
jako zvon z nečisté látky. Při pohledu do rakve se Švéd s výkřikem
zhroutil vedle ní: rakev byla prázdná, nebylo v ní ani stopy po
ostatcích mrtvého. Ale v místech, kde by pravděpodobně bylo hrdlo,
ležela zrezivělá dýka.
Přiznám se, že závěr příběhu, jehož jsem byl očitým svědkem,
je mi stejně podivný jako vám, drahý Prokope, který na mě hledíte
trochu nedůvěřivě a trochu útrpně. Nedovedu si jej nikterak vyložit
a také Malborg, kterého jsem před popravou navštívil v žaláři, mi
k tomu nepodal vysvětlení. Sáhl si jen na hrdlo a s bolestí ve hlase,
která mě dojala k slzám, zvolal jen: ,,Ach Bože! ach Bože!" Vzpomínám si pouze na jeho příšerné vidiny, o nichž mi vyprávěl, jak
cítil prostupovat svou oběť zdmi a ovzduším svého domu, prolínat
jím samým. Ale neodvažuji se uzavírat na nic. Popíjím tu s vámi čaj
a pozoruji, jak stoupá hnědý obláček ode dna z bílého plátěného
váčku.
HANS

CAROSSA

DOMOV
Kdysi dítě, teď už jen host domu,
věren jsem přec duchu domu z dávna,
s hadem na smrt v družnosti jsem spojen.
Mnohdy, na cestách, jsem hostem krále,
v hoře svaté slýchám slova prorokova.
Oba doufají, že jim se v službu poddám.
Ale zlato, klenoty a králů dary
hadu posvátnému odevzdávám,
prorokovo mocné tajemství též
duchu domu tichému hned zrázím.
Nechci odměny, jen za rok pohostinství.
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Vždy pak na podzim, když s hory sestupuji,
býky mladými muž orá tvrdé role,
starý pastvec pase hnědě skvrnné stádo.
Uvnitř dcery tkají roucha květovaná,
chléb a mléko nese veliká a krásná matka,
chlapci jdou, bych nařezal jim šípů.
Věrně v síni sycí had, duch domu v ohni pěje.
Nikdo králi neslouží a nikdo věštci.
Nenarozenému Pánu Duchů všichni slouží.

UTAJENÁ

KRAJINA

Nevšímané trosky chrámů
vůkol v úpalu jsou vzňaty.
Krucinky tu mezi sloupy
ssají z písku pohled zlatý.
Hrdých motýlů třpyt krášlí
mramorová lůna, cela.
Z boha podpaží se bujně
zeleň mechu rozestřela.
Stříbrošedý had tu leží,
sražen, už se přestal chvěti.
Listy s ořechu naň kladou
tiše pokleknuvší děti.
A už z hlíny vylézají
řadou k němu černí brouci,
by zas vnesli mrtvé tělo
v podstaty proud, šepot vroucí.
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STARÁ

KAŠNA

Jen zhasni lampu, spi! To šumot stálý
ze staré kašny dole šepotá.
Těm, kteří pod mou střechou ulehali,
vod šepot vždy byl písní života.
Snad někdy ve snách náhle neklid bludný
se k tobě vplíží, o dům obavy;
krok tvrdý v písku zapraská u studny
a bublání se divně zastaví —
ty procitneš — a buď jen bez obavy!
Hvězd plnost prudce tryská do šira,
jen poutník u kraje se pozastaví
a holou dlaní z proudu nabírá.
Hned odchází. A pramen opět šumí.
Ó, utěš se, zde nezůstaneš sám.
Co poutníků jde v hvězdách mezi chlumy
a nejeden z nich obrátí se k nám.
Přeložil BOHUSLAV REYNEK

JOSEF

VAŠICA

K OTÁZKÁM BAROKNÍHO PÍSEMNICTVÍ
1. D a t o v á n í č t y ř e s c h a t o l o g i c k ý c h

písní.

Je známa historie čtyř písní o posledních věcech člověka,
které Jaroslav Vlček připsal Antonínu Koniášovi a které pak postupně byly nacházeny v Božanově Slavíčku rajském (1719) a třetím (1697) i čtvrtém (1712) vydání Šteyrova Českého kancionálu.
Tím byl tento skvělý, komposičně ucelený cyklus, volně tlumočící
německé předlohy, dřív kladený do dvacátých let 18. věku, pošinut co do vzniku na konec 17. století, V poznámkách k přetisku
všech těchto čtyř písní (v Pourově edicí, Praha 1934), kde je též
vyložena genese německé i latinské verse — o polském překladu
jesuity Sigmunda Brudeckého (f 1647) jsem se nemohl nic bližšího dopátrat —, připsal jsem jejich autorství anonymnímu red209

aktoru třetího, posmrtného vydání Šteyrova kancionálu. Ale ukázalo se, že existovaly již dvacet let před tím. Svědčí o tom citace
tří úryvků z písně o pekle a z písně o nebi v »Naučení víry křesťanské katolické, z Starého a Nového Zákona, z Církevních Učitelův, a jiných starobylých spisovatelův sebrané« od Jana Heinšmidberského z Třebechovic, faráře Smidářského, na světlo vydané v Praze u Urbana Goliáše léta Páně 1676«.
Heinšmidberský1) kromě » Naučení« vydal tiskem ještě oslavné kázání o sv. Ignáci s titulem »Světlo světa a Tovaryšstva Pána
Ježíše jest svatý Otec Ignatius Lojola« (v Hradci Králové 1673):
dovedl užiti vhodně slovních hříček2) a sestavil celou litanii chvalořečných výroků o jesuitech, jež se počtem vyrovnávají písmenům
abecedy. »Učení víry« je knížka nábožensky vzdělavatelná, a jak
autor v své dedikaci »urozené paní Dorotě Zuzaně, ovdovělé Hložkové, rozené slečně Stošce z Kaunic« připomíná, zhustil do ní
»v krátkost a skrovnost«, o čem po deset let obšírněji v postě kázal, proto ji vyznačuje sympatická stručnost a jadrnost. Heinšmidberský si také rád za veršů je3) nebo proloží svůj výklad cizími
verši. Uvedu příslušná místa, jež obsahují citáty ze čtyř písní o posledních věcech člověka.
Agnus Dei ty má ctnosti,
že bouřky krotí, a zlostí,
ohně jízlivost zahání,
před náhlou smrtí nás brání,
ďábla vraha zapuzuje,
nepřátely pak snižuje,

žehnáť i žen těhotných plod,
nese hodným moc darův vhod,
i hříšným mnoho prospívá,
když v poctě se od nich chová,
a ačby kousek malý byl,
tak platí, jakby celý byl.

Ten pak takový Agnus Dei dělá se z čistého bílého vosku, s balsamem
a svatým křižmem smíšeného, a papež prvního roku vyvolení svého, potom
vždycky po sedmi letech v čase velikonočním ho světí, a všem žádajícím
v Římě rozdává.« Srov. Čes. slov, bohov. I, 162—163.
Byl farářem v Smidarech od 1668 do 1693 a spravoval zároveň fary
ve Starém Bydžově a Petrovicích (srov. Jos. Jireček, Rukovět I, 234).
2) Jméno Ignatius de Lojola dává mu anagramma: O ignis a Deo illatus;
okolnost, že památka jeho se slaví posledního července, připomíná mu, že
milostí Boží hořel a celý od ní červený byl a pod.
3) Tak před vlastním textem praví na adresu svých možných hanitelů:
>Hanče, kdo jsi? rozváž sobě, / že mně Duch Svatý, ni tobě / všech darův
neráčil dáti, / co dal, tím ctím Církev máti.« Na otázku »Sluší-li Agnus Dei,
vosk svěcený nositi?« (Č. Zíbrt, Staročeské obyčeje 1889, str. 69 zná stručný
doklad, vlastně pouhou zmínku, jen z roku 1644), odpovídá: »Sluší, a všeho
toho, co Církev svatá užívá, a povoluje užívati; nebo sám nejsvětější Otec
papež, při posvěcování takového, který se od Urbana toho jména Pátého
papeže velikým darem jmenuje (Č. Zíbrt o. c. v seznamu věcném řadí jej
pod heslo agnusek), takto v latinské řeči říká, jako tu na česko přeloženo
jest:
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Článek jedenáctý. T ě l a v z k ř í š e n í . Ten složil svatý milý Šimon,
a předkládá nám, že v poslední všeho světa den, všech lidí těla, v věku dokonalém, a v čase, jakým Kristus Pán vstal, z mrtvých vstanou, a zase k nim
duše připojené budou, a všickni, zlí i dobří, k trůnu Božímu se dostaví, aby
vzal jedenkaždý, vedlé zasloužení svého, zlé nebo dobré. O čem výborně svatý
Job (kap. 19) věděl, Ezechiel (kap. 37) skusil, a Daniel (kap. 12) prorokoval.
Dobří těla (však nejednostejná) míti budou světlá, jasná, sličná, lesknutá,
třepetavá, neutrpná, ohebná, hbitá, ochotná, subtylná, tak že každý kámen,
dřevo, železo proniknou, neporušitedlná, tak že ani ďábel jim uškoditi nemůže, a bez ustání, meškání a unavení na rozličných místech se ukázati
mocti budou. Slovem, vyvolených Božích
kde jen vůle bude chtíti,
tam své tělo bude míti4).
Zatracencův pak těla budou bídná, těžká, zpozdilá, lenivá, nepodobná,
neskončené nuzná, a bez přetržky až na věky věkův, a to nevypravitedlně
trápená. Poněvadž tohoto světa muky, jako:
kůl, hák, rožeň, ač jest hrozen,
jest pouhá v pekle hříčka,
tam hranice jest lednice,
šibence, tenká tyčka5).
Dvanáctý a poslední článek. A ž i v o t v ě č n ý . A m e n . Ten poslední
složil svatý Matěj, a ujišťuje nás, že odplata ctnosti křesťanské, víry, lásky,
naděje, modlitby, postu, protivenství a almužny, jest nebeská sláva. A mnohem jinší, blahoslavený, a ve všem bezpečný život, který v Krista Pána věřícím, a přikázání jeho plnícím přistrojen jest. Pán Bůh rač nám ho všem,
i s tím dáti, který ho takto sobě vinšuje:
Bych v nebeské byl živ v vlasti
s tebou, ó Bože milý,
chci trpět zde všecky strasti,
byť se hned na mne lily:
važ zde, řež, tluč, suž, seč, pál, muč,
jen rač mi nebe slíbit,
toť mně milo, se zlíbilo,
líbí, a bude líbit6).
. . . Též jest pokrm pravý anjelský, kterým my se, na poušti tohoto světa,
krmiti a obživovati máme, a jestli chceme do života věčného přijíti, ji jakožto
4)

Odkud je toto dvojverší převzato, nevím.
Tyto čtyři verše jsou z 15. strofy písně o mukách pekelných (edice
Pourova, str. 54).
6) V Pourové edici, str. 80. Je to poslední strofa písně o slávě nebeské,
v níž však jsou dvě odchylky od textu v kancionálech, zde vyznačené kursivou; u Šteyra zní 1. verš: Já abych v té živ byl vlasti, a 3. verš: nebudu se
báti strasti,
5)
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vejpravu na cestu věčného blahoslavenství užívati přísluší. Onať až do skonání světa setrvá, o které někdo takto:
Mezi všemi zde krměmi
jest jedna nejvíc drahá,
totiž sám Bůh, jenž dle zásluh
všem se za pokrm dává7).

Heinšmidberský tedy znal píseň o pekle a píseň o nebi v tom
českém znění, jaké později, s nepatrnými změnami, nacházíme
u Šteyra, Božana a Koniáše. Ze sám nebyl překladatelem, vysvítá
zcela patrně ze způsobů citace, kde sebe odlišuje od autora písní
(. . . rač nám ho všem i s tím dáti, který ho takto sobě vinšuje...;
o které někdo takto). Jak patrno, jsou tím dvě písně ze čtyř dosvědčeny k roku 1676, píseň o smrti v kratším znění nachází se již
v olomouckém zpěvníku Jiříka Hlohovského z roku 1622, a potom
v jiných pozdějších sbírkách, chybí nám toliko doklad o existenci
písně o soudu před rokem 1697. Ale poněvadž od třicátých neb
čtyřicátých let všechny čtyři písně tvořívají nedílný celek jak v německém, tak i v latinském a polském zpracování, možno s velkou
pravděpodobností předpokládat, že v době, kdy psal Heinšmidberský své »Učení«, i česká verse obsahovala úplný soubor těchto
eschatologických rozjímání i s písní o soudném dni. Snad byly původně vydány a šířeny samostatně na způsob špalíčkových tisků.
Jistě, že bylo třeba k tomu určitého času, než se vžily tak, aby se
kazateli mimoděk vplétaly do výkladu. Proto bych nejraději položil vznik této české čtyřdílné skladby, i s rozšířením původní
Frankhovy písně »Ukrutná smrt« na společné schéma jednatřiceti
strof, do začátku druhé polovice sedmnáctého století, do doby největšího rozmachu české duchovní lyriky.
2. P a n e g y r i s m v k á z á n í c h .
Spisovatelé barokní, ve svém mládí pečlivě školení klasickou
latinou, řídili se zásadami její stylistiky a poetiky i při české slovesné tvorbě. Je zde rozhodně víc vědomého úsilí formového, než
se mělo zato. Upozornil jsem již před lety (v Akordu 1931,
429—432) na projev jesuity Daniele Nitsche z roku 1709, jímž se
brání proti výtce, jako by čeština jeho kázání byla nějaká nová
a »zrozenému, přímému našemu jazyku nepřislušející«, a hlásí se
při tom k veleslavínské a biblické normě. Jiné takové zásadní prohlášení, o patnáct let později, nacházím u jesuity Fabiana Vese—
—
7) V Pourové edici, str. 74. Je to druhá část 18. strofy písně o nebi s malými změnami; v kancionálech znějí první dva verše: Mezi všemi však krměmi I jedna jest velmi zdravá.
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lého (Kázaní na svátky přes celý rok, jakož i chvalořeči na některé obzvláštní slavnosti svatých Božích, v Praze 1724), jenž dí
v latinské předmluvě k čtenáři: »Pokud se týče krásy českého
stylu, chtěl jsem většinou kráčeti urovnanou cestou: neboť jsem
se nestaral o to, abych příliš hledanými a ne všeobecně známými
výrazy usiloval o vznešenost řeči, ježto jsem si byl dobře vědom,
že v tom je víc marnivosti než užitku. Pročež abych pomohl chápavosti posluchačstva, nezdráhal jsem se vplétati do mluvy tu
a tam slova cizí, převzatá z jiných jazyků, ale vžitá již mezi lidem
a v denním užívání, jsa přesvědčen s Augustinem, že je lépe, aby
mě kárali gramatikové, než aby mi lid nerozuměl8).«
Nicméně, třebas Veselý zde tolik zdůrazňuje populárnost jako
vodítko při práci, nelze nazvati jeho styl tím, čemu se dnes říká
»lidový«9). Spousta citátů, duchaplně vybraných jmenovitě ze
sv. Otců, ale též, nehledíc k Písmu, z antických klasiků a ze středověkých pomůcek homiletických, dává jeho kázáním vzhled značné
učenosti, ač jsou jinak srozumitelná a dostupná i širším vrstvám.
Ani cizích slov se tu neužívá nad míru jinde obvyklou. Do této
sbírky kázání jsou zařazeny Veselým i některé »chválořeči«,
sermones panegyrici, a to na sv. Anyšku Policiánskou (r. 1727),
na sv. Kláru (r. 1714), druhé kázání na Narození Panny Marie
(r. 1728), čtvrté kázání na sv. Martina, zároveň na inauguraci
nového faráře u sv. Martina v Starém Městě (r. 1728), a kázání
k padesátiletému kněžskému jubileu známého spisovatele Jana Floriana Hammerschmidta (r. 1727); jedna řeč na den Mláďátek se
označuje jako sermo allegoricus, nepozorovat však, že by se tento
druh příležitostných řečí lišil od ostatních rozsahem, nebo složitější strukturou, či slovním výrazem. Ale již samo toto generické
třídění v tématickém obsahu kázání zasluhuje povšimnutí.
Jinak obyčejně panegyriky, poněvadž byly pracovány se snahou po efektnosti, přinést něco nového a překvapujícího již ve
8) »Quod styli Bohemici ni torem concernit, volui plerumque via plana
incedere: non enim id mihi curae fuit, ut vocabulis exquisitioribus, nec passim notis, idiomatis sublimitatem affectarem, cum probe perspectum habuerim,
plus id in se vanitatis continere, quam utilitatis. Unde ut captui auditorum
consulerem, non horrui peregrinas quandoque voces, et ex aliis linguis transsumptas, in populo tamen et usu quotidiano receptas, dictionibus inspergere,
ratus cum Augustino, melius esse, ut me reprehenderent Grammatici, quam
ut populi non intelligerent.«
9) Hynek Hrubý, České postilly (1901, 266-7) nazývá zcela křivě Veselého, podle Vlčka (II, 16) »prototypem slohového bombastu jesuitské školy
a doby« (!); jeho kázání ukazuji prý sice »velikou sčetlost a značnou učenost
kazatelovu, jsou však tak učená, že se hodí jen pro theology, pro lid se nehodíce Kázání vydávaná tiskem byla ne vždy, ale většinou určena především
kněžím jako homiletické pomůcky, a Veselý sám v zmíněné předmluvě vý-
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volbě látky, udivit smělou symbolisací aneb alegorisací daných
skutečností, vykřesat také z řeči co nejvíc jiskřivých nápadů,
skýtají zajímavý materiál jazykový. Zpravidla byly také vydávány v krásných příležitostných tiscích s příslušným věnováním. Právě na nich možno stopovat, že vývoj českého jazyka neustrnul koncem 17. století, nýbrž že se na základech zdravého
tradicionalismu pracovalo dál.
Volím případ z doby blízké polovici 18. věku, která bývá
představována jako úplná poušt, bez jakékoli umělé tvorby. V roce
1743 se slavilo v Sedlci šestisté jubileum založení tamního cisterciáckého kláštera, s velkou pompou »při zvuku mnohých kůrův
trub a bubnův, neméně při vypalování děl a moždýřův«, po celou
oktávu, při čemž byly prosloveny čtyři chvalořeči: v neděli 18.
srpna kázal kutnohorský jesuita Leopold Svojský, v úterý farář
od sv. Jindřicha v Praze Antonín Jarolím Dvořák z Boru, v sobotu
Kvido Bleyweyz, z řádu sv. Františka menších bratrů reformátů,
a v oktávní neděli jesuita Jan Svoboda, opět z Kutné Hory. Kázání
Svojského a Svobodovo bylo v tisících tištěných exemplářů rozdáno mezi přítomný lid. Zevrubný popis všech slavností i s přetiskem těchto čtyř kázání vyšel v témž roce v Kutné Hoře10). Nejpozoruhodnější svými stylovými kvalitami je »chválořeč líbeznoostrovtipnosti plná« Ant. Jar. Dvořáka s titulem »Divotvorné vítězství medotekoucího učitele svatého Bernarda nad hrůzoplnou
smrtí.« Jeho dikce široce se vlnící, unášená proudem horoucí obraznosti, odkojené Písmem, užívá hojně složenin, které by snad
leckde samy o sobě mohly dělat dojem schválnosti a podivínství,
ale zde ve své estétické funkci jsou plně vyváženy a zapadají
přesně do myšlenkové i rytmické linie věty. Ukázka textu, z počátku kázání a z jeho konce, — při tom arci zůstane nenastíněna
smělá a důmyslná výstavba celku —, podá, myslím, dostatečný
důkaz o tvárném i zvukovém bohatství této posud nepovšimnuté
památky.
slovně praví, že ony citáty ze sv. Otců »proto tak hojně vkládal do svých řečí,
abys si z nich mohl vybrat, co se ti zdá vhodnějším« (quorum sapientissima
dieta idcirco crebrius dictionibus meis inserui, ut tu in usum tuum ea seligere
posses, quae aptiora viderentur). J. Jakubec DLČ 1919 (I, 924) tvrdí, že Veselý převyšuje jiné vrstevníky strojenou mluvou, hledanými obraty, tedy opak
toho, co autor praví o sobě.
10) S názvem »Díko-činná pobožnost kláštera Sedleckýho, svatýho a vejhradního řádu Cistercienskýho v roku 1743, dne 18. srpna, a skrze následující
ochtáb, po vyplnění šestkrát sto lét od založení téhož klášteracc. Jména všech
čtyř kazatelů s příslušnými údaji se najdou u Jungmanna a v Jirečkově
Rukověti.
\
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Věkem sešlá starobylost, vyvstaň znova z popelného červolože, odval
rychle kamenné dvéře hrobového obydlí svého, obdechni svou skrz nepamět
spopelněnou vznešenost, vezmi ku pomoci vymazané létopisy, předočni sobě
přítomné i budoucí věkoběhů nepochopitedlné místo, však ale ve vší podrobenosti: Locus enim, in quo stas, terra sancta est (Exod. 3, v. 5): Neb místo,
na kterém stojíš, zem svatá jest. Když pak jsi ale nad divotvorem nového
příběhu dosti již se podivila, tak uděl přítomnému zástupu povážné zdání
své; ano přiznej se, jak se tobě dnes v Sedlici líbí. A hle vidím z podzemního
klenutí po čtvermo ven lezoucího šedivce, kterýžto, s červy prolezlé berle potřebovati nemoha, rozházených hnátů místo podpory užívá, když po divným
sem a tam lelkování vejhradní klášter sedlický v obličej svůj porušený vchopil; počítá cosi třesavou rukou na poloschnilých prstech, zatřásá sklopenou
hlavou, navracuje se zase vážným krokem do zatmělé hroboskrejše, mluví,
jak se mně zdá, sám sebou sípavým hlasem, a slova, která jen polouchem
slyšeti mohu, jsou tato: In pace dormiam., et requiescam (Psal. 4, v. 9):
Tenkráte v pokoji spáti a odpočívati budu, co jsem hledal, to jsem našel:
Reposita est spes mea in sinu meo (Job 19, v. 27): Složena jest náděje má
v lůnu mém: Bona nox, vado cubitum (P. Todf. in Fun. or.): Dobrou noc, již
spáti počnu. Podivný jest obličej tvůj milovaný starče, mnoho z tvé s bělotou
posněžené hlavy přestálých zim, a z každého vlásku tolik přečkaných lét
snadně počítati můžeme. Mathusalem byl živ devět sét šedesáte devět lét, a já
slyším, žes tak dobře při jeho narození, jako při skonání přítomen byl, a co
více: když svrchovaný Bůh podivný světosklad na nohy postavil, již jsi se za
nádeníka tenkrát potřebovati dal, od té doby vždycky více k věku pospícháš,
a v stáří vzcházíš. Laskaví v Pánu: Mám-li já podivného příchozí toho neobyčejným spůsobem oděného, tak jak jej vidím, vypsati? Podlouhlá tvářnost jeho jest s cvrklou kůží obtažena, vyboulené oči strašlivě blejskají, nos
sešpičatilý, a vypráchnilá usta, krvavé dásně, vyžrané zuby šklíbí, vyzdvižená
brada, s fousami až přes ní roztaženými, vážnost nemalou přidává: na svá
stará léta jest vícej k letu, než k chůzi zvyklý, v jedné ruce sypací hodiny,
a v druhé sezrzavělou kosu drží, někteří jej lidožrouta, mnozí hastroše dětí
nazývají. Abych ale lásky vaše déleji nezdržoval, vypsaný tento hrůzošedivec
žádný jiný není, krom Tempus: Čas . . .
Ty pak ale divotvorný reku medotekoucí učiteli klaravallenský opate
Bernarde svatý, skrze vítězoslávu, kterou jsi nad ukrutnou smrtí obdržel,
když jsi jí u vítězství pohlcené škůdný osten z kostnaté pravice její vytrhl,
tebe v nejhlubší pokoře žádám, abys jí již jednou s koněm svým, chci řícti
nádherností svou do moře šestistý létého sedlického létoběhu uvrženou, starožitné sedlo sedlického sídla opanovati nepřipustil. Ty tedy od otce svatého
i od duchovních synů jeho v sedlickém Cistercu vysmána, a veřejně zahanbená smrt: Ubi est victoria tua (1. Corinth. 15, v. 55) ? K posledku dokaž:
kde jest vítězství tvé? odejdi raději do hroboskrejše molného obydlí svého,
počítej zlámané lučiště, vytržené střely, stupené kosy, zaházené rejče, zdrobocené motyky, považ, že jsi těchto na klášteru sedlickém skrze šest sét lét
uložených nástrojů beze všeho zisku potřebovati se pokusila; oněměj tedy
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u přítomnosti toho, o kterémžto když dálejic chválořečiti si netroufám, v nejhlubší poníženosti mlčím. Amen.11)

Chtělo by se citovat víc, ale i tak je dosti patrno, že u Dvořáka
lze mluvit o skutečném umění slovesném a že český jazyk se nám
tu zjevuje v nové, neznámé kráse. Pouhé nahlédnutí do Jungmannova Slovníku, který se pokládá za kodifikaci češtiny i pro toto období, neboť jiných lexikologických prací sem spadajících není, přesvědčí nás o jeho velkých mezerách. Marně bychom tam hledali následující slova z kázání Dvořákova: červolože, červoplaz, čtveroliterní, hroboskrýše, hrůzyplný, hrůzošedivec, chválosklad, lačnivý,
létoběh, lidožnec (nemilosrdnému lidoženci pod kosu rezavou k sežetí přijde), obdechnouti, pěchokrok, pisoběh, poloucho, sežilněný
(sežilněná vazba kostí), shnilotrus, slovoběh, smrtozdrce (sláva
medotekoucího smrtozdrce pozůstává v zahubení svém), svatosklad, trůbozvuk, věkoběh, vítězozvuk, zdrobocený, zubotřesoucí...
Jungmann zná na př. jen: chvalomluvec, molnatý, obydlitel, opelichalý, u Dvořáka jsou doloženy též varianty: chválomluvný, molný, obydlec, opelichatilý .. .12) Tento proces jazykové tvůrčí potence, přivádějící novou mízu do české slovesné produkce, trval již několik desítiletí a bude muset být ozřejměn jak ve svých zdrojích,
tak ve svém postupu podrobnějšími rozbory. Jeho význam je tím
větší, že se odehrával v samé blízkosti doby obrozenské.
11) A. J. Dvořák, v letech 1735—1742 farář u sv. Vojtěcha v Praze, v 1.
1742—1747 u sv. Jindřicha, stal se r. 1747 metropolitním kanovníkem u sv. Víta,
ale téhož roku zemřel. Kromě tohoto kázání v Sedlci r. 1743, zachovalo se od
něho, pokud mi známo, ještě jedno kázání německé z r. 1736 (Der nach verflossenen Hundert Jahren zu den Pforten des Profess-Hauss zuruck kehrende . . . Bettler) a latinské z r. 1729 (Divinus Próteus neo-natus Salvator
Christus Jesus amore factus Unio in Unione hypostatica propositus). Zajímavo,
že tento latinský panegyrik se končí podobnou myšlenkou, jako sedlické kázání:
» . . . dicere plus non licuit, ubi de Verbo Incarnato ipsa Ecclesiae fulcra dicere
contremiscunt: Pythagoricum itaque dictioni meae impono silentium, ori meo
(ne plus de Verbo verba faciat) digitum apprimo, et ne plus de Verbo dicere
volens minus dicam, conticesco, qui aliunde de Unione parum, de Verbo in
Unionem mutato nec verbum DIXI.« Byl to asi módní konec, neboť jej nacházím též u P. Ignáce Sikory S. J. (Ultra-jubilaea eloquentia in uno oratoris Silentio emphatica replicata S. Francisco Salesio, v Praze 1726):
» . . . nil ultra, nisi unicum loqui possum Silentium. Sit ergo, Salesi, repeto
tuum Panegyricum, quem non dixi, Silentium; ita certe desideratam oratoris
explevi partes, dum tantum ultra-jubilaeam eloquentiam in uno oratoris replicatam Silentio DIXI.« Vlastní jubilejní chvalořečí má tedy podle Sikory
být — mlčení.
12) Seznam ten by se dal ještě rozmnožit. U Svojského na př. čteme též
Jungmannem neuvedené: knězotepec, klášterobořec (Žižka), porušlivost
(Jung. jen porušenlivost a porušilost), u bosáka Karla Borom. od sv. Remigia
(Žena krásná náramně 1735): ospalováhavost, krásomilý (Jung. jen krásolibý) a j.
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U m ě n í a s c h o l a s t i k a vyšlo r. 19201). R. 1935 při čtení
korektur třetího vydání se nám zdálo, že myšlenky předložené v této
knize mohou bez velké újmy projít nadál přes vrtkavost uměleckých
sezon. Jsou to principy analogické.
Pokud jde o skutečné postavení umění dnešního, to se za patnáct let nadobro změnilo. Co nemodernějšího nad kubismus? Malířskému a básnickému angelismu je, jak se zdá, konec. Umění, které
odmítalo kontemplaci, inteligence, která mermomocí chtěla být bez
jediné chvilky pasivity čistě tvořitelkou světů a forem, právě svou
činností doznávají svou prázdnotu — přirozenou prázdnotu lidského
rozumu, když jej nezaplaví t e n d r u h ý . Právě tím, jak se vznášejí čistě jen na základě útlosti a čilosti do zapovězených výšin, znamenají nakonec, že už nemají váhy. Jako onen hrdina Chamissův,
toto umění ztratilo svůj stín.
S melancholií myslíme na to, jak to všechno, co ono přece jen
objevilo v některých řídkých oblastech umělecké lsti a požadavků
řemeslné čistoty — a žel, i vkusu —, jak celé toto poučení jako by
bylo dokonale ztraceno pro ty horlivé hochy, kteří přišli poté. Možná,
že poslouží později.
Nejvýznamnější událostí s hlediska, které nás zajímá, je tragedie Picassova. Tento velký malíř, zuřící nad tím, že nemůže tvořit
z ničeho a přepodstatňovat věci, se mstí na malířství a v době, kdy
vstupuje do svobody zralého věku, nachází před sebou otevřeny jen
prostory nedýchatelné, do nichž vrhá své obdivuhodné nářky velká
vypleněná poesie. Nevděčný dav pak objevuje, že dělal umění
o umění a nevidí už odvážnost ani krásu jeho hrdinného dobrodružství.
Případ Stravinského je značně rozdílný. Kráčí v témž pásmu
nebezpečí, jenže je překonává účinkem své věrnosti posvátnému
egoismu tvůrčího ducha a tím, že vytrvale žárlivě poslouchá čísla
a dělná pravidla plodivé Vůle. Bojí se věčných zákonů, tento lítý
intelekt, zamilovavší se do zpěvu lidských dcer; následkem toho
mohou jeho polobožské výtvory — i s t i s u n t p o t e n t e s a
*) Česky v knihovně Filosofické revue v Olomouci r. 1933.
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s a e c u l o v i r i f a m o s i 2 ) — zůstávat natrvalo zabezpečeny
a zaštítěny v své vlastní síle.
„Konverse", řekněme příklon, protože to první slovo se mu nelíbí, André Gida ke komunismu musí být podržena v paměti právě
tak, jako jiná typická událost. Ti, kdo ho tak dávno obviňují, že se
zdržoval jakékoli volby, aby si uchoval jen pro svou zálibu neužitečnou svobodu a slast rozhřešení, by měli být těmi posledními, kteří by
mu tuto volbu vytýkali. Smutné jest jen pomyšlení, že tato duše,
která milovala Evangelium a která je miluje stále, jak věřím, právě
do integrálního atheismu — od něhož patrně jeho zvědavost, krutá
vůči sobě samé i vůči jiným, očekává kdožví jaký objev — vkládá
poslední naději, ne ovšem prostou bázně, že bude zklamána3), —
ejhle tedy, co očekávala, aby si konečně přiznala svou potřebu sloužit
a oddati se. Kam však člověk nejde, hledá-li jakous takous chabou
náhradu za oběť ? U umělce hodnoty Gidovy, když se uvolí vstoupit
do nejméně svobodné ze všech politických stran, kde ať smýšlí jakkoliv, je mu se stýkat a solidárně táhnout za jedno s rouhačstvím
bezbožácké propagandy, kterou nenávidí, to není lhostejná podívaná^ přihlížet, jak zbloudilý soucit triumfuje nad soudy inteligence
a srdce; už sama neznalost sociálních problémů, v níž tento nový
žák Marxův setrvával po celý svůj život, dává oceňovat v jeho rozhodnutí odvahu, že potřel svou vlastní slabost.
Jak mu ještě ke všemu mít za zlé tu naivní nespravedlnost, s níž
podkládá víře poklesky věřících? Ukazuje tak, co očekával od nás;
a připomíná nám náš zákon. Poděkujme tomu, kdo nás upozorňuje
na břevno v našem oku. Sotva se člověk stává držitelem jedné
pravdy, ihned jí využívá k tomu, aby pohrdl druhými pravdami;
máte pravdu, poznamenáváte-li to, drahý Gide, jste si však jist, že
jste vyléčil tuto ránu lépe než my? Nebo mi řeknete, že katolíci,
podržujíce pravdu mnohem větší než druzí lidé, jsou také nejnáchylnější k pohrdání pravdami, jež nejsou jejich velkou pravdou ? Nuže ?
Nepochybně je tomu tak u nás špatných křesťanů, křesťanů prostředních. Ale záleží konec konců právě na té pravdě, a nikoliv
na nás.
A kdybychom byli dobrými křesťany (jsou takoví, a to jsou
světci), věděli bychom, že to nedržíme my tu velkou pravdu, nepatřit ona nám, my patříme jí. Ona miluje, ona uchovává, ona mstí,
ona osvěcuje a oživuje každou pravdu. Katolík by měl nacházet
zvláštní slasti, andělskou rozkoš v tom, aby prokazoval svým do2)
3)

G e n., VI., 4.
Psáno před Gidovou návštěvou SSSR; jaká zkušenost ho čekala! — P. př.
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brým nepřátelům, svým přátelům nepřátelům plnou a vrchovatou
míru spravedlnosti, aby v nich uznával všechno dobré, všechno
pravdivé, všechna znamení světla, jimiž jeho Bůh, jenž dává dešti
pršet na dobré i na zlé, zjevuje ve všech svou vznešenost a své
svrchované panství.
Musíme se však vrátit k své řeči, která se týká okamžiku 1935.
Ať je tomu jakkoliv s jeho významem vzhledem k samotné osobě
Gidově, jisto jest, že příklon Gidův ke komunismu byl velmi významným příznakem prvenství, které nyní všude mají věci sociální,
a ústupu umění před starostmi a úzkostmi přítomné chvíle.
Historie hnutí surrealistického vyzývá k podobnému závěru.
Přes některé zbytečné výstřelky svobody, držen ocelovou rukou
André Bretona, končí i on v revoluční politice, musí žádat na dialektickém materialismu a na marxismu pojímaném ostatně způsobem více méně orthodoxním, trpké uspokojení tělesné žádostivosti
absolutna a čistoty, kterou anděl bez tváře a oděný v cetky vydražďovai v jeho utrpení. Jako všechno, co otvírá průlom, a třeba
směrem do noci, ve hradbách t o h o t o s v ě t a , měl surrealismus
víc závažnosti, než dávaly jeho projevy tušit historiografům téhož
světa; a neměl ostatně v svých zavazadlech utržený cár pláště
Rimbaudova? Zaujal na chvíli v této zemi aktivní vrchol poesie;
jeho revolta, jeho vůle po osvobození, zoufalství, jímž se živil, mu
dodávaly jisté velikosti. A ne tak ani jeho rouhání, ani jeho zavilost
proti všemu, co v člověku tíhne k obrazu Božímu, ani literatura (antiliteratura), která jej pustošila, nýbrž právě jeho duchovní nezakotvenost mu dala podlehnout tak záhy. Nic nebylo dětinštějšího, pošetilejšího, marnějšího, než chtít od method policejního inspektora,
náměsíčníka a profesora, pokládaných za arkána vědy fysické, aby
tak říkajíc probádaly propasti duše a zajaly poesii. Což divného, že
byly vyvedeny larvy jakéhosi freudismu již akademického a posedlostí, jejichž skličující sprostotu se nepodaří zatajit přeburžoásní estétské rafinovanosti? Jakkoliv talentovaná, jeví se malba Daliho s tohoto hlediska jako velmi logické vyústění. Jestliže takový
Eluard na základě silné působnosti vrozeného daru a smyslu pro
dotek bolesti a též velké inteligence, a jestliže někteří jiní v jednu
chvíli náhodou nebo vlivem nějakého podivného rozpoložení opravdu
dosahují letmo plachého srdce poesie, je to na úkor surrealistického
systému a postupu a proto, že právě tím rozložením si najdou šípy
bytí jakýsi východ. Surrealismus jakožto systém zabil poesii. V podstatě jí vždycky nenáviděl, trýzně ji nemožnými požadavky.
Pátrání na přídi času po stále novém dialogu s bohy, to, řekli
bychom přímo, uchovává sám Bůh živé v některých srdcích, která
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náboženská inspirace činí pozornějšími k tajemství stvořeného. Pro
tuto chvíli zatím zaujaly sociální problémy místo poesie.
A chápu ovšem, že si ona uchovává velké svědky. Avšak dílo
Claudelovo, právě tak jako Eluardovo nebo Reverdyho, Cocteaua,
Maxe Jacoba, Jammesa nebo Superviella si zajisté stačí, než nezahajuje novou epochu.
Právě tak zůstává-li takový Jouhandeau zaujat vesmírem duše
a zná-li jen ten a rozdírá sám sebe o zrádné překážky svých metafysických jeskyní, jestliže v některých knihách jedinečně významných jeho dokonalé umění, jemuž kdožví jaká výčitka dodává tolik
krutosti, vrhá na duchovní skutečnosti udivující světlo závratné
theologie, je věru sám v podnikání tak vzácného výzkumu, nemá ani
druhů ani následovníků.
Román spočívá na zcela jiných otázkách, kterých se zde nebudu
dotýkat. Pro něj je „poznání člověka", mohu-li tak říci, profesionálním úkolem, jenže u Mauriaca jako u Malrauxe, ba i u Greena jde
spíše o poznání m o r á l n í než o poznání b á s n i c k é .
Na druhou stranu zas dobře vím, že se nyní dere u mnoha na
světlo jistá vůle, obrodit se stykem se zemí a nalézt opět přirozený
smysl nejprostší věci narozené k bytí (a již tím zázračné). Nemluvím zde samozřejmě o tom, co se nazývá populismem, který v mých
očích takřka neexistuje. Myslím spíš na jistý druh jarého realismu
a na jistou jakoby reakci umění řemeslného — proti umění básníkovu.
Reakce zdravá, ovšem; ale ústup zpět, pokud nepřipravuje budoucí výbojný návrat poesie. Surrealismus zbloudil v jakési nebezpečné předtuše, která sama o sobě není klamná. Poesie neklame.
I u Joyce poznáváme tuto předtuchu. Umění oproštěné od mašlí
a koster jazyka obráběného k nejpovrchnějším potřebám lidského
bytí, umění jdoucí za hranice zdaru a dobrého udělání, za hranice
lidských měr, jež skáče „přes svůj stín — do svého slunce", — co by
činilo život snesitelným (jak říkala svatá Terezie právě o poesii),
ne-li naděje tohoto druhu? Jest pak dovoleno soudit, že v užívání
znaků a forem a ve světě poesie nemá člověk před sebou k odhalení
méně tajemství nežli ve světě věd a znalosti přírody.
*

V jeskyni pokory rozjímá malíř a dívá se, vidí vinice, kteréž
učinil Bůh, olivovníky, jilmy, býky, jednorožce, — a landy a nebesa
Bretagne, — a práce a zpomalené pohyby lidí, kteréž rovněž učinil
Bůh; co takto přijímá očima, padá do ticha vroucího jezera kontemplace a pomalu vegetuje, nežli se vynoří navenek v díle schopném
působit jako talisman, který by utišil srdce. Na základě nábožné
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úcty k věcem, která však by nestačila bez hloubky duše, usmiřuje
Jean Hugo smyslnost naší doby a všechno, co nás okouzlovalo v celníku Rousseanovi, s hrdou a vážnou čistotou inspirace primitivů
a Číňanů.
II.

Mám však v úmyslu hovořit o hudbě a o poesii.
Nikde se nezjevuje filosofu líp než v hudbě přetajemná povaha
myšlenky tvůrčí neboli myšlenky konavé (idea factiva), jejíž úloha
je v theorii umění ústřední. Příklad, říkávali scholastikové, i d a d
q u o d r e s p i c i e n s a r t i f e x o p e r á t u r ; co tvůrčí duch
v sobě pozoruje, aby položil dílo do jsoucna. Není nic pravdivějšího,
ale, jako hodně scholastických formulí, nic, co by bylo snáze zabít
v domnění, že chápeme. V akademické mysli bude tento výrok znamenat, že výkonná idea jest jakýmsi modelem, který umělec nosí
v hlavě a vidí jej tam zcela hotový a jehož bude dílo k o p i í nebo
portretem. To znamená dělat z umění v plném slova smyslu hřbitov,
hřbitov napodobenin. Neboť každá k o p i e (neříkám každý obraz)
je napodobeninou, bez vlastní formy i bez síly utvářecí, nějaké věci
utvářené z vnitra, svou vlastní formou nebo svou duší.
A přece v řádu etickém akademismus ctnosti, který žádá po
lidské bytosti, aby si vytvořila k o p i i určitého ideálu, mění mravní
život v hřbitov lží; nakonec ideál ohlupí svědomí a učiní z každého
konu přetvářku: není jiného východiska než únik neblahého Jana
Jakuba do světa jeho o b y v a t e l . Obtiskujte si svůj ideál jak
chcete, konstruujte, měřte kompasem a centimetrem, vždycky budete napodobeninou; není obtisku ve světě Božím. Napodobiti svaté
není kopírovat nějaký i d e á l , a není to ani k o p í r o v a t svaté.
Znamená to podle jejich příkladu se dáti jako oni vést kýmsi Druhým tam, kam sám nechceš jít a dát se láskou utvářet z vnitřku
k Formě, která přesahuje každou formu, státi se právě o r i g i n ál e m, ne kopií; napodobit svaté jest, jako oni se stát nenapodobitelným. Vynálezat novosti, vynalézat si novou tvář? Trochu příliš
málo pro nás, opravdu, a ještě k tomu lež. Pravím stát se sám sebou
a v samém srdci své bytosti vynálezem a novostí, vynalezením kohosi
jiného a nové země, kde ten jiný přebývá, — neboť „žádný nemůže
odvrátiti myšlení jeho" 4 ). Ať tato myšlenka nabude v tobě těla, duše
duše tvé, a z vnitra tě rozčtvrcuje a rozpouští tě, aby tě přetvořila
bez tvého vědomí, a ať tě změní v nepodobného všem, v propast samoty ne už uzavřené, nýbrž otevřené a obývané darem milosti a tím
4)

29

Job, XXIII, 13.
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úplnější, nic menšího právě není třeba lásce a svobodě. N o n e s t
i n v e n t u s s i m i l i s i l l i qui c o n s e r v a r e t
legem
E x c e 1 s i.
Takové je též umělecké dílo, po svém způsobu a v oblasti vytváření (f a c t i b l e). Není kopií ani náhražkou, spíš by bylo tělem
umělcovy myšlenky. Udivující korespondence věcí božských! Dílo
žije mimo umělce z myšlenky, která mu je vnitřním principem trvalosti a významu a která nicméně existuje jakožto myšlenka jen v duchu umělcově a od díla oddělena. A teprve až je symfonie hotova
a dokončena, teprve pak je v duchu umělcově dokončena i jeho tvůrčí
myšlenka, myslím co do v y j a d ř i t e l n o s t i, co do podrobnosti
svého vyhranění a svých obrysů. Vzor ke kopírování? Tvůrčí
myšlenka jest intuitivní zášleh blesku (daný naráz, avšak jen nevyjádřeně a bez obrysů), v němž jest virtuálně obsaženo celé dílo
a který se v díle rozvine a který z díla samého učiní originál a vzor;
jsouc nesrovnatelně nehmotnější, než jak se domnívá akademismus,
jest „momentem pochopení naprosto duchovním a prostým, který
vzhledem k dílu je transcendentní a neomezený", a tím, čím jsou
tvořeny samy představy, pojmy i obrazy, které jsou jakoby prvním
stavivem díla.
Vyjadřuje se posléze v díle, tak jako spekulativní intuice filosofova v pojmu. A po pravdě je to práce analogická, dobře utvořit
slovo v duchu a umělecké dílo ve hmotě: většinou se chodívá nakupovat do velkomagazinů řeči a to ptačí hejno, které lidé mezi sebou
vyměňují a které vidíte zatemňovat nebe (tomu se totiž říká výměna
myšlenek), jsou slova slaměná, která si posílají pálkou; myslitelé
do nich kladou olovo v naději, že spoluhráči vyrazí oko nebo že mu
rozbijí hlavu. Občas se však opravdu zrodí slovo, nořící se z neviditelných živých vod, kde se paprsek abstraktivní intuice setkává
s obrazy a s hlubokou citlivostí.
Tvůrčí myšlenka, ta se po pravdě řečeno ukazuje ve vědomí
hlavně jako rozhodující emoce, avšak jako emoce prosáklá inteligencí, zprvu jen mráček, ale plný očí, plný velitelských pohledů,
obdařený vůlí, dychtící dát jsoucnost a jestliže se tu našemu vědomí
vnuká především tón afektivní, ve skutečnosti má zásadní význam
ten neviditelný intencionální šíp intuice. Předpokládejme dokonce,
že by byla ryzí intuicí intelektuální jako u anděla; rozhodně svou
strukturu a obrysy vyjádřené v duchu, svou objektivitu zpodobenou a vyslovenou má jen v samotném díle, které vytvoří navenek;
ač sklenuta pojmy, zrozena v jejich středu, ač nepochybně sama
na základě podmínek duševní činnosti lidské usiluje o jakýsi nejasný
a neurčitý pojem, aby se zrodila v duchu, sama o sobě myšlenka
výkonná či tvořivá není pojmem; je to intelektivní pohled, je to
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intelekce mající za p o j e m , za zplozený duchovní plod, — duchu
však vnější a zrozený z hmoty, — samotné tvořící se dílo, předmět
ne poznání, nýbrž tvoření nebo spíše předmět poznání tvůrčího,
utvářejícího a ne utvářeného, plodícího a ne zplozeného.
Kde nalézt obraz stvoření světa lépe než v tvoření hudebním?
Jako kantáta nebo symfonie je svět vybudován v čase (v čase, jenž
počíná jím) a uchováván po celé své následné trvání myšlenkou,
z níž přijal jsoucnost. Není látky bližší vlastní propasti stvořeného
než pohyb toho, co plyne, rytmický a uspořádaný proud netrvalých
výchvěvů radosti ze smyslu, jenž postupuje a zaniká. Jako svět
a pohyb, i zpěv má svou tvář jen v paměti; si n o n e s s e t a n i ma, n o n e s s e t t e m p u s . A jako uplývání času, ani hudba není
sama od sebe omezena a uzavřena. Proč by se zpěv zastavoval?
Proč by hudební dílo mělo kdy končit? ,,Není jako obraz, není důvodu, aby končilo . . .", je v tom nějaký paradox? Řekněme spíše,
že tak jako čas světa vyústí jednoho dne v okamžik věčnosti, měla
by i hudba končit jen vyústěním v ticho j i n é h o ř á d u , naplněné
podstatným hlasem, v němž duše na chvíli okouší, že již není času5).
A jak nalézt tvůrčího poznání nestvořeného obraz poučnější
než tvůrčí poznání stvořené? Jako ve své věčně nazírané bytnosti
poznává Bůh všechny věci, tak umělec ve své konavé myšlence poznává své dílo způsobem takřka podstatným.
A přece neřekl-liž jsem, že toto poznání, dávající bytí, je samo
dokonáno v své názorné podrobnosti až teprve tehdy, když je dokonáno dílo? Odvažme se říci, že v jistém smyslu je tomu stejně i v poznání božském. Neboť abychom došli jakéhosi pochopení vlastností
tvůrčího vědění, řečeného s c i e n t i a v i s i o n i s , musíme při uvážení božské bytnosti, nekonečně průhledné pro božskou chápavost,
vzít v úvahu nejen to, co se nazývá „předběžnou vůlí" (kterou Bůh
chce, aby všechno bylo dobré, všechno bylo spaseno), nýbrž také
3) Srovnejme s tím, jak shodně, nevyvozuje z ní ani spekulativních důsledků, zakouší tuto pravdu hudebník, ovšem hudebník v naší době největší
a nejhlouběji zakotvený v řádu: »Hudba je jediný obor, v kterém člověk uskutečňuje přítomnost. Pro svůj od přírody nedokonalý stav je podroben uplývání
času — jeho kategorií minulosti a budoucnosti — a nikdy nemůže uskutečnit,
tedy ustálit, přítomnost. Fenomen hudby je nám dán jedině za tím účelem,
aby byl zřízen ve věcech řád, počítajíc v to řád mezi č l o v ě k e m a č a s e m ,
a zejména tento řád. K tomu, aby se uskutečnil, je tedy nutně a výhradně
třeba stavby. Když je stavba hotova a řád vybudován, všechno je řečeno.«
( I g o r S t r a v i n s k i j , K r o n i k a m é h o ž i v o t a , str. 72.) — Pozn. překl.
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Boží „vůli následnou", jíž Bůh svoluje ke zlu svobodného stvoření, —
a to na základě žádných jiných okolností nežli přímého odmítnutí,
nepravím pouze obecné možnosti odmítnutí, obsažené ve stvořené
svobodě, nýbrž přímo na základě vlastních popudů k odmítnutí,
vycházejících skutečně v tu onu chvíli z ní.
Je-li pravda, že ve směru zla je stvoření první příčinou (schodnou, nikoliv účinnou, deficiens, nikoliv efficiens), — první příčinou
nedostatku nebo nebytí, jež zraňuje ten onen okamžik jeho svobody,
— nutno pak říci, že zlo může být poznáno jen právě v té chvíli, kdy
takto poraňuje jsoucno, kdy se stvoření dobrovolně vyhýbá proudu
bytí a dobroty, vyvěrajícímu z tvůrčí lásky6): a právě proto, že
čas je cele přítomný v nehybném věčném Nyní, právě proto od věčnosti ten nedostatek, dobrovolná neuspořádanost, nebytí, kořen to
chybného skutku, vykonaného mnou v tu a tu chvíli tohoto orloje
světa nebo atomu, jest a byl a bude znám Bohu.
Znamená to klást determinaci božského vědění stvořením, totiž
vpádem nicoty, k němuž stvoření dává první popud ? — Ale což se
domníváte, že nebytí je schopno determinovat ? A domníváte se nad
to, že stvořené bytosti jsou snad pro božské vědění něčím jiným než
cílem podružným, dosaženým jako pouhá hmota, zhola ne tvarotvorná nebo druhotvorná ? Zapomínáte, že toliko božská bytnost je
tomuto vědění předmětem formálním a druhotvorným a že ani věci
(jiné než on), které Bůh poznává, ani „dekrety" ani „svolení" jeho
vůle nehrají sebemenší determinující úlohu vzhledem k jeho poznání ? Neuznáme-li hned na počátku absolutní svobodu božského vědění
vzhledem k jeho stvořeným předmětům, nezačínejme ani o těchto
věcech řeč. I když zná to, čeho samo není příčinou — zlo jako takové —, není nikdy utvářeno tím, co zná. A dokonce i jeho svolení
zůstává silou ztvárňovací v tom smyslu, že i ty vlastní popudy stvoření k odmítnutí ještě uchopuje a zahrnuje je do záměrů a forem,
jimiž plyne proud jsoucna.
Říci, že Bůh zná stvoření v jejich podstatě neznamená říci, že
Bůh nezná stvoření, ale jejich ideální vzory, ideje-obrazy, cartesiánské ideje, předměty poznávané na místě věcí, jejichž by věci
byly kopií, o sobě nepoznanou; to neznamená činit z Boží podstaty
modlu stvořených věcí! Boží podstata není obrazem nebo výrazem
věcí, nýbrž právě věci samy a v sobě jsou podobností a výrazem
podstaty Boží. Bůh je nepoznává ve své podstatě jakožto v jejich
6) Rovněž dobro svobodného stvoření může být poznáno teprve ve chvíli,
kdy je chtěno, jenže z jiného důvodu, protože jistým obecným způsobem soustava všech stvořených příčin je neschopna dát znáti předem s jistotou čin
svobodné vůle, která jako taková závisí jen na sobě samé a na první příčině.
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obraze, nýbrž jakožto v nekonečně transcendující intuici sebe sama
sebou samým, kteráž jest zároveň tvořivou formou věcí.
V pouhém blesku věčné a trvalé intelekce, která jest jeho bytím,
poznává Bůh věci možné, poznává je a cele je vyčerpává až do dna
jejich vlastní podstaty; a tam, v tomtéž blesku poznává své „předurčující úradky", jinak řečeno, ty některé mezi věcmi možnými
jakožto svobodně chtěné a jím milované a tudíž jakožto existující,
milující a jednající; a ve svobodných stvořeních, takto doposledka
poznávaných ve své tvořivé ideji, která jsou vůči němu jakoby bohy
dolejška, protože dovolil, aby odmítala jeho lásku, chtějí-li, poznává
nicotu jako to, co může „dělat" bez něho a co může „dělat" toliko
bez něho7), „dělají" v tom onom okamžiku své vlastní iniciativy
a kudykoliv se mu vyhnou, rozštěpují své bytí (a kde by také poznával zlo, ne-li tam, kde ono negativně nabývá formy, — tam, kde
zraňuje dobro?). Takto poznává Bůh zíravým věděním zlo — nebo
spíše svobodné nedbání pravidla činnosti, tento pouhý nedostatek,
velmi skrytý, který je metafysickým kořenem zla špatného skutku —, přímo v aktuálně jednajícím stvoření, které poznává — jakožto existující a svobodně jednající — v ohních tvůrčí lásky a —
pokud jde o jeho přirozenost a propastnost jeho možností — v soupodstatném světle nestvořené podstaty. Takto, ve světle toho, čím
jest on sám sobě, poznávány jím přímo v zakoušení jeho krásy a jeho
dobroty, jsou stvořené věci dotýkány jím, aniž se dotýkají jeho,
v nejhlubší hloubce svého bytí i svého nebytí, v nejhlubší hloubce
dobroty toho, čím jsou (et e r a n t v a l d e b o n a , a bylo velmi
dobré), v nejhlubší hloubce sladkosti dobra, hořkosti zla toho,
co činí.
*

Jako ústrojný život je růstem jsoucna, který se buduje vítězstvími a troskotáním, jako život mystický jest ustavičně zrychlovaným procházením shluky světla a tmy, — právě tak život tvůrčího
ducha je zvláštní zkušeností růstu a prohlubování, — mluvím samozřejmě o něčem docela jiném než o zdokonalování technické znalosti
a obratnosti; a všechno je v tomto růstu nebezpečím, avšak nebezpečím nejhorším jest odmítati tento růst.
Čím konec konců jest, ne-li pokrokem v uskutečňování metafysické příbuznosti, před chvílí 'naznačené, mezi tvůrčí ideou lidskou,
přes veškerá cizí otroctví, která s sebou přivádí, a tvůrčí ideou par
excellence, která je naprostou svobodou vůči předmětu, — formující
a ne zformovaná ? Od přirozenosti závisí lidská tvůrčí idea žalostně
7)

»Sine me n i h i l potestis facere.« J o a n., XV, 5.
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na vnějším světě a na vší té nekonečné spoustě forem a krás již
hotových; a ještě i na celé té masse toho, čemu se naučily generace;
a na zákoníku značek užívaných národem; a na samotných pravidlech (pokud jsou ještě od něho rozlišitelná) vytváření předmětu.
Má toho všeho zapotřebí a to všechno je jí cizí. Musí si to podrobit,
zároveň se očisťujíc; podrobit si to, tudíž oddělit se od toho; s e g r eg a t a ut i m p e r e t .
Je třeba, aby stále vzrůstal pohyb konavé spirituality, který je
podstatným znakem tvůrčí ideje a který j a k o t a k o v ý je prost
všeho, nedostává nic od ničeho a od nikoho (kromě od prvního
Poety), aby toliko utvářel předmět k své podobě; podle toho zhoustne noc, mnohdy prosvitavá a mnohdy temná, podle toho se vytvoří
samota; podle toho dojde k vyrvání, k roztržkám, k jakémusi zničení, které chce být universální.
Pochopitelně je zde proč váhat. Není-li srdce samo bohato na
mohutné konstelace, není-li samo světem schopným na svou pěst
čelit světu, pak řádění ducha bude pouze ničivé a sžíravé, nezbude
nic jiného než zničení.
Ale což jsem Bohem, abych učinil božské dílo a utvářel nejsa
utvářen? Zádá-liž se po mně, abych tvořil z ničeho? Je-li mé dílo jako
koncept nebo slovo, které vytváří mimo mne z prachu má tvůrčí
intiuce, co to tedy bude vyjadřovat ?
Podle toho, nakolik se přiblíží svému ryzímu typu a uskuteční
svůj nejzákladnější zákon, vyjádří umělec ve svém díle sám sebe
a svou vlastní bytnost a vlastní pochopení sebe sama; toť skrytá
podstata jeho tvůrčí intuice.
Sám sebe, to jest své stavy nebo své úkazy, svou emoci jako
l á t k u , jež má být obsažena v díle? Tak je tomu při zištném nebo
idealistickém pokažení umění. Právě jsme řekli, že tvůrčí emoce není
látkou, nýbrž f o r m o u díla, není to emoce-věc, je to emoce intuitivní a i n t e n c i o n á l n í , která v sobě nese mnohem víc než sebe
samu. To právě umělcovo já jakožto skrytá podstata a osoba v aktu
duchovního obcování jest obsahem této utvářející emoce. Bylo napsáno8) , že sprostota vždycky říkává j á, říkává též neosobně č l o v ě k a to je totéž, neboť její j á jest jen neutrálním podmětem jevů
nebo přísudků, podmětem-látkou jako u egoisty. Avšak způsobem
zcela rozdílným říká poesie rovněž vždycky j á („m o n coeur a proféré une bonne parole", „vivifie-m o i, et j e garderai les préceptes" . . . ) , její j á jest substanciální hloubkou subjektivnosti živoucí
8) Srv. Lionel de Fonseka, D e l a v é r i t é d a n s l ´ a r t , d i a l o g u e
e n t r e un O r i e n t a l e t un O c c i d e n t a l , Paris, Chitra, 1930.
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a milující, je to podmět-čin, jako u světce, a jako u něho, ač jiným
způsobem, je to podmět dávající. Umění čínské nebo indické, stejně
jako středověké, se marně schovává za obřad nebo za prostý úkol
zkrášliti život, je tak osobní v tomto smyslu, ba mnohdy osobnější,
jako umění individualistického Západu. Více nebo méně přísná kanoničnost umění je tu podmínkou podružnou ; druhdy bývala podmínkou příznivou, skrývajíc umění před ním samotným. Avšak sebevědomí a zároveň svoboda, v nichž si oblíbilo, jsou krásnými nebezpečími, která uvolnila poesii.
Jenže člověk se nezná co do své bytnosti. Jeho podstata je mu
skryta, pozoruje se jen v odrazu světa svých skutků, který zase
obráží svět věcí : nenaplní-li se vesmírem, zůstane sám sobě prázdný ;
nemá tudíž, jako pouzí duchové, své tvůrčí intuice v předem vlastněném světle intuitivního zření sebe sama sebou samým, může se vyjádřit v díle jen pod podmínkou, že věci odeznívají v něm a že se
v něm týmž procitnutím probudí ze spánku zároveň ony i on. Odtud
ty zmatky v postavení básníka. Zaslýchá-li hesla a tajemství, koktající ve věcech, postihuje-li skutečnosti, vztahy, šifry hrůzy nebo
krásy velmi určité objektivnosti, zachycuje-li jako proutkař záření
věcí transcendentálních, není tomu tak proto, že vybavuje tuto objektivnost pro ni samu, nýbrž proto, že to všechno přijímá do nejtajnějších záhybů svého citu a své vášně, — ne jako něco jiného
než on sám, podle zákona vědění spekulativního, nýbrž naopak jako
něco od sebe neodlučitelného, a vpravdě řečeno, jako sebe sama;
a proto, aby takto uchopil nejasně své vlastní bytí poznáním, které
neuspěje, dokud se nestane tvůrčím, které se ustálí v jasnou představu až teprve v díle učiněném jeho rukama. Živíc se takto „vázanou inteligibilitou,,9), je poznání afektivní shodou, poznání odezvou
v subjektivitě právě proto přirozeně poznáním básnickým, uspořádaným samo od sebe k nějakému dílu ze zvuků nebo barev, z forem
nebo slov. Není bez důvodu, že zkušenost mystická, ač o sobě nesdělitelná (právě jakožto mystická), překypuje tak často (jakožto
poznání shodou) v básnický výraz. A co do básníka samého, není
rovněž bez důvodu, že se považuje za vyvolena, aby trpěl víc než
druzí lidé :
J' ai l ' e x t a s e e t j' a i la t e r r e u r d ' ê t r e c h o i s i .
Jako mystik protrpívá věci božské, jest on k tomu, aby protrpíval věci vezdejší a trpěl jimi, jak může, propůjčuje jim svými
slovy výraz. A když je nejvíc pohroužen do aktu duchovního obcování, ještě i tehdy cítí bolestně a pozorně neúprosnou ruku, silnější
než on sám, která míjí a nevrací se.
#
9)

Poznání sympathií; viz L e s D e g r é s du S a v o i r , str. 5.
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Aby ustavičně, podle svého zákona rostl život tvůrčího ducha,
je tedy třeba, aby se ustavičně prohluboval střed subjektivity, kde
se, protrpívaje věci světa i věci duše, probouzí sám k sobě. Sledujíce
tento směr úvah, byli bychom nepochybně přivedeni k otázce, zdali
toto stupňování duchovosti, překročivši určitou úroveň, může pokračovat dále, aniž by duši básníkově v té či oné podobě nepomohla
jistá, ve vlastním smyslu náboženská zkušenost, opustit povrch.
Pokračovat za každou cenu, hrdinsky odmítat upuštění od růstu
tvůrčího ducha, když přece taková zkušenost, požadovaná celou
bytostí, byla znemožněna, je snad v tom tajemství neštěstí Nietzschova? Rozhodně zde chci zdůraznit právě to, že tvoření se váže
k rozličným hladinám v duchovní podstatě duše, každý v tom
přiznává, co jest, a čím víc básník roste, tím víc klesá hladina tvůrčí
intuice do hlubin jeho duše. Tam, kde se mohl předtím vzrušit k zpěvu, nemůže už dnes nic, musí kutat hlouběji. Řeklo by se, že náraz
bolesti a vidění poráží jednu za druhou ty živé stěny smyslové, za
nimiž se tají jeho totožnost. Je ničen nelítostně, je drážděn, je
štván. Běda mu, když utíkaje se k sobě, nachází nebe zpustošené
a nedostupné; nezbývá mu než se pohroužit do svého pekla. Když
však básník posléze umlkne, není to tím, že by byl kdy dovršen
růst, o němž hovoříme, není to tím, že se už zpěv sám od sebe netouží rodit v něm hlouběji, méně daleko od tvůrčí duchovnosti nestvořené, prototypu všeho tvůrčího života, je to tím, že poslední
stěny srdce bylo dosaženo a podstata lidská strávena.
Mluvil jsem o básníku, jenže však o tom, jímž musí být každý
umělec, nejen o tom, který píše verše. A zas i zde poskytuje vskutku
právě hudebník filosofovým spekulacím výsadní zkušenost. Ze je
méně vázán světem lidských idejí a lidských hodnot než ten, kdo
tvoří ze slovíček řeči lidské, že je méně než malíř a sochař vázán
tvary a obrazy věcí, méně než architekt vázán užitkovými podmínkami vytvářené věci, ověřují se právě na hudebníku nejprůhledněji
metafysické požadavky poesie. Právě na něm, nedostojí-li jim, je
nedostatek nejpatrnější. Nikdo jiný než skladatel oper nemohl poučit takového Nietzsche zklamáním tak dokonale rozhodným. »
III.

Tato otázka větší nebo menší hloubky ztvárňovacího východiska tvůrčího popudu předčí vpravdě všechny ostatní. Při uměleckém díle záleží na steru jiných podmínek, na této záleží především. Jestliže se mi hudební dílo Arthura Lourié jeví tak bohatě
významným, to proto, že mi připadá, že se u žádného umělce dnes
nerodí tvůdčí intuice na hlubší hladině.
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Vskutku čistá hudba, a tato hudba nejčistší je zároveň nejplnější. Filosof v ní nachází obdivuhodné osvětlení toho zákona, že
pod podmínkou, rodí-li se dosti hluboko v duši a je-li také dosti silná,
aby přetrvala veliká nebezpečí, je hudba či poesie nejpravdivěji
hudbou či poesií čistou (proto tato hlubší hladina, na níž se rodí,
je hladinou duchovnosti konavé, ducha hudebního nebo básnického),
právě když nejvýc oplývá mízou lidskou i božskou (protože duše,
měla-li být vyhloubena až sem, musila protrpět mnoho sebe samé
i mnoho věcí).
Poněvadž samo je rovněž duchem v těle, začíná umění, jakmile
se stane vědomým sebe sama, trpět mukami svobody. Není-liž také
povoláno k vysvobození ? účastno práce k porodu jako všechno stvoření, ono, kvintessence sil stvoření? Ba že si uvědomila toto poslání,
ta, nešťastná doba, která se právě dokonává před našima očima,
a tím byla dojemná. Ale jak špatně si počínala! Jeden velký básník,
u něhož „hloupost není jeho silnou stránkou", musil složit chabou
a smutnou naději v ono svrchované umění obcházení, které vždycky
bývalo útočištěm francouzského klasického ducha; strach z duše
a hledání nějakého náhradního vítězství, nějaké ilusorní věčnosti
ve směru neomylně uspořádaných povrchů, nevyléčitelná humanistická a jansenistická dualita, správně postřehnutá Charlesem
du Bosem v klasickém duchu10), — nadále zcela zesvětštělém a vyprázdněném z podstaty, — nemohly konec konců než snížit poesii na
bezvadnou a rozkošnou formu jisté nepřítomnosti. Právě tak přes
všecka zdání i surrealisté hledali svobodu ve směru slov a výrazových mechanismů (snažíce se tentokrát obnažit jejich podvědomé
kořeny, avšak rozbít stroj, toť pořád ještě zacházeti se strojem).
Ač zatajena pod jakýmsi dost podezřelým horlením pro tajemno,
pracuje tu stále záliba cartesiánského experimentování. Neměli
hudebníka.
Právě v hudbě měla poesie svou nejlepší vyhlídku. Hledala anténami citlivějšími ; dotkla se několikrát toho, co se dá těžko uchopit.
Debussy neboli hudba znovunalezená11), ano, to bylo první vysvobození; jaký div! byl zakroucen krk výmluvnosti, osobivé snaze
po očarování, mystagogii ; tvořivá síla a pokora našly znova vlastní
podmínky umění, otevřely studánky dělné inteligence, roztříštily
školní pravidla, vrátily dílu jeho pravdivost plodu duchovně uzrálého k obdaření. Avšak vysvobození spíše ještě umění než poesie;
10)

Srv. Charles du Bos, A p r o x i m a t i o n s , řada VI.
Srv. Louis Laloy, L a M u s i q u e r e t r o u v é e (Le Roseau d'or,
Paris, 1928).
11 )

30
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tato zůstávala příliš spjata s psychologií, s afektivními zda ji, rozlévala se mnohdy v příliš prchavý proud emoce, která nedospívala
až k duši. Až na několik umělců pronikavých, znalých a citlivých
jako vy, drahý Rolande-Manueli, nevydala zkušenost Debussyho
svého tajemství; a geniální dílo, jehož vlastní tendence byla zaměřena ke konavé objektivitě, pomalu svádělo přese vše na nepravou
stopu a zdálo se ustupovat mámení citu.
Dílo Satieho se zdálo méně velkým, poučení z něho šlo však
dále; byla to lekce takového Sokrata, zlomyslně probouzejícího
ctnost, znepokojujícího špatná svědomí a podněcujícího dobrá, vyklidil z hudby všechnu osobitost a všechno pedantství, hluboce ji očistil, myslím, že v tomto řádu očisty prostředků zašel mnohem hlouběji než iDebussy; ale bylo to pořád především očišťování síly umění,
cudnost a zátaje jeho ironie jsou v tomto ohledu velice významné;
poesie, a kterak svěží!, se v přestrojení útle protahovala škvírou
v pootevřených dveřích; byla zde, obdivuhodně živá a houževnatá,
právě tak jako něha; tísněna však plachostí chudoby, čekala, až na
ni dojde. Není pomlouváním Satiových následovníků, přiznáme-li,
že pokud jde o ně, docházelo na ni zřídkakdy. Po skvělých slibech,
ba trochu více než slibech, se mechanika obratnosti, inteligence
a vkusu omezila na to, že skýtala samá překvapení; jednotvárnost
tohoto počínání měla rychle nabýt osudného vzhledu. Nejbezpečnější talenty a ví Bůh, zdali je jich za našich dní hodně, nedokáží
zlomit kouzlo. Upadnuvši opět do nečinnosti nového formalismu, —
zastavena břitce na jiné cestě velikou zkušeností Stravinského,
která, kudy prošla, už neponechávala nic na práci, — nebo otřesena
pokusy o galvanisaci, leckdy udivujícími, — nachází se moderní
hudba opět jednou v kritickém údobí, které by se mohlo zdát bezvýchodným.
Ze svého neklidného útulku v granadské Alhambře však jeden
samotář, žhnoucí horlivostí a vírou, ukázal cestu. Drsný a vědoucný
jako vášeň, diskrétní, mlčelivý, přesný a ponenáhlu proměňovaný
v pouště modlitby, dává zpěv Manuela de Fally vytryskovat ze skály
věčné vodě. Naladěn zprvu na prudkost lidové melodie, přese vše
poněkud hubenou, na niž číhá pitoresknost, Falla z O l t á ř n í tab u l e M i s t r a P e t r a ochočuje jako asketa, hovořící s ptáky,
svět poesie. Hudebník příliš výjimečný na to, aby filosof, snažící se
zaznamenat duchovní přeměny jedné epochy, si zakládal na jeho
příkladu? Odpovídá mu jiný samotář, jehož příklad je rovněž významný.
Nevím, je-li naše doba uzpůsobena k tomu, aby přijala, co jí
přináší Lourié, vím však, že jí přináší osvobozenou hudbu.
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Jiní12) načrtli podivně poučnou křivku jeho zkušeností a jeho
hledání, od dob rafinovaného futurismu petrohradských kruhů
a manifestu S p e c t r e s p o n t a n é13). Co zde chci zdůraznit, toť
síla t a h u , mohu-li tak říci, a oproštěnosti takovéhoto díla. Táhne
s sebou a shromažďuje málem všecko, co hudba za našich dnů hledala, a nejen hudba, též i poesie, revoluce, všecko to, co zpracovává
naši kulturu v nervových centrech její bolesti. A ejhle, jak se všemi
zbraněmi techniky, citovosti naší doby, rovněž záhy ovládnutými,
všechna tato nahromaděná kořist, na niž padá neznámý oheň, se jme
šlehat svým nejvyšším plamenem.
Nic nečiní zjevnějšími zákony růstu, o nichž byla před chvílí řeč.
Nebudiž v tom spatřováno žádné advokátování. Cítíme se spíše na
rozpacích, tak je přesné potvrzení toho, že musíme konstatovat, že
tento velký příliv duše a inspirace, obnovující dnešní hudbu záplavou šumu, který sem zaléhá ze dna podstaty, drobným mráčkem na
obzoru, který skropí deštěm svěžího ohně trvalé sklonnosti (habity)
tvůrčího intelektu, nastal u Lourié-a zároveň, kdy jiný dech, tentokrát kontemplativní, přivanul, aby zintensivnil životní jednotu v hlubinách ducha odedávna náboženského.
Bylo řečeno o hudbě Lourié-a, že je to hudba ontologická; ve
stylu kierkegaardovském by se též řeklo „existenciální". Rodí se
v jedinečných kořenech bytosti, co možná nejblíže oné spáry mezi
duší a duchem, o níž mluví svatý Pavel. Ontologie jako metafysické
vědění jest na nejvyšším stupni intuice abstraktivní, kdežto naopak
poesie, čím je ontologičtější, tím tryská blíže neproniknutelného původu individuality, totiž individuality této duše duchovní, v podstatě jedné s tělem. A právě zde dává vytvořenému dílu nejmocnější,
pořád ještě konkrétní význam universálnosti. Je-li pravda, jak jsme
poznamenali výše, že odezva vesmíru v tvůrčím j á je způsobena
operativní ideou, snadno lze pochopit tento kontrast. A zároveň se
vysvětlují jisté přehmaty filosofů, když žádají pro svou filosofii
výsad poznání, vyhrazeného hudebníku, malíři, básníku.
Hudba „ontologická" jest hudbou „erotickou" — i zde ještě
hovořím slovy Dánovými, — chci říci, že vyvozuje svou podstatu
z erotu, imanentního bytí, z vnitřní tíže touhy a lítosti, pod níž úpí
každá stvořená věc, a právě proto je přirozeně náboženská a probouzí se naplno teprve pod dotekem lásky Boží. Konečně nepostu12) Srv. Boris de Schloezer, C o u r r i e r d e s î l e s , č. 4, červenec 1934;
Henri Davenson, Esprit, únor 1935.
13 ) (1914.) Lourié tam uznává za zvláštní principy hudby: »1. Vyloučení
lineárnosti (architektoniky) prostřednictvím vnitřní perspektivy (primitivní
synthesy); 2. substanciálnost prvků.« Od té doby si lépe uvědomil důležitost
stavby.
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puje vpřed po způsobu koně nebo býka, hada, ptáka nebo střely,
postupuje — neboť bytí jest o sobě transcendentálně pravdivé a obráženo nebo obrážitelno v inteligenci — pohybem slov a odpovědí,
organicky vázaných, a jakoby inteligibilních ozvěn, jinak řečeno po
způsobu jakéhosi dialogu, po způsobu vnitřního dialogu, jímž ustavičně rozmlouváme sami se sebou nebo s Bohem. Právě v tom smyslu
(a bez sebemenšího vztahu k jakékoli logické hře thesí a antithesí)
jest jedno dílo Lourié-ovo nazváno D i a l e k t i c k á s y m f o n i e .
Stejně tak se u něho, který je spíš z ducha než ze slova, vyskytuje
onen rys substanciálního rozhovoru, jaký je doveden na nejvyšší
stupeň u takového Mozarta, anděla slova.
Myslím, že právě L i t u r g i c k o u s o n á t o u se zahajuje
údobí, v němž umění Lourié-ovo dosahuje své plnosti a nezvratně
ověřuje paulinské heslo: kde jest duch, jest i svoboda. V D u c h o v n í m k o n c e r t u hudba ve vlastním smyslu náboženská, prosta
vší tradiční formy, nachází se svou bytostnou inspirací udivující
spontánnost. D i a l e k t i c k á s y m f o n i e je zas náboženská,
avšak zcela jinak, a dokonce za nepřítomnosti jakéhokoli křesťanského thematu: prostě samotným rodem díla. Tak odpovídá tomu,
co by se mohlo nazvat náboženským smyslem světské existence.
Rytmus bije jako srdce veliké noci s neúprosnou životní nutností;
zpěv proniká, zahaluje tuto noc jako pohled, jejž nic neobsáhne,
jako láska, která tvoří zákon, která j e s t zákonem. S H o s t i n o u
p ř i m o r u proniká tentýž smysl duchovní do nitra zvrácenosti
stvoření, příliš milé jemnosti jeho rozkoší a jeho nostalgie, nežli
spatří nad ně vzlétnout pokojná křídla smrti; Lourié-ovy hluboké
příbuznosti baudelairovské, to co je v něm z dandysmu a z krutosti,
avšak lomeno takovou líbezností, se objevují s podivnou intensitou
v této obdivuhodné slavnosti agónie našeho světa. Nuže, co je mi
zde nápadného, toť postupné oprošťování a vyostřování intuice v následné řadě těchto tří velikých děl, která se logicky musila zrodit
v tomto řádě a v nichž tvůrčí pohled nabývá tím víc na ostrosti, čím
sám předmět je temnější. Avšak vizte, kterak nejnovější dílo, z doby,
kdy toto píši, zpěv pro dva hlasy na náboženskou báseň, P r o c e s í ,
jest už jen pouhá pokora a věrnost, dokonalé odpoutání v pohybu
duše směřující k sebeodevzdání.
*

Jest i toto působením oné analogie s duchovní situací Baudelairovou, o níž jsem právě hovořil? Nacházím v Lourié-ově díle jistý
rys, který mohu charakterisovat jen tím, odvážím-li se z nedostatku
lepšího slůvka říci, že je v této hudbě „magie". Nebezpečné slovo,
nebezpečná věc a žádoucí, dlužno o tom učinit několik úvah.
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Každé umělecké dílo jest utvořeno z těla, duše a ducha. Nazývám t ě l e m řeč díla, jeho mluvu, souhrn jeho technických prostředků; d u š í konavou ideu, umělcovo „verbum cordis", — rodí
se vskutku z hojnosti srdce; d u c h e m poesii.
Rozumí se, že tělo je nástrojem duše. Myslím však — tolik
jsou definice slov volné —, že jest v díle „magie", když duch je
transcendentní vzhledem k duši, jaksi oddělen od ní, — jako Aristotelův Nus, jenž vcházel dveřmi, — a že duše i tělo jsou vůči němu
takřka zrušeny, chci říci, stávají se obě dohromady, duše jako tělo
díla, pouhým n á s t r o j e m odlišného ducha, zrakem, jímž proniká
svrchovaná kausalita, svátost jisté poesie oddělené, která si s uměním pohrává.
A co tedy řekneme, jakmile jsme vyzbrojeni těmito pojmy?
Napřed poznamenáme, že jsou (poněvadž krása je věc transcendentální a analogická) tři směry, mohu-li tak říci, takřka nezávislé,
v nichž mohou vytryskovat estetická emoce a obdiv; neboť dílo
může býti krásné tělem nebo duší nebo duchem (to jest poesií).
A je směr čtvrtý, který již není právě světem krásy, nýbrž milosti,
v tom smyslu, v němž říkal Plotin, že milost je nadřaděna kráse;
a v tomto směru právě záleží na magii díla. Je dobré shledati se zde
se starým mistrem magie z Ennead. Jeho učení je nám podezřelé,
když tvrdí, že nás dovede k mystické kontemplaci a uvede ve věci
božské; avšak vyjměte je z jeho prostředí, postavte je do oblasti věcí
poesie a krásy, tu hned nabude své pravé síly. Tam je ho třeba
poslouchati.
Po tomto nemám nikterak v úmyslu navrhovat třídění nebo
se chopit rozdílení palem; to které dílo bez magie může být krásnější,
větší a hotovější, i bohatší na poesii právě tak, jako to které dílo
nadané magií; nezdá se mi však nezajímavým, vyzkoušet ve styku
se zkušeností hodnotu našich nástrojů na hledání vzácných kovů.
Strachujíce se vztáhnout otcovražednou ruku na největšího
hudebníka, odvážíme se říci, že je málo magie v Johannu Sebestianu
Bachovi? Ano, řekněme, že tato nejvznešenější hudba, tato hudbamatka jest hudbou bez magie: v Bachovi (a to je možná tajemstvím
jeho mohutnosti a jeho plodnosti) jsou duch a duše jedno a totéž,
poesie díla je soupodstatná s jeho tvůrčí ideou, tato není nástrojem,
nýbrž vždycky královnou a bohyní. Právě proto se Bachova hudba
modlí velikou vokální modlitbou, která se povznáší ke kontemplaci,
kterou mystická theologie nazývá „kontemplaci nabytou"; nepřekračuje práh modlitby mystické neboli vlité.
Nebezpečí magie pochází z toho, že je darem z řádu jiného nebo
vyššího než umění. Kdo ji má, aniž ji hledal, dostává něco z nebe či
z pekla, — a to těžko únosného, co vyžaduje umění dosti silného, aby
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dovedlo poslouchat. Kdo ji hledá, nevyhnutelně porušuje své umění,
vyrábí falešné peníze. Wagner žil jen pro magii ; vyjmeme-li T r is t a n a , není v jeho hudbě magie, ba ani stínu po magii černé, — jen
samé švindle a trety hlavy opilé věděním a geniem.
Případ Satie-ho jest opačný. Z vášně pro řádnost nenávidí, vyobcovává sám v sobě každou případnou magii, vyčišťuje od ní lítě
své dílo. Jsouc vyháněna, přestrojí se tedy v onu pošetilou zálibu
v mystifikaci, která odzbrojuje zásahy tajemství a která chrání
ironický sníh panenské hudby.
U Stravinského není duch čili poesie díla soupodstatná s jeho
duší, jest jí transcendentní. Jenže je to vlastní duch hudebníkův,
jeho ovládající intelekt, jeho vlastní vůle. Tím lze pochopit, že čím
víc se stává sám sebou, tím víc se vzdaluje magie. Srovnejte S l a v n o s t j a r a a S v a t b u , kde ho ještě navštěvuje tolik duchů
země a vod, s jinými veledíly jako A p o l l o n nebo ono C a p r i c c i o, jehož skvělá poesie tkví všechna v hotovém předmětu.
Není magie u Beethovena; a přece kdo vzbuzuje větší lásku
než on? Velmi rozdílný od Wagnera, nehledá magii, ježto jsou duch
a duše změtený, jak odolat tomuto velikému srdci, které se dává
a které nahrazuje jistou nevděčnost dělné invence šlechetností své
podstaty, bezměrně utrácené?
Jest magie u Schuberta, u Chopina, u Mussorgského. Magie
není vždycky bílá. Magie Lourié-ova se zdvíhá ze stínů lidství, prostupovaných soucitem, který zahrnuje vše, z jakési katastrofy bytí,
která má všechnu váhu tragedie, avšak jejíž charakter ve vlastním
smyslu tragický, to jest zoufalý, zůstává problematickým a takřka
nerozhodným, poněvadž sem dveřmi proniká tvář Boží. Jeho hudba,
když se modlí, překračuje práh nadpřirozeného usebrání. Zázrakem
u něho, jako i u jiných knížat magie, je to, že činí umění, jímž prochází, silnějším a hutnějším, ono jí poslouchá, ale nikdy nepovoluje.
Magie nejvyššího z knížat jest magií andělskou, — neříkám, že u Mozarta pracuje jen anděl nevinný; v tomto zázraku hrdinného dětství
proniká mnohdy transparencí a jasnovidností vlitého vědění a neomylné hry krutost dítěte a anděla, jakási vražedná milost.
Jest konečně jistá magie posvátná, dokonale bílá, která má svůj
pramen v nevypověditelných touhách Ducha Svatého, toť magie
gregoriánského zpěvu. Ta však náleží k jinému světu.
K rozeznání určitých rodin duchů by mohly být hledány jiné
principy rozlišení, vyvozeny jmenovitě z analogie mezi světem umění
a světem života mravního. U jedněch se jeví síla umění spíše spřízněna s opatrností, u druhých s kontemplací. To jsou dvě rodiny,
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které si vzájemně málem ani nerozumí, zde jako jinde se opatrný
obává kontemplativa a nedůvěřuje mu, leckdy proti němu cítí i zášť !
Jako starý Descartes, jsou Péguy, Rouault, Satie opatrní ; proto ty
obezřetnosti, nedůtklivosti, strachy a vášeň pro obdivuhodný vynález, pro dobrý tah genia, vyhlídaný v samotě. Bergson nebo Léon
Bloy, Lourié, Jean Hugo jsou kontemplativové, mají bezohlednost,
požadavky a odloučenost, štěstí nebo smůlu privilegovaných; jejich štěstí a jejich neštěstí závisí na něčem transcendentálním, nač
vsadili.
Nemyslíte, drahý Lourié, že jsou podivné vztahy mezi Hudbou
a Filosofií? Obě, je-li jejich střed v nich samých, jsou schopny mluvit nahlas a jít, kam chtějí, dosahují svého cíle, věří v sebe, vychloubají se kolečky své báječné techniky; usazují se, jsou usazovány.
Dáváme přednost tomu, aby měly mimo sebe a nad sebou
(vpravdě řečeno nekonečně nad sebou) ten bod stálosti, na kterém
lpí, střed oné životnosti. Je to pro ně méně pohodlné, nemohou již
věřit v sebe, jsou odsouzeny k tomu, aby se ustavičně hýbaly, opravovaly, vyvracely z kořenů, nikdy nepřestanou začínat znova, mají
bušení srdce, jsou přesně řečeno ctnostmi e x c e n t r i c k ý m i .
Nuže, mají naději, že uvidí ven a že budou trochu žít, a snad se tak
i přiblíží k oné „Lásce, kterou poznáme po ranách, které jsme jí
způsobili".
Jejich cíl ustavičně prchá před nimi. Čím víc se přiblíží, tím
jej vidí vzdálenější, čím jej vidí vzdálenější, tím blíže by jej viděly,
kdyby se obrátily dozadu, ale nemohou otočit hlavu. Není v nich ani
stopy esoterismu, a přece jsou maskovány. Co to znamená? Musí
sledovati cestu evangelickou, maskovati se světlem a prostotou, to
právě nejjistěji oslní oči lidí. Musí procházet nebezpečnými pásmy,
kde je může zachvátiti duch závrati, dřív než dojdou tam, kde již
není cesty, ale veliká obloha svobody pokojných.
Přeložil VÁCLAV RENČ
JOSEF

KOSTOHRYZ

O NADĚJI
Bůh, nejvýš spravedlivý Otec, miluje všechny lidi stejně
a nesmírně, a dal-li jim pro tento svět nestejně hřiven, uložil v jejich duších bohaté možnosti, jak jich užít, a nadto je vždycky hotov, otevřít jim svou milostí krajiny nové a nekonečné, kdykoli ho
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silné srdce žádá. Od věků se mění tvářnost světa, přírodními zákony a lidskou prací, podle času, místa a okolností mění se i vnější
život člověka, ale vnitřní zůstává v nezměnitelných cestách jako
nebe a opakuje se v týchž obměnách a proměnách jako život země,
na niž je tragicky vázán. Dnešní člověk užívá svého těla, miluje
a nenávidí, přemýšlí tak, jako ti, kdo dávno zpráchnivěli ; kulturní
člověk snad má k tomu více prostředků a předmětů, snad je v tom
ve všem i jemnější nebo rafinovanější, ale v podstatě v tomto smyslu duše lidské jsou ustrojeny stejně a nezměnitelně, ať jde o náklonnosti nižší, jež jsou pádem člověka, nebo o ty schopnosti, jež
jsou jeho vznešeností a které jej vysoko oddělují od ostatního
tvorstva, jsouce jeho privilegiem i povinností k přírodě, k sobě
samému a k Stvořiteli. Mezi těmito dvěma stránkami člověka jest
navždy rozpor a boj a podle toho, která vítězí, odívá se duše ve
hřích nebo v ctnost. Protože člověk v své porušenosti nemůže býti
sám ze sebe zcela prost hříchu, nabízí se mu neustále a neúnavně
na každém kroku pomoc v milosti boží. A jak ji dovede poznat
a přijmout nebo jak ji zamítá a opomíjí, podle toho buď tím výše
vystupuje nebo tím tíže hřeší. Křesťan má ještě mnohem přísnější
míru svého srdce a skutků, zjevení, jež mu bylo dáno k jejich vykoupení a jež je ustavičně váží a žádá, aby také on podle jeho ceny
měřil a žil.
Všechny dobré schopnosti lidské, dovedeny ke stupni více
méně dokonalému, se mohou státi ctnostmi, možnost se proměňuje
v činnost, síla ve vítězství, jež má býti trvalé a neúchylné. Tak se
člověku otvírá pravá tvářnost tohoto světa i svět lásky boží.
Víme z dějin a ze zkušenosti, že každá doba nebo prostředí
klade určité ctnosti nejvýše nebo je pokládá za nejpotřebnější, ba
vytváří si i celou stupnici, jako na příklad řecký starověk statečnost, umírněnost, moudrost. Na jednotlivých lidech obdivujeme
vynikající vlastnosti, jako je pokora, trpělivost, zbožnost, nebo vidíme, že považují takovou ctnost za žádoucí a vysokou, často podle
toho, kterou sami mají nebo které se právě jim nedostává. Ctnosti
pak mohou být i zvrhlé nebo falešné , buď že doba, národ či jednotlivec klade za ctnost, co ctností není, nebo že užívá nepřiměřených
prostředků nebo konečně, že se obrací k předmětu nesprávnému,
nehodnému. Tak statečnost se může státi hazardováním, štědrost
marnotratností, láska se může obrátit k tělu, k osobě vlastní nebo
druhé, k penězům, k moci tak, že je klade za jediný svůj smysl a
cíl. a k jejich dosažení se neleká žádné, ani špatné cesty, zbožnost
se stane pobožnůstkářstvím nebo pověrou, pokora pokrytectvím
nebo marným sebeničením. Ke každé ctnosti patří určitá činnost,
jako k statečnosti sebeobětování v hrdinství, ke zbožnosti modlitba
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a milosrdenství, každá ctnost, aby byla ctností, musí být účinná
a činná, platná pro nositele i pro společnost, individuální i sociální.
Nositelem určité ctnosti může být nejen jednotlivec, ale i (v čase)
společenský celek, třída, národ. Ctnosti jsou k sobě v hierarchickém poměru, můžeme je především rozdělit na světské a duchovní
a obě skupiny pak mají svou stupnici podle předmětu a prostředků
k jeho dosažení. Nejvyšším a společným jejich cílem a smyslem
je Bůh, neboť skrze ně se nám otvírá cesta spasení a skrze ně můžeme býti účastni lásky boží. Nejvyšší ctnosti mají tedy tento nejvznešenější předmět a mohou v sobě uzavírat i všechny ostatní.
Člověk však je vždy v něčem nedostatečný a nemůže mít všechny
dobré schopnosti in actu. Církev katolická učí, že nejdůležitější
křesťanské ctnosti jsou víra, naděje a láska, jež jsou obecné a potřebné pro každého. Jsou spolu nerozlučně spojeny a navzájem
podmíněny, přemítáme-li o jedné z nich, stávají se ostatní (v jistém
smyslu všechny, nejen tyto) jejími atributy.
Thema o naději je tedy etické i theologické. Odvažuji-li se o něm
psát, prosím, aby byly opraveny a prominuty chyby a nedostatky,
nemám jiného záměru než užít rozumu a zkušeností, a to takových,
jež jsou bohužel spíše zdola než s výšin. Proč právě o naději ? Tato
ctnost je tak těžko zachytitelná, ještě tíže naučitelná a zdá se zcela
individuální. Nejspíš proto, že v naší době jako většina ostatních
naprosto chybí, a pak proto, že je to ctnost praktická, v tom smyslu, jako je praktické pokleknutí, učíme-li se modlit, a modlitba
prvním krokem k víře a jejím prvním aktem. Podobně probuzení
naděje bývá prvním krokem k uskutečnění toho, po čem toužíme.
Každý chová v skrytu svého srdce nějakou naději, někdy jasnou, jindy nevyjádřenou a často se podobající jen snu a nesplnitelnému přání. Takové bývají nejmocnější, ať už proto, že mají příliš
překážek nebo že jsou nepřemožitelnou touhou. Řekl jsem „v skrytu", neboť se mohou projevit jen činnostmi. O nich je těžko mluvit,
pokud jsou, jsou majetkem nezcizitelným a jedinečným, vázaným
na nositele, protože patří k jeho vnitřnímu ustrojení a silné i k jeho
zvláštnímu poslání, které každý člověk na světě má a z něhož ony
pramení jako světlo, kterým mu Bůh odhaluje jeho přirozenou
cestu. Mezi lidmi jsou však veliké rozdíly v síle a kvalitě (výši)
naděje a v prostředcích, jakými jest uplatňována. Zatím podejme
jen obecné rozdělení na naděje světské a duchovní, jež ústí v naději
v Boha. Tato naděje v nejspolehlivější a bezpečnou moc, od níž
čekáme milostivé splnění a uzavření svého života, spasení, je zároveň podmínkou důvěry ve splnění nadějí ostatních, má být i jejich
pramenem a mírou jejich správnosti a nemá ji zahubit ani zmar
všech nadějí, týkajících se tohoto života a světa. Je obecná a účast
31
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na ní je přirozená lidem všem, je nejvyšší, neboť její předmět je
nejvyšší, nejštědřejší a nejjistější. Nemůže zklamat, ale jejími
podmínkami jsou víra a láska k Bohu, jež teprve dávají spolehnutí.
Ty jsou také podmínkami každé naděje, i té, jež se vztahuje
k věcem tohoto světa. Neboť jak mohu doufat v něco, več nevěřím,
a jak mohu toužit po něčem, čeho nemiluji ? Světské naděje se vztahují k předmětům vnějším a podle míry lásky ponenáhlu přecházejí v duchovní a obě ty třídy směřují buď k osobnímu blahu nebo
k blahu osoby jiné či určitého společenského celku, rodiny, stavu,
národa, státu, církve. Jsou tedy v tomto rozlišení individuální a
sociální, nebo lépe řekněme hned: i sociální. Člověk je vázán na
společenství, bez něho by nebyl ničím, má v něm podíl a bere z něho
podíl ve světě i před Bohem. Lidské souručenství je nekonečné,
my všech jeho nití neznáme, ale víme, že každé vylučování se
tresce, nebo, je-li nutné, musí být přísně vyváženo. Snaha o osobní
blaho, ať hmotné nebo duchovní, je jen tehdy nízká, je-li osobní
blaho jediným účelem. Pravá naděje má osobní blaho jen za prostředek k dosažení téhož nebo vyššího pro jiné, nějak blízké, v nejvyšším případě pro všechny bližní. Podle toho, jaké sféry se dotýká, je řádu vyššího nebo nižšího, ale to neznamená, že ta nižší
by musila být zavrženíhodná nebo Bohu méně milá. Záleží na
osobě, na typu, který je jejím nositelem. Kdo byl štědře obdařen
a umí doufat jen přízemně nebo zbaběle, stojí před tváří Tvůrce
jistě v nuznějším světle než ten, kdo dostal málo a pracuje pečlivě
o rozmnožení. Člověk je konečně omezen nejen vlohami, ale často
i poměry, a kde je nesoulad, kdo může vyzkoumat skrytý v tom
úmysl? Každý má chválit Boha těmi prostředky, jichž se mu dostalo a které může získat, a chvála i toho nejmenšího může mít
takovou míru, že je uchu božímu líbezná.
Osobní naděje může tedy mít rozličné podoby, podle předmětu,
jejž volí, a podle prostředků, jimiž oň usiluje, t. j. činností, které se
k ní vážou. Jest osobní, pokud jde o schopnosti, tužby a poměry
nositele, a zároveň typická, v určitých rysech podobná u typů příbuzných svou přirozeností (rodem) nebo stavem, zaměstnáním,
příslušností. Ale i její předmět má různé tvářnosti, od toho stupně,
kdy všecka naděje se vyžívá v představě tělesného pohodlí a rozkoše, až tam, kde blahem jest jediné Bůh. Mezi těmi dvěma póly
je celá stoupající řada nepřeberných možností, kdy naděje od věcí
světských se obrací k duchovním a kdy naděje osobní se stýká a
prolíná se sociální, vidouc své blaho ve zdaru práce, ve splnění
úkolu a v jeho užitečnosti pro bližní. Sedlák pracuje a doufá pro
sebe a pro svou rodinu v úrodu a v boží požehnání a jeho naděje je
nadějí celého státu, umělec usiluje a doufá v osvícení a jeho naděje
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je nadějí národa, za nějž mluví a který mu propůjčuje svůj život.
Představa osobního blaha může konvertovati až v sebezapření,
v oběť, která se stává cílem a slastí, doufá-li milující a věří-li, že
tak dosáhne splnění svého úkolu a pomoci pro předmět své lásky.
Moment blaha, kterým zde výklad zjednodušujeme, jest ostatně
druhotný a často zcela ustupuje, zvláště u nadějí duchovních, které
bývají obráceny čistě k předmětu. Stačí snad, když ošidné slovo
„blaho" opravíme tak, že jde vždy o získání nebo vytvoření určitých statků nebo hodnot.
Sociální naděje jsou zároveň kolektivními; rody, stavy nebo
jiné společenské a duchovní celky mají přibližně stejné záliby a
touhy, v jichž splnění doufají. Naděje takové družiny nebo národa
mohou být podobně jako u jednotlivce latentní nebo uvědomělé a
činné, jejich síla otvírá nové obzory a jejich výše je vzpruhou,
která dává svému období ráz.
Osobní a kolektivní naděje mohou být také zvrhlé nebo falešné. Tehdy mají podobu nízkosti nebo samolibé pýchy, někdy
jsou obojím. Nedostatek víry a slepá a nepravá láska k předmětům
nečistým nebo způsobem nemravným jsou toho příčinou. Kdo
doufá v dosažení moci pro osobní povznesení, v nabytí peněz pro
ně samé nebo pro požitky, v získání lásky pro rozkoš, nebude nikdy
nasycen a jeho sítě budou vždycky prázdné, protože prázdnotu nabírá, nic je jeho nadějí. Ale i jinak je možno sejít s cesty pravé
a účinné naděje, nejen tehdy, když člověk hledí nízko, ale i tehdy,,
když se dívá příliš vysoko. Určité ovoce neroste pro každého, ruka,
která je bude trhat, je k tomu zvláště uzpůsobena, srdce, které
v ně smí doufat, je na to připraveno. Každý má svou míru, nad niž
bez zvláštní zásluhy a milosti ani jeho naděje nemohou, má svůj
přirozený svět, vždycky nesmírný, v němž se může pohybovat bezpečně a směle, ale překračovat hranice je násilí, z jehož očí hledí
hloupost, závist nebo pustá pýcha. V obou případech naděje nepřirozeně nízké nebo vysoké trestem je marnost a zoufalství. Takovému druhu fetišismu mohou propadnout celé doby a národy a vystavují se týmž trestům, upínají-li své naděje k hodnotám nízkým,
k principům falešným nebo přikládají-li svrchovanou důležitost
tomu, co může najít své místo teprve ve světle obzorů širších.
Známe také třídní, národní, rasové sobectví, které své naděje,
nadto většinou scestné, pokládá za jediné a nejvyšší a chce je vnutit i tam, kde podmínky růstu jsou zcela jiné.
Zabloudit může každý, ale kdo nechce dojít neblahého konce,
nesmí zatvrzele zůstávat na cestách nebezpečných a ilusorních.
Jeho pravý svět čeká jen, aby byl poznán, nabízí se mu neustále
a může se kdykoliv znovu otevřít. K tomu jest ovšem třeba sebe31*
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kritiky a pokory a hlavně důvěry v toho, kdo je nejen přísným
soudcem, ale také laskavým Oprávcem a Rádcem našich kroků.
Život lidský se ostatně uzavírá až koncem, teprve smrt mu dává
konečnou podobu. V naději poslední chvíle je možno jako činnost už jenom pokání. Ale křesťan se nemůže spoléhat, že koncem vše napraví, neznáme dne ani hodiny a také nepřítel čeká,
aby zahubil, jako Hamlet, který nechce probodnout krále, když
tento klečí a modlí se, nýbrž ve chvíli smrtelného hříchu.
Upřímně věřící srdce vždycky zná míru svého milování, dává
je a v patřičném stupni rozděluje předmětům důstojným a jeho
přirozenosti odpovídajícím. Mírou jeho naděje v tomto světě je naděje v Boha, v ní složilo všechen svůj majetek, který má nebo
doufá míti. Nelpí na věcech a osobách pomíjivých, ačkoli je miluje
mocně, silněji a vroucněji než ten, kdo jenom v nich hledá svůj
úkryt a je jimi štván. Věrné srdce nepropadne zoufalství, když
jeho naděje, i ty nejdražší v životě, se obrátily v dým, neboť i kdyby
všechno ztratilo, ví, že mu ještě všechno zbývá. Shledává buď své
viny, kterými zmar svých tužeb způsobilo, nebo přijímá nezdary
jako prostou zkoušku. Silné srdce obstojí také bez úhony ve
zkoušce ohněm štědrosti Boží, když je jí zahrnuto v nečekané
míře ; neupadne v pokušení a v hanbu pýchy, když pod dotekem
jeho ruky se otvírají prostory vždy širší a kouzelnější a když
naděje, sotva splněny, znovu netušeně rostou. Neboť Bůh někdy
odpírá a jindy přelaskavě daří, jeho úmyslům se musíme umět
podrobovat a nechtějme je vyzkoumat. Jsou tedy vedle nadějí přirozených všem lidem nebo jednotlivci a vedle naděje, vzbuzené
zjevením, jíž jsou účastni všichni lidé, ale již plně zakouší jenom
světec, ještě naděje vzbuzené zvláštní milostí, ať pro zásluhy nebo
z úmyslů skrytých. Bývají údělem podnikání smělého, které už už
se zdá vyčerpávat své oblasti, ať jde o vojáka, politika, vědce,
umělce nebo kohokoliv jiného, i společnost, a jsou výlučně vázány
na jeho přirozenost a věnovány jeho poslání. Zradit je znamená
těžce zhřešit.
Kromě hlavních podmínek, víry a lásky, lásky přiměřené předmětu a mající svůj vrchol a víry nezvratné, kotvící v středu bezpečném, jež jsou mírou a světlem našich pozemských cest, má
pravá naděje — světská i duchovní — své znaky, podle nichž poznáváme její únosnost a opravdovost. Mluvili jsme už o tom, že je
vždy v jistém smyslu sociální, ať vědomě nebo nevědomě, jako
každá ctnost.
Podobně naděje musí být činná. Doufat neznamená složit ruce
v klín, naopak zavazuje k usilování o to, co se na našem obzoru
objevilo. Období mocné naděje u jednotlivce i národa bývá prová240

zeno také mocnou činností, ať už všestrannou nebo jednostrannou.
I tak je někdy naděje uzavřena v očekávání, kdy její činnost se
omezuje na práci vnitřní, tichou nebo bouřlivou, abychom byli připraveni, až přijde naše chvíle. To očekávání musí být trpělivé a
věrné, což jsou zároveň další atributy pravé naděje. Věrnost a ustavičnost musí mít ovšem v základech vědomí, že naše naděje jest
přirozená a bezpečná. Vratké naděje jsou buď naším proviněním,
nedodržením slova, nebo scestím. V takovém případě je třeba pokory, aby se srdce přizpůsobilo a navrátilo v svůj pravý rytmus,
důvěřujíc, že jeho úmysly budou milostivě opraveny dříve, než
přejdou v neodvolatelné činy. Pravá naděje musí být nevývratná
nezdary a zkouškami ani svody snadného zvítězení cestou jinou
než správnou a na jiném poli. Je tedy statečná a schopna kdykoliv
obětovat nižší hodnoty pro vyšší, které zřetelně poznává jako svůj
cíl. Smělé naděje mívají ještě jeden vzácný znak — naivitu. Ta zde
není jednoduchostí, nýbrž silou jasného a bezprostředního chápání,
ba uchopení, proniká hluboko jako blesk. Prosté srdce miluje silně
a čistě, blízké prostory ustupují a daleké se poskytují samy, čistotě
se otvírají tajnosti skryté, překážky a nesnáze nemají váhy.
Tato ctnost jest obecná, tedy každému přirozená. Jen zvrácené
srdce a zbloudilý rozum, jako nemiluje a nevěří, tak také nedoufá.
Za její nepřítomnosti panuje zoufalství nebo lhostejnost, které
jsou stejně zabitím duše. A naopak, i těžký hříšník, který svou tmu
nedovede vždy přemoci, ale miluje a lituje, může doufat a jeho pře
je milosrdenstvím Božím jistější než liché naděje toho, kdo žije
život nijaký. Naděje se může na čas zakalit a uvadnout, je to lidské,
ale má schopnost vždy znovu oživnout k nebývalé kráse.
Tato ctnost je praktická a každému vždycky potřebná. Jest
vzpruhou v práci stejně jako pomocnicí v nebezpečenství a útěchou
v neštěstí. Je sama vysokou hodnotou, bohatstvím života, a pomáhá
tvořit a ukazuje hodnoty nové. Je také chválou stvoření a Stvořitele, chválou bohulibou.
Tím větší lítost se nás zmocňuje, uvážíme-li, že dnes žijeme
pohříchu bez naděje nebo s nadějemi takovými, jež schylují to
rameno vah, které nese zatracení. Kam se poděl oblak naděje ? Jak
předstoupíme před tvář Páně nazí, bez jejího oděvu? Bez toho
krunýře, na němž se meč anděla trestajícího zastavuje? A co vykonáme na tomto světě bez jejího světla a radostné lehkosti ?
Žijeme v době, kdy ctnosti pozbyly v očích lidí slávy a v srdcích moci, které jim náleží. Nejsou ani obdivovány ani žádoucí.
Dnes k životu stačí obratnost a praktické znalosti, protože je to
život jen mezi lidmi a věcmi, bez Boha. Doba víry v rozum je dovršena, a jak věříme a prosíme, vyžívá se a náš věk sklízí její
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ovoce. Vše, co jsme řekli o zvrhlých a falešných ctnostech, platí
teď měrou vrchovatou. Zbožnost je přežitkem nebo nepohodlím
i u většiny katolíků, statečnost je nahrazena protřelostí, moudrost
chytrostí, láska požitkem. Mravné jest vše, co prospívá lidským
zájmům, ať jsou jakékoliv, a co neškodí tělu a prospěchu. Aby říše
mravného byla co nejširší, vynalézají se nové a nové preventivní
prostředky, které chrání před následky. Prázdnota lidského snažení je nesmírná. Hlubina víry byla ztracena a místo ní zeje ohavná
propast.
Žijeme v době bez pravé naděje, ale nikoliv beznadějné. Bůh
ještě čeká, ale žádá si obnovy našich srdcí a shovívá a vynucuje si
ji tresty, aby opět mohl otcovsky žehnat dílu našich rukou. Ty tři
křesťanské ctnosti jsou navzájem podmíněny, lhostejno, která vystoupí do vědomí napřed. Netouží už naše doba zoufale po jejich
úlevě a míru ? Protože krev krvi je vždy nejbližší, myslíme na náš
národ, který už tak dlouho a nebezpečně bloudí, až se to někdy
podobá sebevraždě, a prosíme, aby se už konečně přiznal a aby poznal a uvěřil. Jeho velikost čeká, skryta v hlubinách jako semeno,
nadarmo jej Bůh nevyvolal. Co máme zatím dělat? Doufat a pracovat.
J. E. k a r d i n á l I S I D R O G O M A T O M A S , a r c i b i s k u p

ŠPANĚLSKÝ

toledský

PŘÍPAD

M o t t o : »Není hříchu, kterého se dopouští člověk,
aby jej nemohl spáchat druhý člověk, chybí-li mu Ten,
skrze něhož byl člověk stvořen, « praví sv. Augustin.
Vykládajíce tento velký princip asketický, můžeme jen
dodati, že není národa, v němž by se nemohl obnoviti
žalostný pokus španělský, je-li Bůh vyštván ze svého
sídla a nahrazen materialismem bezbožeckým nebo
protibožským.

Chtěli jsme právě poslat tyto řádky do Toleda, aby byly uveřejněny v prvém čísle diecésního věstníku, jehož vycházení bylo
zaraženo na déle než čtyři měsíce. Když tu jsme se doslechli, že
jejich četba by byla k dobrému i mimo naši diecési, aby totiž
uvedla mysl lidí na správnou cestu v těchto chvílích bolesti a neklidu. Několik zpráv, obdržených téměř zároveň, nás pohnulo
k tomu, poskytnouti tomuto skromnému spisu větší rozšíření.
Říká se nám opravdu, čemuž se dá patrně těžko věřit, že někteří Španělé se pokoušejí překrucovati fakta této války mimo
Španělsko.
242

S druhé strany opět žalostné zprávy, které nás docházejí z ciziny, povzbuzují nás, abychom vyložili, jak se my díváme na povahu konfliktu, v kterém Španělsko buď zahyne nebo se zachrání.
Náš názor nemá velký význam: toto dílko, které jej vykládá,
tím menší ; proto jsme se jen dotkli námětu, vyhrazujíce si pojednat o něm důkladněji, s větším klidem a doloženěji. Neboť určitě
bude naše válka pramenem nesčetných spisů.
Konečně, co nás posléze přimělo k odhodlání, bylo přání, míti
v naší literární produkci něco, třeba nevýznamného, co by neslo
pečeť a znak tohoto hrdinského a pohostinného města Pampeluny # ), sladké oasy, v které jako v lůně vzbouřeného Španělska
jsme ztrávili měsíce svého vyhnanství. Pokud budeme žiti tento
ubohý život, bude to pro nás vzpomínkou, která nám bude oživovat v paměti laskavost, kterou k nám měli tito stateční a vznešení
Navařané, kteří právě dávají světu obdivuhodný příklad víry a
vlastenectví.
Pampeluna 23. listopadu 1936.
Když v červenci vypuklo vojenské hnutí proti vládě španělského národa, nikdo nemohl tušit, že nabude tak vážného rázu,
jaký má dnes v řádu národním i mezinárodním. Je tak široké a tak
hluboké toto hnutí, které určilo tuto válku — jež s počátku nesla
rysy společné každé občanské válce —, že nejen otřáslo vším ve
Španělsku, ale také pohnulo a vzrušilo celý svět.
Jak se stává v podobných případech, zvláště v těch, při nichž
jsme viděli docházet k nejpolitováníhodnějším událostem, které
jsou negací naší tradice, historie a i povahy naší rasy, světové mínění se rozdělilo při posuzování hlavních událostí této strašné
války.
Rádi vzdáváme úctu biskupům a věrným z četných národů,
kteří naším prostřednictvím chtěli vyjádřili španělskému lidu svůj
obdiv nad silou, s kterou největší část naší vlasti povstala, aby se
osvobodila z duchovního útlaku, protikladného jeho citu a historii.
Rovněž vyjadřujeme vděčnost národům, kteří nás vydatně podporovali za nouze, zaviněné hroznou pohromou. To je projev pouta
křesťanské lásky, které — stejně jak sjednocuje jednotlivce a rodiny, a sbližuje je především za dnů protivenství — lze vycítit rovněž v rovině katolického internacionalismu, v němž všichni tvoříme velké mystické tělo, jehož hlavou jest Ježíš Kristus, náš Otec
a Pán.
*) Původní vydání vyšlo roku 1936 tiskem Bescansovým v Pampeluně.
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Odpověděli jsme jako představitel Církve ve Španělsku na tyto
vznešené a spontánní projevy bratrství, které přinesly ovšem posílení a útěchu v době zkoušek. Projevili jsme vděčnost svým bratrům v zahraničí, spojujíce se s nimi v modlitbě o záchranu základních hodnot, o které se dnes vede spor v naší drahé vlasti.
Avšak s projevy srdečné účasti od našich bratrů a katolíků
v zahraničí, došly nás též pochyby a otázky po povaze událostí,
které se přiházejí mezi námi, kdežto část zahraničního tisku pojednává o válečných událostech s notorickou nestoudností, vymýšlí
si urážlivá fakta, nebo falšuje skutečná za cenu oklamání mezinárodního mínění a vytvoření předsudků, líčíc v nejasném nebo
klamném světle různice, které nás rozdělují.
A proto se nám, kteří máme za to, že tlumočíme mínění episkopátu a pravého španělského lidu, zdá vhodný tento skromný dokument, v němž se obráží historický profil této války a její národní
výraz, se závěry, vyvozenými z faktů. Uvádějíce je na veřejnost,
jak si zaslouží, týmiž prostředky, jakými jsme byli dotazováni a
jakými byl také porušován či zkreslován význam naší války, domníváme se, že sloužíme Církvi a Vlasti, které dnes vyžadují úsilí
a spolupráce všech.
VÁLKA OBČANSKÁ?
Válka, která se dnes vede ve Španělsku, pustošíc jeho velkou
část a ničíc velkolepá města, není v pravém slova smyslu politickým bojem právě v tom, co má v sobě lidového a národního. Nebojuje se za republiku, ačkoliv by tomu chtěli přívrženci určitého
druhu republiky. Ani řešení dynastické otázky nebylo pohnutkou
k válce, protože dnes se i sama forma vládní odsunula do pozadí.
Také se nebojuje za problémy jednotlivých provincií naší Vlasti,
ačkoliv se vztýčily za boje korouhve, komplikující vážně boj, kolem
nichž se konkretisují touhy a odvety více méně regionalistické.
V podstatě tato válka, tak ukrutná, je válkou principů, doktrín, válkou jedné koncepce života a společenské skutečnosti proti
druhé, jedné civilisace proti druhé. Tuto válku vede křesťanský
duch španělský proti onomu druhému duchu, lze-li nazvati duchem
to, co by chtělo rozmělnit všechno lidské, od výšin myšlenky až
k maličkostem každodenního života, v morálce marxistického materialismu. Na jedné straně bojovníci všech ideí, které představují
buď částečně nebo úplně starou tradici a starou historii Španělska ;
na druhé straně beztvará směs bojujících, jejichž hlavním cílem,
spíš než vítězství nad nepřítelem, je zničení všech hodnot naší
staré civilisace.
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Nevíme, jak a za jakým cílem vzniklo červencové vojenské
povstání, předpokládáme však cíle nejvznešenější. Pozdější vývoj
událostí nám dokázal, že to byla hluboká láska k Vlasti, která je
podnítila a postupně provázela. Španělsko se téměř již dotýkalo
dna propasti. Byla zde vůle zachrániti je silou meče. Snad nebylo
již jiného léku.
Co můžeme my zdůrazniti, ježto jsme byli toho svědky, je toto :
jakmile se část armády prohlásila proti starému stavu věcí, národní duše se tím cítila hluboce zasažena a vtělila se širokým a hlubokým proudem v hnutí vojenské : nejdříve s náklonností a touhou,
která podněcuje naděje v záchranu, a ihned brzy s pomocí nadšených národních milic všech politických směrů, které bez smlouvání
a podmínek nabídly svou pomoc armádě, chápaly se tyto sbory
zbraně, obětujíce šlechetně životy i statky, jen aby počáteční povstání nebylo zlomeno. A nestalo-li se tak, — jak nám dosvědčují
význační vůdcové — je to právě zásluhou ozbrojené pomoci národních milic.
Bylo by třeba prožiti ony srpnové dny v takovém Navarsku,
které z 320.000 obyvatel vyslalo do zbraně 40.000 dobrovolníků,
to znamená, všechny muže, schopné nositi zbraň. Opouštějí žeň na
poli, ponechávajíce ženám a dětem na starost její sklizeň, odcházeli
do bitevní fronty s jediným ideálem : obhájiti náboženství a vlast.
Odcházeli především bojovati za Boha a bude to velké dobrodiní
pro Španělsko, shromáždí-li se v hrdinské antologii nesčetné episody o dobrovolnickém hnutí v této Navaře, kdysi nazývané matkou království a která se stala dnes srdcem, paprskovitě vysílajícím na naši španělskou zem nadšení a sílu v nejvážnějších hodinách
dějin.
Po příkladu navarském povstal na první ráz španělský duch
i v jiných nepodrobených krajích s vládními sbory. Aragonsko,
stará Kastilie, Léon a Andalusie vydaly význačné množství bojovníků, kteří pod různými označeními starých politických organisací
splynuli v jedno těleso s nacionální armádou. A na všech frontách
bylo viděti pozdvihovati Božské Tělo Páně při Svaté Oběti, tisíce
mladých vojáků očišťovalo svědomí zpovědí, a zatím co zbraně
odpočívaly, společná modlitba sv. růžence vystupovala ze všech
táborů.
V městech a na vesnicích bylo možno postřehnouti doposud
bezpříkladnou náboženskou obrodu.
A to jedině proto, že náboženství a vlast — area et foci —
byly vážně ohroženy, zatlačeny na kraj propasti politikou úplně
nepřátelskou náboženskému citu v naší historii. Tím byla také
reakce mnohem živější tam, kde se více udržel duch náboženství
32

245

a vlasti. Proto také toto hnutí vzalo na sebe ráz náboženský, který
se projevil jednak v táborech našich milic zbožnými odznaky, které
nosili bojovníci, jednak v zápalu víry, která oživuje množství za
frontou.
Pomiňte sílu náboženského citu a nynější válka nemá oživující
síly. Zajisté láska k vlasti byla velkou vzpruhou, která pudila davy
bojovníků, ale nikdo neví, že pohnutka náboženská zvláště v krajích, kde bylo nejhlouběji zakořeněno náboženství, poskytla největší počet dobrovolníků a dala největší odvahu našim vojákům.
Ba, co víc, jsme přesvědčeni, že válka by byla ztracena pro povstalce, nebýti božské pobídky, která rozechvěla duši křesťanského
lidu, vstupujícího do této války a podpírající daleko za frontou
neválčící. Mimo ostatní úvahy o nadpřirozené povaze španělské
otázky, postačiž toto.
Nynější boj se jeví jako válka občanská, protože na španělské
půdě vedou spor jen Španělé: to je nepopiratelné, ale v jeho podstatě lze rozeznati ducha skutečné výpravy křižácké za katolické
náboženství, jehož míra oživovala po věky dějiny Španělska a které
se stalo opravdovou dření jeho organisace a života.
Tento zjev — který nazývají někteří výbuchem náboženského
fanàtismu, ale který jest ve skutečnosti jen vědomým a heroickým
gestem lidu uraženého v své nejživější náklonnosti cizími zákony
a zřízeními a který vyvyšuje jako klenbu jeho úsilí nad zbraně,
schopné jej osvoboditi — tento zjev nás ujišťuje v naději, že přijdou dni, kdy duše budou míti veškeré upokojení, a že ve zřízení
budoucího španělského státu budou míti Bůh a Církev při nejmenším tatáž práva, jaká používají u všech civilisovaných národů.
Doufáme, že se nepotlačí svoboda a ochrana tomu všemu, co bylo
až do posledních let prvním činitelem duševního života našeho lidu,
základem naší minulosti a jediným klíčem k pochopení Španělska.
Výsledky vyplývají z příčin. Jak by nevzklíčilo v katolicismu sémě,
rozhozené po španělských polích, v brázdách, které katolíci vyorali
hrotem meče a zavlažili svou krví ?
Zničme však především předsudek, který by byl nejzhoubnější
pro budoucnost : Válka proti marxistickému komunismu není válkou proti proletariátu, z velké části morálně podlomenému marxistickými doktrínami.
Bylo by křivdou, zločinem a zárodkem příští třídní války, do
níž by nutně bylo vtaženo náboženství, kdyby se této válce připisovalo jakékoliv spolčování s armádou k pokoření dělnické třídy,
nebo chcete-li, k chránění starých zlořádů, které neměly potrvat
až do nynějška.
Dělníci se nemají čeho obávati, ať jsou čímkoliv, ať jakákoliv
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jsou jejich společenstva a syndikáty, v kterých se spojili, aby zlepšili své podmínky. Meč ani náboženství není jejich protivníkem.
Meč, jehož úkolem jest v mír uvésti Španělsko, bez čehož je nemožná klidná práce a mzda, náboženství, které bylo vždy útočištěm
slabých a rozhodným činitelem lásky a spravedlnosti společenské.
Dá-li Bůh a zbraně národní zvítězí, dělníci, opustivše pouta doktríny, která v podstatě ničí společenský řád, mohou býti ujištěni,
že vstoupí na určito na cesty, na nichž se učiní zadost jejich spravedlivým požadavkům.
Co se týče Církve, ujišťujeme v jejím zastoupení, že budeme
podporovati na poli naukovém i sociálním každou snahu, jejímž
cílem bude vrátit dělnické třídě její důstojnost a zavésti vládu
spravedlnosti a rovnosti, které sjednotí všechny Španěly svazkem
skutečného bratrství, které jest obsaženo jenom v ní.
A kéž se více nepraví o válce, jejíž hlavním podnětem byl
křesťanský duch Španělska, že má za cíl paralysovat náš život hospodářský a sociální. Je to válka dvou systémů a civilisací : nikdy ji
nelze nazvati třídní válkou. Dokazuje to náboženství a vlast, které
postavilo Španělsko proti Anti-Španělsku.
PROTI BOHU A ŠPANĚLSKU.
V tentýž smysl ústí výklad španělské války, postavíme-li se na
stanovisko oposice.
Všichni dnes vědí, ze ve chvíli, kdy vypuklo národní povstání,
připravoval komunismus převrat. Odvážný útok měl zničiti všechno, co jest oporou, vzpruhou, společenským svazkem naší staré
křesťanské civilisace. Náboženství, vlastnictví, rodina,, autorita,
základní zřízení starého řádu věcí měly zajiti pod jedinou ranou
skutečné revoluce, připravované, aby se zničilo všechno, co máme
z minulosti, a na troskách toho aby povstalo sovětské vladaření.
Pět let propagandy, nepochopitelná snášenlivost organisace zásobování válečným materiálem dovolovalo předvídati téměř přesné
datum komunistického povstání.
V krajích nepoddaných národní armádě ukázaly hotové činy
skutečné úmysly protivníků. První úsilí revoluce se obrátilo proti
tomuto významnému faktu. I když existuje u všech civilisací a
u všech národů náboženství, tak má přece doposud neporovnatelnou hodnotu společenskou ve Španělsku. Náboženství je podpora
všech civilisací, jest jejich silou a leskem. Náboženství katolické
tvoří formu naší civilisace, proti němu hlavně mířil výpad našich
nepřátel. S náboženstvím trpělo také vše, co ono podporuje a živí.
Také nebylo viděti v historii žádného národa takové ukrutnosti, jaké byly spáchány ve Španělsku za čtyři měsíce. Tisíce ře32*
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holníků a knězi, mezi nimi deset biskupů, bylo usmrceno často
uprostřed neslýchaného utrpení a mučení. Kněz je „mužem Božím" ; aby zničili Boha ti, kteří sebe nazývají „bez Boha" a „proti
Bohu", chtějí tito vyhladiti jeho zástupce ze společnosti. Až svět
zví, co je ještě skrytým tajemstvím v nedobytých krajích, vzbudí
tato hekatomba opravdový úžas.
Se „sluhy Božími" trpěly „domy Boží". Bylo zapáleno a zpravidla srovnáno se zemí nesčetné množství kostelů, z nichž mnohé
byly pýchou umění, synthesou našich dějin, schránou úcty, nahromaděné v ní od věků, živými středisky tradiční víry našeho národa.
Nenahraditelnou škodu španělskému umění způsobilo zmizení jedinečných děl, které mohly tvořiti nejkrásnější sbírku na světě.
Zničení knihoven a archivů, zneuctění hrobek, útoky na řeholnice, zasvěcené Pánu, pobíjení nevinných obětí, tisíce vražd, spáchaných s nejodpornější zuřivostí, svatokrádežný pud vedl tyto lidi
bez Boha a zákona v zničení všeho, co bylo pro naše křesťanské
náboženství nejvíce representativní, hlavně však obrazy Krista a
Svaté Panny ; toto vše nese známku nelidskou ve výbuchu divokých
vášní, které otřásly španělskou společností od počátku války.
* Připojte k tomu popravu katolických vůdců, ono pobíjení významných „pravičáků", či vlastně příkladných křesťanů, předáků
všelikých náboženských organisací, kteří hynuli v tisících, provinivše se jen tím, že vyznávali víru svých předků a konali apoštolské dílo, za jediného soudu: rozmaru nepřátel našich katolických
organisací.
Nezapomínejme na jiný hrozný čin: soustavné ničení soukromého a národního jmění i jeho pramenů. Jmění je síla a pouto
každé soustavy společenské i politické. Ono také bylo, i se všemi
chybami naší hospodářské struktury, silou tradičního Španělska.
Bylo nutno je zničiti, a to tím spíše, že marxistická nebo komunistická koncepce státu nemá ani filosofie, ani duše nebo jiných
hodnot, ale jen pouhý monopol hmotného bohatství. Odtud vyplývá
nesmírné a soustavné olupování, které nám bylo podstoupí ti. Majetek soukromý i veřejný, jakmile to bylo možné, se ocital v rukou
vůdců.
Vizte postup : Rušení soukromého vlastnictví, konfiskace statků, znehodnocení cen, postátnění výroby i průmyslu, uložení státního zlata v cizině, soustavné pronásledování — a často i usmrcení
— ředitelů velkých podniků, zabírání nesmírných pokladů uměleckých. Tak se bývalý režim zbavil nejpevnější opory, tak se dovršila
prázdnota, vyhloubená osobní ctižádostí a nezvyklé bohatství vešlo
do pokladen budoucího státu sovětského. Tak bylo ohroženo Španělsko na těle i duši, zatím co bylo v úmyslu učiniti je revolučním.
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Připočtěme mezi příčinami této hrozné hekatomby vratké
autoritě, nevědomosti davů, rozvášněnosti, způsobené válkou, chuti
po pomstě a po loupežení, díl, který jim náleží. Ale tohleto všechno
se ještě nesrovnává s konečným výsledkem. Co hlavně zavinilo toto
zrácení křesťanského ducha v naší zemi a umožnilo pohromu, bylo
usilovné vštěpování cizích nauk do duše národa po několik let.
Bezbožné zákonodárství, vystavené nátlaku tajných společností
mezinárodní povahy. Moskevská propaganda, ustavičně udržovaná
přítokem zlata, které přivodilo korupci vůdců a znemravnění davů.
Podmanivá mystika zahraničního komunismu.
Duch mezinárodního komunismu, barbarská duše, vykořenily
křesťanský cit u velké části našeho lidu a uvrhli jej se zběsilostí
proti Španělsku, které, ustavené v toledských koncilech, zesílené
bitvami proti nepřátelům víry, dostoupilo, jsou tomu tři století, na
nejvyšší vrcholky, jaké může dosáhnouti národ, a uchovávalo dosud v hloubi duše jakoby vůni své minulosti.
Aby naše vlast úplně nepodlehla, přišla hodina srážky mezi
dvěma Španělsky, nebo lépe řečeno, mezi dvěma civilisacemi :
ruskou civilisací, která je jedině formou barbarství, a křesťanskou
civilisací, která byla ctí Španělů, pro kterou byli v minulosti slavnými a neporaženými bojovníky.
A toto představuje boj, rozpoutaný na španělské půdě, ačkoliv
bratrovražedný, přece mnohem spíše jen boj, v kterém podstupuje
staré Španělsko zuřivá muka proti Španělsku mezinárodního barbarství, nazvaného komunismem. Zatím co vycházejí tyto řádky,
tisíce vojáků, přicházejících z ruských stepí, se vyloďuje v Barceloně s hojným válečným materiálem, povstává barcelonský Kreml,
služebník ruské kominterny, sídlo sovětské republiky v Středozemí,
středisko bolševisace západní Evropy.
Záměr, který se nedal provésti v Madridu, hlavním městě Španělska, pro zcela zvláštní zásah Prozřetelnosti, byl uskutečněn
v krásném, zároveň však nešťastném hlavním městě Katalonie. To
je důkazem naší these. Tak, jak tomu chtěla Moskva, vztýčil se ve
Španělsku komunistický stan proti naší korouhvi. Zde se sešikovaly dvě fronty, dvě protilehlé formy společenského života. Kristus
a Antikrist jsou v boji v naší zemi.
Jako vždy byl španělský národ obviňován z fanatismu. Bratrovražedný boj, rozpoutaný v náboženské oblasti, byl považován za
oposici dvou nesmiřitelných. I armáda byla pomlouvána. Zahraniční noviny přinesly zprávy, že byly ničeny protestantské modlitebny a že byly nalezeny oběti mezi těmi, kteří nevyznávali katolické náboženství. Jak by nebylo těchto obětí, když tisíce Evropanů
všech vyznání a zemí slouží v rudé milici v první linii ? . ..
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Obraznost zpravodajů od nás i v zahraničí objevila hrozné
báje, aby snižovaly náboženský cit našeho lidu. Byli jsme dotazováni z ciziny o přesnější zprávy v tomto ohledu, aby bylo jméno
katolického Španělska pomstěno. To je neužitečné; kdo obviňuje,
ať dokazuje. Nebude dokázán jediný čin, pro který by bylo lze obviniti národní armádu ze zločinu náboženského rázu, leda že by jej
bylo nutno přičítati osobnímu omylu nebo trestuhodné přenáhlenosti.
Ano, všechno ostatní je skutečností: válka jest vedena proti
těm, kteří nosí zbraně za marxistický materialismus, ničící soustavu naší západní civilisace, proti těm, kteří bojují proti náboženství a vlasti, hierarchiii a autoritě, bez nichž by Evropa a Španělsko kleslo o dvacet století nazpět.
ŠPANĚLSKÁ ARMÁDA A RUDÁ FRONTA.
Prostá poznámka. V tomto rozhodném okamžiku španělské
války můžeme pozorovati zjev internacionalismu, který stavíme na
pranýř, nejen v podzemním proudu posledních let, a který vedl
k dnešnímu výbuchu, a nejen v tom, ale i ve způsobu zápasících
armád rozdílných vrstev veřejného mínění, jež představují, ale
přímo na bitevním poli.
Z celé Evropy se sběhli lidé, aby válčili proti národní armádě.
Ruský generál velí nejmohutnější skupině komunistické armády.
Ruští antiquáři zabírali umělecká díla, zvláště v naší katedrále toledské. Rusové konečně to jsou, kteří rozněcují revolučními řečmi
na schůzích nebo rozhlasem horlivost marxistických tlup. Technikové všech zemí z řad Lidové fronty nebo ze sovětské armády zajišťují obrannou organisaci na frontě. Výkřiky jako „Ať žije
Rusko!", „Ať žije rudé Španělsko!" jsou k naší hanbě a mrzutosti
důstojným závěrem řečí v revolučních schůzích.
Následuje pak Internacionála, těžkopádná a studená hymna
jako pravý plod severu, kontrastující s hymnou de Riegovou, která
kdysi rozněcovala duše národních revolucionářů. A jako balkanisace, to znamená politické rozdělení národů, je taktika, která se
líbí komunismu mezinárodnímu, viděli jsme ve Španělsku vzniknouti sérii malých republik nebo sovětských států, které by přivedly vlast k úplnému rozkladu, kdyby ruka španělská a vojenská,
moudrá a schopná, je nesvedla do spravedlivých hranic národní
jednoty.
To dokazuje před tváří světa, že válka ve Španělsku je mezinárodní válka. Vedena s tradiční odvahou našich vojáků, podporovaná ctí, která je znamením našich zbraní, a jejíž výraz i záruka je
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v osobě generalissima naší armády, věříme, že i tato válka, jako
za jiných dob, může spasiti Evropu.
Španělsko z ní vyjde vykrvácené a ochuzené, ale což není již
zeměpisnou polohou vysunutou baštou starého kontinentu ?
To není po prvé, kdy lze viděti, jak se bolestí svírá Španělsko
a věnčí se zároveň slávou. Dovedlo odrážeti vpády z jihu a zůstat
nedotčeno kacířstvím, prolévalo krev, aby Novému světu zaneslo
pochodeň civilisace a Krista. Zplodilo hrdiny z Tarify a Alkazaru.
Kdo ví, zda vyňavše ze schrány své duše a ze starých pohlednic svých dějin víru a zbraně, jimž se obdivuje dnes celý svět, zda
hrdinské gesto Španělska nepřešlo ničivý, tragický zásah, připravovaný moskevskou diplomacií proti západní Evropě. Kdo ví, zda
nejkrvavější chirurgická operace, kterou kdy trpěla naše země, úd
Evropy, nebude lékem, kterým se zapudí ze starého kontinentu
morové sémě, které ji tak vážně ohrožovalo! Můžeme předvídati na
nebi bouře. Předzvěsti špatného počasí nechybějí na evropském
nebi. A Španělsko je národem velkého určení.
Kéž dá Bůh, abychom toho byli hodni! Muži jednají, ale Bůh
je vede. Jeho vůle vítězí nade všemi zbraněmi. Všechny záměry
a kombinace kancléřů se bortí jako domky z karet před diplomacií
jeho nevyzpytatelných úmyslů.
POUČME SE.
K těmto úvahám opravňuje nás naše kněžské poslání a nevyhladitelná láska k Španělsku, připojiti některé napomenutí řádu
morálního a sociálního.
Po Španělích vyžadujeme, aby se modlili k Bohu, by se v nás
naplnila jeho vůle, která jedině nás spasí.
Kéž ve výkyvech spravedlnosti sociální nerovnost, které jsme
svědky, neváží více než prolitá krev v hrdinné oběti mučedníků
a vojáků za obhajobu těchto dvou velkých ideálů: náboženství a
vlasti.
Jestliže je v jeho nevyzpytatelných úmyslech dáti triumfovati
nacionalismu nad internacionalismem vítězstvím zbraní na válečném poli, umějme využiti tohoto vítězství, abychom v starém Španělsku, bolestně zbrázděném válečnou pohromou, mohli rozsíti
sémě nového Španělska, velikého a křesťanského, o němž dnes
všichni sníme, jako se sní o dědictví pro potomky.
Kéž nám dá ducha shody, aby se spojila úsilí všech v tavítku
téhož ideálu a zaměřily myšlenky i srdce v jediný cit velikého a
nesmrtelného Španělska. Nebude jím dříve, dokud se nestane opět
hluboce křesťanským.
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Opravme se: Označujeme-li hlavní příčiny, které podle našeho
názoru vyvolaly hrozný požár současný, nechceme zastírati národní chyby, které nepostižitelně učinily z naší vlasti snadnou kořist komunismu. Nic se nevykoná náhle, ani dobro ani zlo. Slabosti
ústavy nebo choroby v pomalém vývoji jsou šikmým plánem, kudy
se řítíme do trosek a smrti.
Není zde místa k naznačení chyb naší rasy a našich sociálních
zvyklostí. Chceme jen vyhledati podle našeho soudu přímé příčiny
katastrofy. Zapomenutí naší tradice a našich dějin. Nenapravitelná
potřeba kopírovati již po dvě století otrocky cizinu v literatuře,
v zákonech i ve zvycích. Nejistota politických úkolů. Plebejský cit
naší demokracie. Komedie parlamentarismu a prolhanost voleb.
Nedostatek národního uvědomení a malá orientace v ohledu mezinárodním. Kořistnictví a systém strýčkovský. Jed nacionalistického partikularismu a jejich oposice v geometrickém státu, nedbající obrysů a podoby národního útvaru. Toto jsou kapitoly knihy
o naší dekadenci.
Připojujeme ztrnulost hospodářské struktury, která se nechtěla podvoliti tlaku proletářských sil, vědomých svého opoždění
proti ostatní Evropě, při nejmenším alespoň na našem venkově,
jenž se takto stal snadnou kořistí slibovačů pozemského ráje. Nedostatek přizpůsobivosti, činnosti a metody v našem kněžském
apoštolátu. Porušení zvyklostí a další, ještě snad horší porušení
idejí nesmyslnými svobodami, danými škole, řečništi a tisku. Úplně
vadné utváření svědomí lidu v tom, co se týče otázek sociálních
a základních povinností. Konečně nade vším nedostatek politické
autority, nejvážnější snad problém našeho národního života. Egoismus a rivalita soustavně držely stranou nadané lidi, zatím co ctižádostí a odvahou se vyzdvihovali jiní k úřadům, zajisté že často
bez talentu, kteří, jelikož se jim nedostávalo hlavy a rukou, aby
sloužili otcovské vládě, se stali skvělými pionýry internacionalismu, absolutně protilehlému naší přirozené povaze.
Vylečme se z těchto chyb, individuálních i sociálních. Nejsou
těžší chyb druhých národů.
Přesvědčme se nejprve, že se dají vyléčiti s vytrvalostí v inteligentní snaze a že v podstatě naší nacionální idiosynkrasii, nyní
nás vedoucí, můžeme míti oporu, abychom vybudovali se všemi odstíny moudře vykonávané autority stát, důstojný naší velké minulosti.
Co se týče ciziny, která nás chce poučovati, a která se dnes
rozmýšlí ze zvědavosti nebo zájmu nad španělskou šachovnicí, na
které se hraje snad o osud civilisované Evropy, doporučujeme jí
největší klid k posouzení událostí v naší zemi. Jest těžko poznati
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pravdu v informacích tendenčního tisku a v světských předsudcích.
Dějiny každého okamžiku jsou tkány z vláken, z nichž byl utkán
koberec minula. Jest nutno znáti vzestup národa, abychom chápali
nynější zjevy, zvláště jsou-li tak výjimečné jako současné převraty
ve Španělsku.
Vůdcům, těm, kteří zastupují vysoké úřady, pravíme prorocké
slovo: Naučte se, vy, kteří vládnete národům, naučte se ostříhati
je před všemi duševními nákazami, které by mohly je porušiti nebo
vyšinouti z cesty, patřičné jejich geniu a jejich dějinám.
Nepřipouštějte, aby v nich ochabovala síla Boží, podporující
vše nesmrtelnou mocí. Nespojujte se se zlem, ani kdybyste vyhověli požadavkům sociální svobody. Podstoupiti mu právo občanské
a zvláště připustit jej do svatyně zákonů, znamená ve lhůtě delší
nebo kratší vésti národ na rumiště.
V troskách Španělska vizte nejdříve ničivé dílo děl, nesmyslnou námahu těch vládců, kteří neuměli vládnouti španělskému lidu,
nechápajíce jeho duši a dějiny. Otevřeli brány komunismu, který
nás zaplavil jako vody z protržené hráze a smísení nacionalismu
s cizinou vyvolalo hroznou srážku.
Slyšte hlas Papeže, který právě odhaluje universální nebezpečí
a věčný lék: Není jiného než Ježíš Kristus a duch jeho Evangelia.
Bratrským národům, těm, kteří soucítí s námi nešťastníky,
těm, kterým hrozí něco podobného, doporučujeme těžiti z naší zkušenosti. Nechť nemyslí, že jsou imunní proti jedu, který otrávil
ducha našeho lidu a vedl jej na smrt. Celá společnost je polem, kde
vzklíčí komunismus, chybí-li Bůh: Bůh, život a dobro myslí; Bůh,
jehož autorita je zárukou spravedlnosti a sociálního řádu. Zajisté
nevěra a krise autority jsou dnes skoro universální.
Čtli jsme věci, málo obvyklé o španělské revoluci. Náš bojovný
temperament, naše žhoucí krev, související s Afrikou, atavistický
neklid, který se nepodařilo zdolati v duši antické civilisace, která
kvetla v Iberii, pak v civilisaci římské, v gotské, židovské a arabské, které se smísily, aniž prý splynuly v útvar duchovní. Odstředivá síla partikularismu, který se snaží rozložití vše národní; touha
po rytířském dobrodružství, projevovaná v dějinách nesčetnými
vzpourami, při nichž se proslavila jména kapitánů a padaly hekatomby obětí. Toto vše, řeklo se, vysvětluje jinde řídký zjev občanské války.
Nikoliv, odpovídáme my. Tato válka nemá svůj počátek ani
v našem temperamentu ani v dějinách, ačkoliv se přiznáme k chybám naší rasy a našeho národního života. Vyplývá ze srážky s temperamentem cizím, proti činitelům, kteří usilovali nás vyšinouti
z naší historické cesty.
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„Není hříchu, kterého se dopouští člověk, aby jej nemohl spáchat druhý člověk, chybí-li mu Ten, skrze něhož byl člověk stvořen," pravil Sv. Augustin. Vykládajíce tento veliký princip asketický, můžeme jen dodati, že není národa, v němž by se nemohl
obnoviti žalostný pokus španělský, je-li Bůh vyštván ze svého sídla
a nahrazen materialismem bezbožeckým nebo protibožským.
Pro naše chyby nenapravené se toto vše stalo, nečinností těch,
kteří měli dbáti ohrad, v nichž jsme žili klidně v svém poslání a
které byly zaplaveny nejprve potměšile, potom s oporou a prestyží
autority, na konec pak milicí a zbraněmi, když udeřila hodina,
vhodná k očesání uzrálých plodů intensivní propagandy díky protišpanělským zákonům. Samoten se vztýčil duch Španělska, který
rovněž měl své zbraně a zbrojnice. Vypukla válka: je neužitečné
se utíkati k jiným hypotésám, abychom ji vykládali.
Kéž si národy a jejich vlády vezmou ponaučení!
Poučme se rovněž i my, Španělé, na tomto krutém úkolu, který
proniká nás krví tisíce bratří za temného přísvitu požárů, za klapotu strojních pušek a za hroucení se našich obcí!
Přeložil K. VACH

VARIA
ÚVAHY O DEMOKRACII S JEJÍHO VLASTNÍHO HLEDISKA
Všeobecné, přímé, rovné a tajné právo voliti jednou za několik let nebo
za několik měsíců jeden z dvacíti natištěných seznamů osob, které mají, když
budou zvoleny, rozhodovati o tom, jsme-li lidé či opice, tažný dobytek či výběrčí tax, — toť tresť jednuškové čili matematické demokracie, demokratického blabobytu, demokratické pýchy, demokratického uspokojení a demokratické spásy. Jednuškový demokrat*) nemá v nejmenším práva vládnout, rozhodovat přímo obecné záležitosti, zamítat nesmyslné choutky umocněných
jednušek, které samy v sobě neznamenajíce nic, nemohou znamenati mnoho
ani s plnými mocemi jednušek sobě rovných. Jednuškový demokrat má pouze
právo volit. Má právo volit ty, kteří si s ním pak budou dělat, co budou chtít,
protože neexistuje objektivní právo a protože veškerá moc pochází z lidu.
Demokrat má právo volit, volit jedničku, volit seznam jedniček, volit jedním
hlasem, volit jedničku mezi jedničkami, volit, když se usnesou zvolené jedničky, že nepůjdou dohromady a že se dají volit znova. Toto právo jest řídké,
jest malé, jest nebezpečné, ale jest všeobecné, jest přímé, jest rovné a jest
tajné. Můžete veřejně volit tajným odevzdáním hlasu veřejné nebo tajné, to
jest známé nebo neznámé veličiny, aby takto veřejnotajně zvolené veličiny
*) Jest také demokracie rozumná, spravedlivá a blahodárná, a o tu bojujeme.
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měly veřejný charakter s tajnou platností, a mohly na základě tajného zplnomocnění jednati tajně nebo veřejně proti veřejným voličům tajně volícím
a dělat pro tyto tajnoveřejné voliče veřejné (nebo i tajné) zákony podle tajných a závazných usnesení tajné demokracie naddemokratické.
Neboť ty čtyři prvky: všeobecnost, přímost, rovnost a tajnost, souvisí
navzájem tak velice, že jeden podporuje, napravuje, křižuje a anuluje druhý,
takže není nebezpečí, že by demokracie mohla vaditi despotismu spiklenců,
jestliže se jim podaří získati dostatečný počet hlasů lidí jimi přepadených za
účelem ustavení zastupitelstva lidu jakožto zdroje veškerého práva a veškeré
moci. Tomu by bylo možno čeliti jenom upuštěním od všeobecnosti, přímosti,
rovnosti a tajnosti volebního či hlasovacího práva v předpokladu, že by všeobecnost byla odstupňována, přímost vystřídávána, rovnost zrušena a tajnost
zavržena, tak aby každému příslušel ten vliv na veřejné věci a ten způsob
vlivu, který mu patří podle jeho objektivní schopnosti a hodnosti, s vyloučením neoprávněného teroru, nadržování, obcházení, předbíhání a tajného spolčování. V příčině všeobecného rovného hlasovacího práva naskytují se dvě
otázky, které zasluhují pozornosti. Prvá otázka jest tato: Jest podle zákona
jednuškové demokracie každý objektivně a vnitřně oprávněn k tomu, aby byl
volen za přímého zástupce lidu? Druhá otázka: Jest každý přímo zvolený zástupce lidu již tím samým vnitřně a objektivně oprávněn k tomu, aby provozoval politickou moc nad těmi, kteří ho zvolili, bez jakýchkoli dalších nebo
předchozích podmínek, kvalifikací a předpokladů? Dvě otázky, které podrývají v kořeni jednuškovou, to jest neskutečnou a fiktivní demokracii, ač
jsou diktovány analogickými úvahami o tom, je-li každý člověk schopen a
oprávněn šít druhému za peníze a s nebezpečím poškození boty nebo šaty,
nebo má-li každý občan právo obdržeti rychle koncesi na vyrábění kanonů,
když má na to peněžité prostředky.
Či jest kloudná politická působnost něco tak snadného jako nádeničina,
a má každý člověk od narození schopnost vymýšlet dobré zákony a předvídat
dobré nebo špatné účinky příčin, když nemá bez učení schopnost holiti druhému bradu nebo dělati chůvu malým dětem? Chápal bych, kdyby nově zvolený přímý zástupce lidu musil nejprve vykonati s prospěchem zkoušku politické zralosti, způsobilosti a hodnosti před odbornou a ctihodnou teoretickopolitickou komisí, anebo — kdyby se přímí zástupci lidu nevolili, nýbrž jako
vesměs schopní prostě vylosovávali. Jsme-li totiž všichni stejně schopni lid
přímo zastupovat s neobmezenou plnou mocí, pak nevím, k čemu třeba voleb.
Nejsme-li však všichni stejně způsobilí k tomuto úkolu, pak jest zřejmá
opravdová nerovnost mezi těmi, jež je nám absolutně možno volit podle zákona jednuškové demokracie, a jest — se stanoviska rozumu! — nepochopitelná demokraticky úplná rovnost mezi volícími, kteří si jsou mezi sebou
právě tak nerovni jako volení, a kteří mohou nerovnost mezi volenými ignorovat nebo nemají schopnost jí rozeznati, obojí k veliké škodě vlastní a ke
škodě veškerého celku.
Tím jest podán ze samých vnitřností demokracie důkaz, že absolutně
rovné, přímé, tajné a všeobecné demokratické volební právo všech jest věc
svrchovaně pochybné ceny, ba že jest to totéž, jako právo na ustavičnou, pomalou a nenápadnou sebevraždu národa a státu.
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K témuž a ještě příkřejšímu, nebo chcete-li bezpečnějšímu závěru dospějeme také pozorováním vrozené, nadpřirozené i přirozené nerovnosti člověka. Rovná jest toliko sama podstata přirozenosti a absolutní podstata nadpřirozeného cíle této přirozenosti. Stejné jest pouze složení člověka z hmotné
a duchové části, povolání člověka k účasti na Boží přirozenosti a Boží slávě,
rozdělení člověka na součástky po smrti a teoretické právo přirozenosti na
dokonalý přirozený rozvoj; všecko ostatní jest nestejné. Ani míra přirozené
výbavy, ani velikost a jakost milosti, ani druh a povaha trestu nebo stupeň
oslavy nejsou stejný u člověka jako u člověka, a popírati to není toliko hřích
proti zkušenosti, nýbrž přímo hřích proti Božímu řádu, přirozenému i nadpřirozenému, a lež a přetvářka těch, kteří to tvrdí, ač sami dávají na jevo
pevnou víru ve fakt nerovnosti na každém kroku a ve všem svém jednání.
Člověk se rodí na svět neroven jinému člověku; má více nebo méně tělesných
schopností a nedostatků než druhý; má větší nebo menší poklad ve svých
roditelích, jejich vlastnostech a poměrech než jiní lidé; má větší nebo menší
intelektuální nadání než jiný člověk; má větší nebo menší morální vlohy než
lidé pocházející jinak ze stejných poměrů; má příznivější nebo méně příznivé
podmínky rozvoje v čase, v místě a v prostředí; jeho tělesná, rozumová i duchovní schopnost se rozrůzňuje přirozenými základy, nahodilými okolnostmi,
vlastním přičiněním, řízením Prozřetelnosti, libovůlí milosti. Toto vše jest
přezíráno, neuznáváno, zapíráno, rušeno a podezříváno ve všeobecném, rovném, přímém a tajném hlasovacím právu matematické demokracie, herese
nevědoucí o dědičném hříchu, naivnosti zrozené v umíněných hlavách mrtvě
počtářských encyklopedistů. »Člověk jest přirozeně dobrý; není příčiny počítati s jeho nepravými sklony!« — Toť asi myšlení jednoho z nich, základní
předpoklad jednuškové demokracie, myšlení vyvracené napořád církví, tradicí a zkušeností.
Co se týče všeobecného práva volit, to jest mít přiměřeně či nekonečně
malý díl účasti ve vedení a správě veřejných věcí — tady nepřímost zásahů
advokátům demokracie nevadí!! —, třeba poznamenati, že toto právo jest více
mučidlem nežli vítaným a užitečným darem. Předně, jak již řečeno, opravdová účast voličů na vládě není skoro žádná. Za to trampoty, spojené s domnělým právem vládnout, s jeho vykonáváním, ověřováním, hlídáním, hájením a uplatňováním, jsou už mnohem větší. Připočti k tomu svou stálou neb
dočasnou více méně otrockou přináležitost k politické straně, a s tím spojené
trýzně, vznikající ze stranické nesvobody, z omezování vlastního projevu a
mínění, ze stranických sporů a nechutných osobních neshod a třenic, z rozporů v rodině, kde členové patří k různým politickým stranám, ze stranických novin, rozčilujících a otravujících svou jednostranností, svou prolhaností a rafinovaností, svým nafukováním vedlejších a bezvýznamných okolností
a zakrýváním pravého a podstatného stavu věcí, svým zběsilým, horečným,
zbytečným, všetečným a při tom nepravdivým informováním o všech možných politických i kulturních jevech, událostech a nebezpečích nejen ve své
vlasti, nýbrž ve všech možných státech světa; přidej k tomu nesmírnou ztrátu
času, zmařeného takovýmto nadarmo bičovaným zájmem o všechny možné záležitosti, které se schválně mění každým okamžikem, které není škoda zaspati
a přespati a na kterých nemůže ubohý volič a obyčejný straník nic, docela nic
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zlepšiti; přimysli si k tomu své právo býti prost všech těchto zpráv, vzrušení,
omylů, lží, podvodů, strachů a zklamání, protože sis k těmto starostem zvolil
své zástupce, kteří mají nésti jejich jho, a uvědom si, že se ti tímto způsobem
béře čas k přemýšlení o posledním smyslu lidského života, čas k rozvaze,
k zpytování, k obratu, k pokání a ke konání věcí mnohem potřebnějších
k časnému i věčnému spasení, a pochopíš, jak blažené a závidění hodné byly
doby, kde se nemluvilo denně o politice a jejích denních obratech, a kde bylo
tisíce lidí, kteří byli šťastni, nevědouce o tisícerých ničemnostech tohoto výnosného a uměle rozšířeného umění, a kteří ponechávali péči o blaho celku
těm málo lidem, kteří byli jakýmsi pravidlem zřízeni k tomu, právě k tomu
a jen k tomu. V tom jest celá ironie přímého hlasovacího práva: smíš přímo
volit za nejodpovědnější lidi svoje zástupce, abys pak přímo nesl břemeno
o běh celého světa a všech jeho koleček, abys měl z toho ze všeho trvale těžkou hlavu, ale aby tě nikdy nepřizvali k tomu, bys plebiscitem přímo zasáhl
do tohoto běhu, protože prý nejsi schopen, abys přímo zasahoval, nýbrž toliko,
abys přímo a rovně volil jiné předurčené zasahovače.
To jest totiž jediná svoboda jednuškového demokrata v stranickém systému matematické demokracie aparátnické. Ve všem ostatním jest krajně
a nepřirozeně nesvobodný. Nemůže spolurozhodovat, kolik jest hoden a schopen, nýbrž jen tolik, kolik i ten nejnehodnější a nejneschopnější. Nemůže rozhodovat přímo, nýbrž jen volit přímo. Podle přímého volení se posuzuje lepší
jakost demokracie evropské nad americkou. Kupodivu: evropský demokrat nemůže vždycky volit koho chce, nýbrž musí často volit koho nechce. Slovo volit
nemá tu význam aktu vůle, nýbrž spíše význam aktu rukou. Kandidátní listiny svazují demokratickou svobodu před volbou čili svazují voliče, tak jako
stranické kluby a jejich disciplina svazují svobodu zástupů lidu po volbě. Hlasovací právo voliče jest rovné, různá volební způsobilost se neuznává. Neuznává ?
Uznává; vždyť v kulturnějších okresech stačí méně hlasů na zvolení jednoho
zástupce. V těchto okresech jsou tedy všichni gramotnější než lidé v méně
kulturních okresech; když různost, tedy jen paušální, rovná a kolektivní.
Jednušková demokracie zná podle potřeby jenom chytřejší masy, nikoli chytřejšího člověka; tento jest vyhrazen toliko vůdcům stran, protože strany musí
býti jak náleží voděny. Ku podivu: právo zvoleného jest velmi nerovné s právem zvolivšího. Tento není pak už nic, zatím co ten, jenž moc obdržel, jest nekonečně více než ten, jenž moc dal. Vždyť veškerá moc vychází z lidu. Tedy:
nerovnost nesmí být mezi volenými nebo volícími, může však být a jest bez
odporu mezi zvolenými a zvolivšími. Tento poměr se jmenuje »rovnost, volnost, bratrstvím, a ukazuje, že není rovnosti ani v životě, ani v demokratickém
ovládni života. Musí však být rovnost mezi těmi, kteří ustanovují náhodné
vládce nad formami života a nad způsoby provádění lidové vlády. Nesmysl
nad nesmysl, jen když se neupustí od slova »demokracie«, jen když jsou volby
a jen když se dostávají k moci političtí kumštýři, siláci a dobrodruzi...!
Ale snad má demokracie do sebe aspoň to dobré, že představuje vládu
zdravé a moudřejší většiny. — Chyba lávky! Především morální většina není
vždy tam, kde jest většina bezduchých jednušek. Jeden jediný lidský duch
může representovati lidstvo lépe a pravdivěji nežli miliony jednušek bez myšlenky, ovládaných myšlenkově duchy nižšími a horšími. Kdo to chtí popírati,
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prosím, aby nedopouštěli, by byli zastupováni jakýmikoli poslanci, vyslanci,
ministry, vládami a všeho druhu představiteli, a aby nemluvili o žádných velikých mužích, kteří prý mluví za veškeren národ. Ostatně vázané demokracie
nevyžadují nutně, aby vládla aspoň ubohá matematická většina jednuškového
lidu, nýbrž umí dosáhnouti toho, že vládne matematická menšina a že se přece
mluví o parlamentní většině. Jeví se v tom neobyčejná státnická moudrost
»starších«, že dovedou dosti snadno opatřovati většinu, tolik potřebnou k tomu, aby parlament šel, strany stály a lid domněle vládl.
Pro ty, kteří nevěří, jest potřebí trochu propočtu, aby uvěřili číslicím,
když nechtí věřiti intuitivnímu odhadu. Mysleme si stát, který má parlament
o 700 poslancích a 20 politických stranách. Dejme tomu, že tyto strany jdou
co do počtu mandátů za sebou v tomto pořadí: 70, 61, 59, 52, 51, 47, 43, 42, 41,
34, 33, 32, 31, 24, 22, 21, 17, 16, 15, 9. Podaří-li se někomu sestavit vládu ze
zástupců stran č. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, nebo získati tyto strany pro nějaký
návrh zákona, representuje to 401 mandát, čili prostou většinu parlamentu.
Slíbí-li mimo to strany č. 11 a 18, že budou vládu podporovati, nebo že budou
hlasovati pro návrh zákona, znamená to, že za vládou a návrhem zákona stojí
450 hlasů ze 700, čili že většina podporující vládu jest o 200 hlasů větší než
oposice. Vláda se tedy opírá o většinu, která stojí proti menšině v poměru 9:5.
Avšak této většiny lze dosáhnouti již tehdy, když jest pro vládu nebo pro
návrh zákona 36 hlasů ze strany č. 1, 31 hlasů ze strany č. 2, 30 hlasů ze
strany č. 3, 26 hlasů ze strany č. 5, 22 hlasů ze strany č. 7, 22 hlasů ze strany
č. 8, 21 hlasů ze strany č. 9, 18 hlasů ze strany č. 10, 11 hlasů ze strany č. 11
a 9 hlasů ze strany č. 18. To je dohromady 232 hlasů proti zbývajícím 468,
čili dvojnásobná skutečná většina si musí nechat líbit odhlasování návrhu zákona, pro který dává své hlasy necelá třetina parlamentu. Nic naplat! Tato
slabá třetina představuje po zákonu vázané demokracie řádnou parlamentní
demokratickou většinu!!!
KRISTIÁN MICHNA

POZNÁMKY
VÝSTAVA BŘETISLAVA ŠTORMA. Letošní Akademický týden byl
zahájen otevřením výstavy Břetislava Štorma v Institut Ernest Denis v Praze
ve Štěpánské ul. Vítáme už samu skutečnost, že v rámci Akademického týdne,
jednoho z nejzávažnějších nástrojů duchovní obnovy, se věnuje stále větší pozornost umění, které v sobě nese nejryzejší svědectví o principech, které myšlení a poznávání rozumové teprve vyvozuje. Dílo Štormovo pak zvlášť niterně
odpovídá zásadám pořadatelů týdne, jak svým zaměřením, tak svou universálností, a hlavně svými kořeny, které spolu s tomismem má v harmonické,
hrdé a pokorné výstavbě ducha středověkého.
Výstava obsahuje převážně reprodukce i originály Štormovy knižní grafiky, několik grafických listů, samostatných kreseb a maleb a několik ukázek
Štormovy architektury v nákresech i plánech. Dojem, jímž výstava působí, je
mohutný právě pro jednoduchost a neapartnost. Neubráníme se podivu nad
množstvím dobře vykonané práce u člověka třicetiletého, který ostatně jako
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všichni nesmlouvaví je nucen překonávat dvojnásob vnějších i vnitřních překážek při své práci oproti těm, které pomáhá nést vlna současné kultury
a současných zájmů.
Umění Štormovo znova a znova se přiznává k tomu, že je uměním
služby: služby duchovní obnově, která svůj kořen a vzor má v katolicitě
a z ní plynoucí monumentálnosti středověku. To nepoznáváme jen z námětů — z postav světců, z duchovních a náboženských symbolů, z kreseb heraldických, které by si ostatně samy zasloužily vrcholného ocenění odborného —, nýbrž především (jde o umění, držme se tedy formy) z formálního
názoru, z funkce linie v celkovém díle. Štorm kreslí sice jen linií, a ovládá ji
virtuosně po stránce přesnosti i po stránce komposiční, avšak jeho linie má
do sebe cosi neosobního, jako to vidíme u kreseb, rytin a iluminací středověkých. Nejde mu o citový přízvuk čáry, který je tak oceňován u moderní
kresby, nejde mu o její chvějivou malebnost, nýbrž čistě jen o její funkci
stavebnou. Místo co by čárou naznačoval objem, píše jí zcela prostě a uvědoměle do plochy přesný ideový význam, jejž charakterisuje tvarovou zkratKOU. Tím většího obdivu si zaslouží, že tímto neosobním způsobem stačí Štorm
vyjádřit všechnu potřebnou charakteristiku fysiognomickou u svých světců.
Poznáváme architekta zvláště v tom, jak vládne postojem figury, úklonem
hlavy a pohybem údů, takřka sochařským, jejím komposičním rozprostřením
po celé dané ploše.
Zvláště však si vyžaduje úcty to ovzduší silné, vědomé, mužné čistoty,
z níž čerpá Štorm své vidění. Nikde nepovolí svůdnému lákání malebné zajímavosti, pokud by strhovala jeho vidění do nižší oblasti. Je to sama myšlenka — kdysi tak prostě samozřejmá a dnes tak smělá — které hmota,
smysly, tělo slouží nenásilně jen za nutný substrát.
A přece toto dílo, originální, očistné a svým způsobem velké, působí na
dobře vnímajícího pozorovatele jen jako příprava, marginalie k dílu mnohem
většímu a úplnějšímu: k dílu architekta. Břetislav Štorm dokazuje jasně, že
celou svou bystostí, bez pózy a postranních důvodů, jest architektem, jedním
z nepatrně mála, kteří dovedou odmítnout falešné pojetí arcbhitektury jako
účelové produkce a trvají neúchylně na architektuře jako na umění, na uměni
vznešeném —, na architektuře, která je kamennou hudbou, ztělesněným řádem, utuhlým rytmem. Jeho předpoklady jsou znamenité, jeho duchovní pevnost a šíře dokázané, jeho nároky oprávněné. Bude-li ovšem kdy moci stavět,
nebude to továrna, biograf, ani činžák, nýbrž dům Boží, kostel. Ba můžeme
říci, že velkorysost a účinnost obnovného hnutí se bude moci změřit tím, jak
dalece bude dána příležitost lidem Štormova formátu, aby mohli uskutečnit
své vlastní dílo.
rč
Dr. M. HABÁŇ, PSYCHOLOGIE, Akord Brno 1937, stran 247. — Ze
scholastické filosofie se do nedávná uznával pouze jakýsi význam logiky,
po př. trochu metafysiky. Dnes je již zřejmé, že věčně platné zásady zdravého rozumu, jak je předkládala scholastika, mohou přinésti mnoho světla i do
zmatků nových teorií sociologických a psychologických. Habáňova kniha to
plně potvrzuje.
Jestliže prolistujeme několik starších scholastických psychologií a srov-
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náme je s knihou Habáňovou, vidíme nápadný rozdíl. Ve všech jsou přísně
logicky dokazovány závěry, ale zaráží všeobecné odmítání novějších výzkumů
a celých závěrů, ač lze snadně zjistit, že jsou jen částečně mylné, kdežto
druhá část je zcela správná. Habáň se této neblahé konservativnosti vyhnul
a výsledek je patrný.
Celá kniha nabyla velké pružnosti organickým přijetím positivních nálezů nejrůznějších psychologických škol, pokud obsahují něco nového věcně
nebo ve formulaci, a upustila od zbytečného potírání hypotéz, které se již
dávno shroutily.
Kniha je dokonalý celek. Vychází z předpokladu každému přijatelného,
z podstatného rozdílu mezi živým a neživým. Zkoumá, v čem je onen rozdíl
a sleduje jeho stupně od nejjednodušších projevů až do duševní činnosti lidského rozumu a vůle. Závěr je: duševní činnost člověka vychází z nějakého
principu, neboť činnost bez subjektu je nemyslitelná. Tento princip je nehmotný, nesložený a nazýváme jej duše. Logický postup důkazů je jasný
a závěry se stávají něčím samozřejmým, protože se autor neuchyluje k hypotetickým dogmatům, nýbrž rozumem vyvozuje jedno z druhého. Jeho metoda
však není nějaký exclusivní racionalismus, přihlíží k experimentálnímu badání všude tam, kde toto může něco objasnit, tedy hlavně v životě vegetativním a sensitivním.
Poněvadž je kniha určena širšímu kruhu čtenářů, byl autor nucen psáti
o mnohých věcech jen zběžně. Ostatně nevelký rozsah knihy nedovolil zpracovali dnes již tak rozrostlou látku příliš podrobně. Proto nebylo možné
na př. zaujmouti výrazné stanovisko k problému podvědomí, ač by to nezůstalo bez užitku. Nesprávné závěry Freuda a jiných sice bádání o podvědomí
zkompromitovaly, ale přesto by bylo zajímavé zjištěná fakta o podvědomí
prozkoumati i se stanoviska spekulativní psychologie a zjistit všechny jeho
činitele trochu zevrubněji.
Celkově vzato, z ostatních českých psychologií, zatížených materialismem a positivismem, se Habáňově knize nemůže žádná vyrovnat. Konečně
se někdo odvážil kopnout do starého haraburdí z minulého století a v psychologii jednat o duši, čehož se naši psychologové tak vždy obávali. Význam
tohoto činu dovedeme ocenit teprve později.
K. Ch.
PŘÍLIŠ SNADNÉ VYKLIZOVÁNl. V posledních »Arších« »vyklidil«
Josef Florian můj článek o abbé Du Bosovi, prý pro akribii, slovíčkářství,
sofistiku a kdoví co ještě jiného. Což, není nic snadnějšího než takové sumární ocejchování ve zkráceném řízení, v němž je rozhodování ponecháno
libovůli jiného soudce. Nesnadnější práci už dá řádné doložení takových sumárních obvinění. Jenže nic takového ve vyklizování páně Florianově nenajdete. Zabývá se mým článkem na třech různých místech, ale kromě těch
sumárních obvinění a vtipů à la »házení cvočků pod kola kursů« tam není
pořádného důkazu. Kdybych se tedy chtěl přít za každou cenu, nezbylo by mi
než dělat také vtipy na gumová kola kursů, jež neodolají ani mizerným cvočkům, nebo dokazovat, že skutečnou sofistikou je obviňovat ze slovíčkářství
a truismů někoho, kdo je nucen stavět proti psychologickým pokrouceninám
prosté pravdy zdravého rozumu atd. Bylo by však napřed třeba doloženého
odmítnutí, na které bych musil zase doloženě a důkladně odpovědět.
tv

Brzo vyjde očekávaný sborník

JOSEF PEKAŘ • ŽIVOT A DÍLO
REDIGOVANÝ DOCENTEM Dr. RUDOLFEM HOLINKOU.
Jak jsme již podrobně referovali, bude tento sborník nejen jedinečnou
novinkou pekařovské literatury, ale zároveň hodnotným přínosem současné vědy historické.

Také jeho vnější vypravení bude odpovídat jeho významu. Na dobrém
papíře, dobře vytištěn, ve formátu 13X24 cm, s fotografickými přílohami (Pekař v různých stadiích životních a Pekařova vlastní fotografie jeho rodného kraje) a jeho cena bude činit asi Kč 30'— brož.

Pozoruhodné knihy Řádu:
LANCKNECHT BEDŘICH SCHWARZENBERG:

Španělský deník a Zrození revolucí
S předmluvou prof. Jos. Pekaře.

Kč 25. —

VÁCLAV RENČ:

Sedmihradská zem.

BÁSNĚ. Kč 18.—

FRANTIŠEK LAZECKÝ:

Kříže.

BÁSNĚ. Kč 18.—

STANISLAV BEROUNSKÝ:

Stavovská myšlenka. Kč 18.
U všech knihkupců.

Ladislav Kuncíř, Praha II, Voršilská ulice čís. 3.

V Y H U B I T
to je cil komunistů, jak se jeví v současných španělských bojích!

Vyhubit katolíky, vyvrátit a zničit víru v Krista,
Chcete-li získat správné informace o katolickém Španělsku a jeho
mučednících objednejte si knihu

NÁBOŽENSKÉ
PRONÁSLEDOVÁNÍ
VE ŠPANĚLSKU.
Obsah Vám nejlépe poví o jakou knihu jde:
Předmluva: PAUL CLAUDEL: ŠPANĚLSKÝM

MUČEDNÍKŮM.

I.

část

1.. Co se stalo ve Španělsku ? 2. Materialism proti spiritualismu. 3. Marxistický a anarchistický duch ve Španělsku. 4. Plán na zničení španělského katolicismu. 5. Církev ve Španělsku. 6. Kdo jsou vinníci spáchaných zločinů. 7. Vandalismus a duchovní obnova.

II. část

Na prahu Antikristovy vlády. (Dokumenty)

1. Upozornění. 2. Zničené chrámy. 3. Požáry chrámů. 4. Útoky na kulturu. 5. Mučednictví světského kněžstva. 6. Mučednictví řeholníků.
7. Všeobecné pronásledování.

III. část Bilance.
1. Výsledek. 2. Ničení děje se podle plánu. 3. Případ Biskajců. 4. Devět
rudých katolíků? 5. Návštěva anglických pastorů. 6. Proti veškeré
kultuře. 7. Případ Španělska mementem.

IV. část

Dodatek.

1. Domnělé pronásledování protestantů. 2. Nutná odpověď. 3. Mučedníci z Tovaryšstva Ježíšova. 4. Umučení P. Felixe Colta a P. José Romy.
Umučení P. Felixe Isiondo. 5. Z vyprávění studenta. 6. Soupis kněží
mučedníků. 7. Protináboženský a protikřesťanský vandalismus v Katalonsku.

V.

část

Společný spis 43 španělských biskupů o válce
ve Španělsku.

Knihu provází 20 dokumentárních fotografií. Cena Kč 20*—, poštou
Kč 22*—. Lze objednati u všech knihkupců, zvláště u nakladatele

Ladislava Kuncíře v Praze II, Voršilská ul. č. 3.
V Praze 15. října 1937
Používání novinových známek povoleno výnosem Ředitelství pošt a telegrafů
v Praze, čj. 89.880/IIIa-1937 ze dne 8. IV. 1937 — Dohledací úřad Praha 25

Pří

