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FRANTIŠEK LAZECKÝ

MODLITBA K SVATÉMU IGNÁCI Z LOYOLY
Svatý Ignáci, pohleď na tento zmatený svět,
studny jsou zasypané a knížata světa jak vlci vyjí nad
údolím běd,
meč řinčí, války jdou krajem a konec světa je skorem,
zbloudilé lidstvo umírá bludem jak zkoseno morem,
Svatý Ignáci, pohleď na tento zbloudilý svět.
Svatý Ignáci, dej sílu přemoci strašného hada,
jenž na vahách ohně z nás mnohé již váží,
všude vidět bezpočet plameny spoutaných paží
a tolik duší s křídly ohořelými přímo do jícnu Gehenny padá,
Svatý Ignáci, dej ať nezrezaví v pochvě náš duchovní meč.
Svatý Ignáci, který panuješ v slávě na vrcholcích
nebeských hor,
statečný bijce Satana i těch, kteří mu slouží,
jenž Čechy opět Čechám jsi vrátil, Kristu a Církvi,
pros za nás, bychom se opět vzbudili z mrtvých,
zažeň mor pohodlí a řeci lstivé, jež smyčkou kolem nás krouží,
by řečí jasnou každý z nás planul jak v slunci vrcholky hor.
Svatý Ignáci, jenž v dobách zmatků vyřkl jsi ano a řekl jsi ne,
dej ať radostných časů jsme úrodné sémě,
by příštích jsme nebyli hanbou, ať tato nás nezapře země,
kde vrchy zelené a zvonice zlaté
v dobách velkých vždy zpívaly chválu Panně Svaté,
svatý Ignáci, uč nás v lásce zvolati ano, uč nás v lásce
říkati ne.
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Svatý Ignáci, oroduj za naši zem, a celou Evropu chraň,
ať pohrdajíc žvaněním, ale poslušná Slova
ta země křesťanská k slávě se zdvíhá znova,
chraň její chrámy a svatyně, kde chléb se láme a žehná,
kde v kalichu víno se třpytí pozdvižené do prostoru bez dna,
jejž zlatými paprsky měří slunce bílé a jasné
podobající se Bohu Otci s lokty roztaženými a tváře krásné,
když v náruč nás volá jako strom z ornice vůně a plody.
Ať všichni slyší hlas: Vzhůru srdce! Vzdujte se vody!
Temnoty táhnou, ale dnes v Tobě nám září víry Alkazar,
veliteli velící k výpadu od hradeb hvězdných
věnčících pole a zahrady nebeské vlasti.
Ty buď náš vůdce i korouhev válečná vpředu,
tvé vyzvání naplň všechny blázny lásky a cti,
ať stoupají vítězně tam, kde strmí věcný Alkazar.
Pro všechny mučedníky, jejichž krev símě nové Evropy rodí,
pro všechny chudé a ponížené, v nichž mnozí vidí jen zvíře,
pro všechny, kdož budou zrnem až zaduje vítr a v propast
požene plevy,
vítr, jenž houfy hor pokojně pase a řeky v dolinách vodí,
pro všechny, kdož chtějí uzřít slunce až stane nad zemí za
polední šíře
a ze všech srdcí, kde ještě budou klokotat slzy, zvednou se
radostné zpěvy,
pro všechny vládce, jež přišli v Kristu vydobýt pokoj,
pros za nás hříšné a slabé, svatý Ignáci,
dej nám statečnost v pozemských bitvách, svatý Ignáci,
veď nás do království Božího, svatý Ignáci!
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JAROSLAV

VE S T Í N U

DURYCH

ŠPANĚLSKA

Po Rusku bylo tedy od rudých proroků vyhlédnuto za oběť
Španělsko, aby tak po kříži pravoslavném byl vyvrácen i kříž
katolický a to právě v zemi, kde byl zasazen ve skále nejtvrdší.
Víme, že Španělsko bylo zemí veliké víry, veliké svatosti, velikého
mučednictví, velikého umění a veliké slávy. Nejslavnější a nejstrašnější stránky z dějin mučednictví týkají se snad z největší
části mučedníků, kteří vyšli z poloostrova pyrenejského. Proto
rudým prorokům musilo na tom velice záležeti, aby tato pevnost
katolické církve byla zkažena co nejrychleji a nejúplněji. Předpokládali nepřipravenost a trpnost křesťanů, předpokládali i jejich vlažnost, nerozhodnost a bezradnost, počítali s působením
dlouhodobé anarchistické agitace a se všemi vlivy, které se na
pyrenejském poloostrově uplatňovaly už asi sto sedmdesát let od
časů markýze Pombala.
Zapomněli ovšem srovnati dějiny církve západní s dějinami
církve východní. Kdyby byli srovnali toliko tabulky posloupnosti
římských papežů s tabulkou posloupnosti patriarchů cařihradských, bylo by je bývalo musilo do očí udeřiti, že v tom východním rejstříku je toho jaksi neúměrně mnoho a že patriarcha cařihradský nebyl asi tím, čím byl římský papež, neboť patriarcha
cařihradský byl dvorní kreaturou, kdežto římský papež byl svrchovaným vladařem duší. Proto i rozvrácení ruské církve se podařilo
v tak ohromném rozsahu, že to na západě překvapuje všecky,
kdož neznají rozdílu mezi mentalitou Západu a mentalitou Východu. Octla se ovšem i církev katolická jednou ve velmi podobném nebezpečí a to v dobách reformace, kdy takřka na pokyn
ruky, bez zvláštních bojů a obtíží bylo provedeno poprotestantštění ohromných rozloh v zemích národů germánských. Nevědí
však rudí proroci, že odpor proti tomu v katolickém světě zůstal
až do dnešního dne a že se katolická církev nevzdala žádné ze
svých nadějí, ať časy a převraty byly jakkoliv zlé.
S tím tedy rudí proroci vytáhli do boje a nemohlo nás překvapit!, že ihned v nejvyšší míře užili prostředků, vyzkoušených
v bývalém Rusku. Nemohlo nás překvapiti těch sedm biskupů
a šestnáct tisíc pobitých kněží a řeholních osob, ani to zabíjení
na ulicích, paličství, ničení a drancování. To patří k rudému
divadelnímu umění.
Překvapilo nás poněkud chování ani ne tak socialistů, jako
spíše stran středu a různých těch humanitních a pacifistických
a pokrokových a demokratických intelektuálů za hranicemi
51 *
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i u nás, kteří nepokrytě dosud nadržují rudým prorokům, přijímajíce tak boj proti katolické církvi za svou potřebu vlastní.
Ne že bychom od nich očekávali spravedlnost. Víme, ž<e pro nějakého odsouzeného anarchistu se pořádají protestní shromáždění
po celém světě a že vždy přiskočí básníci, spisovatelé, malíři,
hudebníci a učenci, aby podpisovali protesty proti odsouzení nějakého anarchisty nebo komunisty, zatím co proti vraždění desítitisíců a statisíců křesťanů nikdo nehne ani brvou. Víme, že pacifismus a tolerance a humanita vůči křesťanům neplatí a platiti
nebude. Ale překvapilo nás to, že právě ve státech demokratických, kde křesťané a zvláště katolíci úzkostlivě závodili s ostatními v loyálnosti k demokratickým režimům, dává se jim tak neostyšně na jevo, jak se o katolících vlastně smýšlí. Vždyť to, co
se děje katolíkům ve Španělsku, mělo by se jim podle zřejmě naznačovaného mínění všech lidových front díti ve všech státech
a tedy i u nás. A toto přání může se státi otcem činu.
Víme tedy, na čem jsme. Bylo nám to kolikrát naznačeno, že
dokud to bez katolíků nejde, musí býti tolerováni a boj proti nim
zmírněn nebo i zastaven; jakmile však se situace změní, pak
ovšem prý se s nimi bude mluviti jinak. Není snad třeba opakovati, kteří intelektuálové kdy a kde to říkali, nebo psali. Jest
to snad dosud ještě v živé paměti. Víme také, že dnes se nevypovídá ani válka, ani kulturní boj. To prostě zkrátka nastane. Něco
se vyprovokuje a najde-li se nějaká stovka lidí, kteří to rychle
a úspěšně provedou, pak se to přijme jako skutečnost a je to
hotovo. Proč by se to mělo zevrubněji rozváděti? Víme přece, že
do rudého Španělska odjelo od nás tolik dobrovolníků, že z nich
byl sestaven mimo jiné celý prapor se jménem bývalého presidenta republiky. Z těchto lidí se bude časem přece jen nějaký
podstatnější zbytek zase vraceti k nám a nemůžeme ovšem ještě
věděti, jak budou přijati, přece však to stojí za přemýšlení, jak
se jich tolik do toho Španělska dostalo a co z toho vzejde dále.
Denně nás veškerý levý tisk přesvědčuje, že naše chrámy by měly
býti zničeny nebo zabrány, naši kněží pobiti a my všichni nějakými účinnými prostředky citelně poučeni o tom, že jako katolíci
patříme při nejmenším do koncentračního tábora. Tolik už rozumíme jak našim levičákům, tak těm, kteří s nimi koketují.
Není to tedy žádný justament, že z celého srdce svého, ze vší
mysli své a ze vší síly své modlitbou i slovem vyznáváme svou
oddanost bojovníkům za vítězství katolické víry ve Španělsku
a za zničení rudé moci nejen ve Španělsku, nýbrž na celém světě.
Víme, že se rudá moc může o podobné věci pokusiti i u nás, a nechce se nám před touto věcí, jakkoliv nepříjemnou, zavírati oči.
400

Víme, že katolictví jest nepohodlné a že mu je připraveno protivenství a boj až do konce světa. Nechceme se tomu vyhýbati,
a také nesmíme, dokud jsme katolíky. Nemůže nám přece záležeti
na milosti a nemilosti světa, na blahobytu či utrpení, na životě či
smrti. Ani nám nezáleží na tom, jsme-li považováni za lidi nepohodlné, výstřední, nespolehlivé, či dokonce za zrádce. To už
patří k věci. Nikdo se nás nezastane, nikdo nebude za nás protestovati, jen diváci budou zase na chvilku se zájmem přihlížet i,
jak to asi dopadne. A to by bylo asi tak vše.
Proto nechť se všichni ti lidé na levici i ve středu nad námi
pohoršují, jak chtějí, dělá-li jim to dobře, ale ať se tomu nediví,
že pro nás jest boj španělských katolíků proti rudé moci bojem
svatým, naším bojem vlastním a nejpřednějším, před kterým všecko ostatní pro nás ustupuje do pozadí, a že už o této věci se nechceme s nikým dohadovati, poněvadž všichni ti, kteří pod jakýmikoliv záminkami přejí vítězství vládě barcelonské, jsou naši
úhlavní a nesmiřitelní nepřátelé bez rozdílu stavu a osob. Domníváme se, že tato upřímnost nám sluší. Domníváme se, že upřímnost by slušela i jim.
Pravíme to jak můžeme nejjasněji. A těm, kteří tomu přece
jen nemohou rozuměti, ať pomůže Bůh !
A N O N Y M ZE S T O L E T Í

XVI.

MNE NENUTÍ, MŮJ KRISTE, MILOVATI...
Mne nenutí, můj Kriste, milovati
Nebe nám hříšným Tebou přislíbené,
Pohledět s hrůzou k peklu do plamene
Od rouhání mě nikdy neodvrátí.
Jímá mě kříž, kam rota přibila ti
Ochablé ruce, tělo umučené,
Tvé hojné rány strhnou do závrati,
Smrt poplvaná k lásce prudce žene.
Voj lásky tvé mě jako pevnost jal,
I bez nebe má hruď se láskou chvěje.
A bez pekel bych tváře tvé se bál.
Bez darů bych tě stále miloval.
Já doufám, ale býti bez naděje,
Jak miluji, zas dál bych miloval.
Ze španělštiny přeložil ZDENĚK ŠMÍD

401

LUIS

DE

GÓNGORA

NAROZENÍ JEŽÍŠE

KRISTA

Kdo spatřil to co já,
Kdo uslyšel, kdo uslyšel
Hlasy s výše?

Za noci vám ležel jsem,
Když mi náhle orloj hvězd
V očích odbil dvanáctou,
— Nejlepší to orloj jest —.
V noci tedy ležel jsem,
Všechno kolem mlčelo.
Tu se ozval nebes hlas,
Boží láska,
I jako hlas světlem byla
Božská láska.
Kdo spatřil to co já,
Kdo uslyšel, kdo uslyšel
Hlasy s výšek?

Nebyl Jitra slavíkem
Sladký syn, jenž ozval se.
Křídla má, leč oděn není
Lidskou tváří slavík ten.
Nejrůznější nástroje
Zmateně se vylaďují,
Slávu na výsostech pějí.
Láska Boží
Oznámila světu mír,
Božská láska.
Kdo spatřil to co já,
Kdo uslyšel, kdo uslyšel
Hlasy s výše ?

Vstal jsem při tom souznění
„Klesl na zem v oné záři,
Všechno uplynulo mi,
Nebo uplynul jsem všemu.
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Smysly moje podmanil
Svrchovaný zpěvák ten,
Který není ptákem, ani člověkem.
V Božské lásce,
Z obou mnoho bylo
V lásce Boží.
Kdo spatřil to co já.
Kdo uslyšel, kdo uslyšel
Hlasy s výše ?

Když se zbudovaly věci,
Jež mi úžas na čas skryl
V pastýře svých bílých ovcí
Vánku dech jsem proměnil.
Nechal jsem je, místo sněhu
Po květech jsem pospíchal,
Nakonec jsem spatřil vám
Božskou lásku,
Záři slunce česala
Božská láska.
Kdo spatřil to co já,
Kdo uslyšel, kdo uslyšel
Hlasy s výše?

Uvázal jsem u jeslí
V pokoře hned rozum svůj,
Nová záře vzešla z něj,
Krtkem byl, dnes je jak rys;
Uslyšel jsem beránka,
Na chvilku řval jako lev;.
Dítě plakati jsem zřel,
Božskou lásku,
Toho, jenž byl vždycky Bohem,
Lásku Boží.
Kdo spatřil to co já,
Kdo uslyšel, kdo uslyšel
Hlasy s výše?
Přeložil Z D E N Ě K Š M Í D
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FRAY

LUIS

Z

LEÓNU

NANEBEVSTOUPENÍ
Pastýři, Tebou opuštěn
Tvůj zástup ve tmě údolí a v hloubi,
Kde samota a sten;
A s čirostí se tvoje tělo snoubí,
Jak chvátáš k jasu nesmrtelných stěn.
Dříve tak rozhýčkáni,
Teď truchliví a navždy rozteskněni,
Vychováni tvou dlaní,
O tebe připraveni, —
Kam upnem nyní svoje toužné snění?
Nač zahledí se oči,
Jež krásu tvojí tváře uviděly
A všude stín teď zočí?
Kdo slyšel hlas tvůj vřelý,
Zda pokaždé se po něm nerozželí?
Zříš moře rozbouřené?
Kdo dnes je spoutá a kdo nyní
Klid nad ním sklene?
Když tvoje tvář se skryje,
Kdo lodím uchystá přístavu dobrodiní?
Ah, mračno nepřející
Kratičkou radost, ponořené v chmury,
Kam prcháš v blýskavici?
Jak pyšně hledíš shůry
A opouštíš nás slepé, strádající!
Přeložil Z D E N Ě K ŠMÍD
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AZORÍN

(JOSÉ M A R T Í N E Z

RUIZ)

MOŘE
Jeden básník, jenž bydlil u Středozemního moře, politoval Kastilii, protože n e m ů ž e v i d ě t m o ř e . Před šesti sty lety jiný
básník — autor B á s n ě o C i d o v i — zavedl ženu a dcery
Rodriga Díaze ze středu Kastilie do Valencie a tam se je nechal
zahledět s věže — jistě po prvé — na moře . . .
Hledí jak prostírá se město Valencie,
Na druhé straně vidí vlny moře.
Osamělá a teskná Kastilie nemůže vidět moře. Moře je
daleko od těchto rovných, jednotvárných, pustých, uprášených
plání; od těch kamenitých roklí; od těch narudlých polí, v nichž
otevřely náplavy bystřin hluboké trhliny ; od těch ostrých a strmých
horských průrev; od těch mírných pahorků a svahů, odkud lze uvidět cestičku, jež se doklikatí až k říčce. Mořské vánky nedospějí až
k těmto hnědým osadám s chatrnými domečky, které mají na návsi
několik topolů. Z okénka tohoto vikýře nahoře v domě, nevidět
blankytnou a rozvlněnou plochu; zahlédnete tamhle na kopečku
kapličku, a vedle ní ztrnulé, černé cypřiše, které se nastiňují na
jasném nebi. K té jilmové aleji, jež se dlouží od východu ze starého
města, nedolehne rytmický a drsný šumot vlnobití ; donese se k ní
v mlčení jitra, v modrém poledním míru, kovové zdlouhavé kohoutí
kikeriki, buchot kladiva z kovárny. Ti vyschlí sedláci uprášených,
smutných tváří nepozorují moře ; zírají nevidomě na jednotvárnou
délku brázd v lánech. Ty stařenky ve smutku, s uzlovitýma rukama
barvy slámy, nezažehují za soumraku světlo Panny Marie, jež bdí
nad těmi, kdož vyjíždějí ve člunu: — jdou na pobožnost strmými
a křivolakými uličkami, dívají se před bouří k nebi, nemodlí se
s rukama sepjatýma o to, aby se utišily vlny, ale aby mračna nesvrhla zhoubné kroupy.
Stará Kastilie nemůže vidět moře : — Kastilie se svými starobylými městy, svými katedrálami, svými kláštery, svými uličkami
plnými obchodníků, svými zahradami, uzavřenými v palácích,
svými věžemi s břidlicovými stříškami, svými žlutými a vinutými
cestami, svými chatrnými hospůdkami, svými šlechtici, kteří na
nic nesáhnou, svými děvčaty, které se chodívají procházet na nádraží, svými kněžími v nazelenalých klerikách, svými advokáty —
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hojnými advokáty, nesčíslnými advokáty — kteří všechno vychytračí, za uzlí a popletou. Nelze-li už spatřit moře z okénka tohoto
přístěnku, dopřejte aspoň, abychom si zde v starém kastilském
městě vyvolali moře. Všechno utichlo; tamhle se zvedá lehké
mračno prachu nad mlatem; a pak, o hodně dál, vyvstává nízké,
zamračené pohoří, bez stromů a obydlí. Jaké je moře? Co říká
moře ? Co se děje na moři ? Připomeňme si první vidinu — široké,
zlatavé a osamělé pláže ; pruh zeleně se rozprostírá na břehu podél
moře; bezměrné, modré, nazelenalé, hnědé moře se vzdaluje do
nekonečna; jako by se shluk zaoblených obláčků kladl na vodu na
nejvzdálenější čáře obzoru. Nic nekalí vyhlídku. Hebký písek se
rozbíhá na obě strany, až se dotkne dvou výběžků země, které zasahují do vody ; viny se měkce vpíjejí do písku. Ve výši letí jasným
nebem racek . . .
#

Vyvolejme si jiný obraz. Teď již nejsme u moře ve dne. Nyní je
noc ; sotva vidět v dálce světélečko. Moře šumí právě naproti nám ;
víme, že tady, u našich nohou, pod těmito útesy, začíná bezměrná
pláň. Ale slyšíme drsný neustávající šumot vln, které se tříští
o skaliska. Temnotou oblohy prozařují světelné jiskry. Přejdou
staletí, přejdou sta a sta věků, a ty hvězdy budou dále vysílat své
zásvity k zemi ; ta ječivá voda se bude dál tříštit v pěnu o skaliny :
— noc zalije svou tmou moře, nebe, zemi, A jiný člověk, v neustálém sledu času, zaposlouchá se jako právě my utkvěle do toho
šumění vln a zahledí se na věčné pochodně nebes. Noc u moře prochvívá také hluboké souznění, plné vzrušenosti, otázky a odpovědí
majákových světel, těch majáků, které se zvedají na pobřežním
pahorku; majáků zbudovaných na srázném mořském břehu; majáků, které se tyčí z moře, nad vodami, opřeny o útes, do něhož
buší vlny. V noci nám ukazují majáky své zářící oko, buď pevně
utkvělé, nebo střídající světlo a stín. Kdo spatří v černé bezměrnosti toto pomrkávání ? Jaké city probudí ono světlo v těch, kteří
putují z rodné země do dalekých zemí ?
Vraťme se z noci opět do zářného poledne. Již se neprocházíme
po písku líbezné pláže. Stojíme na vrcholu hory; její svahy jsou
mírné, pruhované zelení. Daleko je shon a horečnost města; unikli
jsme každodennímu neklidu. Těšíme se z tohoto světa míru a z širého moře. Bezměrnost se rozvíjí před naším pohledem — není to
jasné Středozemní moře, je to bouřlivý a tajemný Oceán. Horské
svahy končí sráznými útesy; ostrá výspa se odděluje od břehu
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a pohružuje se do moře; vlny běží přes ni, plynou, splývají, vrou,
rozplývají se v třpytné shluky pěny. Ten prudký pohyb se sráží
v našich očích s klidem a nehybností moře tam v dáli... Jeho
barva se stále mění; je zamodralá, hlinitá, zelená, hnědá, siná;
pruh ocelové barvy rozděluje širou modrou skvrnu. A tam na pokraji obzoru se objevuje tečka, která po sobě zanechá na nebi
bernou stopu. Za minutu zmizela; vlny se u horského úpatí vzpínají, buší do skal, tříští se v bílou pěnu.

A po těchto vidinách vyvstávají nové a nové. Vidíme lidnaté
přístavy nabité loděmi všech velikostí a z nejrůznějších zemí, s lesíky plachtoví, s ostrou přídí, s tlustými komíny ; po molu se sunou
řádky povozů; skřípají jeřáby a těžká železná lana. Loď vyjíždí
zvolna na širé moře ; siréna třikrát po sobě zahvízdá ; zanedlouho potom loď zmizí v dáli, mezi nebem a mořem. Vidíme klidné zátoky
a rejdy přímořských městeček ; úzké kanály, které se vhlubují mezi
dvěma horami do vnitrozemí; a duny nebo násypy, které měkce
poklesají až zmizejí pod zářnou, průzračnou vodou; kalná jitra,
kdy je všechno šedé; matné je nebe, voda, země a naše duše je
zaplavena vzpomínkami; dny rozzuřených bouří — vylíčených tak
znamenitě Ercillou —, kdy větřisko ohýbá stromy pahorků, voda
se přelévá přes skaliska, na mořské hladině se náhle rozvírají průrvy, vodstvo se vzpíná do neuvěřitelné výšky, a vlny buší pod nízkým nebem do pobřežních útesů.
... vzedmuté vlny nepřestaly dunět
V sousedních rozervaných skalách.
*

Naše vidiny zvolna pohasínají ; vraťme se od vzdálených břehů
do starého kastilského města. Okénkem ve vikýři zíráme na vyprahlou, uprášenou pláň; vzduch je suchý, potemnělý. Klášterní
zvonek pomalounku zvoní.
Kastilie nemůže vidět moře . . .
Z knihy »Kastilie« přeložil ZDENĚK ŠMÍD
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LOPE

DE

VEGA

SONET
Co na mně jest, že chceš mi druhem býti,
Můj Ježíši, a kam tvá snaha cílí,
Když kroky tvé se v zimě zastavily
A temnoty chceš rosně prozářiti?
Balvan mi musil nitro zavalití,
Neotevřel jsem. Duši zmatky zryly
A rány nohou, jež se nastavily
Myl nevděk můj, jenž chladně ledem svítí.
Kolikrát musil anděl smutně říci:
„Teď musíš, duše, z okna vyhlédnouti
A spatříš lásku cele volající!"
A kolikrát, ty vrchole všech poutí,
Jsem řekl: „Zítra vskutku otevřít chci,"
A zítra stejná odpověď tě rmoutí.

ANTONIO

MACHADO

LÁSKA A HORY
Jel v podvečer už blízko u hřebene,
V chladu a stínu popelavých skal,
Od hory k hoře s rachotem se hnal
Pochmurný balon bouře olověné.
A náhle v živém blesku zablýsknutí
Se pod smrkem u potemnělé skály
Kůň prudce vzepial s rozchvěnými svaly, —
Trhnutím uzdy k návratu ho nutí.
408

Uviděl mračno v hloubi roztřepené.
A jak by spatřil na obloze stezku
Pohoří nové dálkou výš se klene —;
Ten hřeben roven kamennému blesku —.
Uviděl Boha? Zřel jenom oči svojí vyvolené
A zvolal: Zemřít zde v tom chladném lesku!

ANTONIO

MACHADO

SAETA
Kdo z vás mi žebřík vypůjčí,
Abych se mohl dostat k dřevu
A vyňal hřeby, které tkví
V dlaních Ježíše z Nazaretu ?
Lidová píseň.

Oh, saeta, to vzývání,
Jímž slaví Krista cikáni,
Krev mají vždycky na dlani,
Jež hřeby rychle odstraní.
Tak zpívá andaluský lid,
Jenž po žebříku zavolá,
Když jaro dýchne dokola,
Útokem chtěje kříž hned vzít.
Vláhu mé země pije,
Zpěv, který květy plane
I hlasem víry předky vyznávané
Kristu do těžké agonie.
Ah, ne, ty nejsi zpěvem mým,
Nemohu, nechci opěvati
Krista, jenž tuhne do závrati,
Leč toho, jenž šel mořem zvlněným!
Přeložil Z D E N Ě K ŠMÍD
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A.

EVERTSOVÁ

EL

GRECO

Úvodní slovo.
Tyto řádky jsou opravdu m e a c u l p a, kterou si stále přeříkávám, a ne pokusem o příživnickou práci kritiků nižší kategorie
před dílem geniovým. Když jsem přijela do Španělska, naháněl mi
El GRECO v pravém slova smyslu hrůzu. Zprvu jsem se domnívala, že zneuctil můj národ ; pak jsem ho považovala za přeběhlíka.
A nyní, kdy ho již znám, nemohu se mu vymanit. A když se teď
chystám zvážit síly, které v něm byly vtěleny, i ty, jež na něho zapůsobily, chci načrtnouti živou hranici a profil jeho osobnosti jenom proto, abych ho milovala ještě víc.
Nemohu se pouštět do historie. Vím jenom, že se El GRECO
narodil na Krétě, že se vyučil malířství v Benátkách a že maloval
zejména v Toledu, kde roku 1614 zemřel. To mi stačí. Proudila
však v jeho žilách opravdu jenom řecká krev ?
Řekem byl svou uměřeností v kráse. O tom nemůže nikdo zapochybovat při pohledu na dva světce obrazu : P o h ř e b k n í ž e t e O r g a z a , na jejich harmonický postoj i ryzí plastický
rytmus obou tváří. Vznícený a vyhublý svatý Augustin a nepřemožitelně mladistvý svatý Štěpán ve výsostném obcování s Bohem,
sklánějící se právě nad Smrtí. Zde se rozzařuje krása božská, hlubina veškeré krásy, ta, která je středem a osou uměřenosti a harmonie; ne krása lidská a neúplná, jež je zajisté také krásou, ale
není ohniskem, nýbrž jen jeho paprskem nebo světelným zářným
lupenem.
Upozorňuje nás na to černě oděné páže, když se dotýká prstem
středu bílé a mystické růže, vyšité na rukávě svatého Štěpána.
Na tomto obraze El Grecově i kdekoliv jinde řídívají ruce lidskou
myšlenku. Jsou to ruce velmi řecké, hodně podobné ruce orientální ; se svými prsty, ohnutými jako okraje kalichů. Ruce schopné
usměrnit skryté proudy vesmíru, jako na příklad ruka pážete,
která vytryskla z temnot, a zachví va jí c se nad knížecím hrobem,
ukazuje nám cestu.
El Greco směřoval k tomuto jasu již mnoho let, když ještě
v mládí vytvořil ústřední skupinu P o h ř b u , ryze řeckou v díle,
jež řecké není. Vlínavé a vniterné vzrušení, vyjádřené jeho rodnou
řečí, oživuje nepochybně v té skupině duchovní okruh, z něhož již
malíř vyšel.
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Vyšel z něho, ale nepřestal v něm žít. Ze svého širokého klasického dědictví vybral si El Greco umění zcela ranné, dokud ještě
bylo výrazem rovnováhy a symbolem božství. Později nahradí jednoho Boha druhým Bohem; ale o Boha jde u něho vždycky. Ten
velký genius uměřenosti ztrácívá míru v závrati z božství. Tehda
již vystoupil nad výraz citový; už nenajdete stopy lidské vášně,
ani v tvářích, ani v rukou, ani v tělech, ani v jejich rytmu. Odvážím se říci, že užívá spirály směrem k výši, nikdy již spirály postranní, která je u Michelangela symbolem lidského rytmu, jenž se
vylil z břehů. Proto neměl Kréťan v lásce Michelangela, o němž prý
říkal, že „ten chlapík neuměl malovat". El Greco je jeho opakem;
— pro něho je malba jen a jen odstíněným zmodulováním světla,
a ještě spíše: přitlumenou modulací temnot.
Paleta EL GRECOVA.
Muž, jenž dovedl naslouchat rytmům, které slyšeli jeho předchůdci, a dovedl jako oni poznamenat neviditelné tak, aby to uspokojilo ducha, tento muž se zajisté musil, dívaje se tváří v tvář království temnot, vyjadřovati barvami pečlivě vybraných odstínů.
Je to paleta tak nebezpečně zjednodušená, že by její rovnováhu
mohla zničit sebemenší nepozornost, odchylka tak nepatrná jako
vlákno pavučiny. Je sestavena z černi, rumělky, okru a běloby,
a dovede prvními třemi barvami utlumit prudce světlo, které je již
na každém El Grecově obraze ochuzeno až do zámezí.
Mramorová čerň, které El Greco užívá, je výslednicí spalování
a ne barvou ve vlastním slova smyslu, jakou byla živá, havraní
čerň, nebo svítivá čerň nejhlubšího purpuru. Jeho čerň je spíše
zbytkem, čímsi podobným zdůrazněné šedi, která vzejde ze spojení
zbylých barev, čistíme-li paletu. Ale tato čerň, obraz smrti a nicoty, je také nejprudším odbarvovadlem. Zhebčuje barvu, nežli ji
stopí do stínu. A právě pro tu barvu, kterou nechá žít a pro onu,
již zabije, vytváří nevyjadřitelnou krásu, která je podobna jen
rytmu našeho života.
Avšak pozor, pozor, upustíte-li na vážky o zrnko víc z této
mocné a přesné síly! Pak totiž všechno zšedne a zůstane jenom
opuchlé a spálené maso, olověné stíny a popelové šaty. ..
Čínská rumělka přitlumuje také svou tmavou krví světlo,
a mnozí malíři jí užívají jen proto, aby zprůsvitnili maso; jako
když na příklad vidíme ucho, jež vytone ze stínu, zachyceno jediným tahem jantarové červeně.
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Okr, nejméně světelný ze všech žlutí, skoro už ne žluť, ale
zemitá žlutavost, je světlu stejně osudný jako jeho dva druhové:
čerň a rumělka. Postačí El Grecovi, aby zachytil oslepující kastilské světlo olovnatá běl, ta běloba, jíž si natírali tváře za dávných dob ? V Kastilii totiž slunce není ze zlata, ale z narůžovělého
stříbra, ze stříbra, z něhož prýští krev; jako paprsek, jenž je krví,
protékající žilami světa.
Vzpomínám si, jak jsem jednou jela za slunečného zářného dne
v poledne autem do Sevilly a spatřila u cesty několik stromů. Byly
to duby? Nebo olivy? To jsem nemohla zjistit, neboť jsem viděla
jenom vyzařování útlých stříbrných vláken, tak třpytných, že se
zdálo, jako by všechno bylo namalováno oslepující bělí. Bylo to
však jenom slunce. A z hlubokosti svých věků jsem uslyšela hlas,
jenž mi říkal: A p o l o n m á s t ř í b r n ý l u k . El Greco si také
jistě vzpomněl, že když z Jupiterovy ruky vyklouzne blesk, unáší
s sebou trochu božské krve, a proto přidal ke své paletě trochu
karmínu, jenž je životem světla a jeho úsměvem.
Malíři dobře vědí, že jediná kapka rudého laku prosvětluje
a rozžhavuje běl. Její užívání jistě vnukla El Grecovi světelnost
Kastilie; ale nebylo jí nezbytně třeba na paletě, která se omezila
na čtyři barvy — čerň, červená, okr a běloba — a je ze všech nejstřídmější, ale i nejnezviklatelnější. Může jí býti vyjádřeno všechno
lidské, i modré oči, které jsou směsí černé s bílou.
Je to tedy paleta velmi řecká, neboť vylučuje modř, barvu —
antropocromo —, která se odlišuje od lidské přirozenosti.
Bylo řečeno mnohokrát, že tato paleta, která upomíná svou
prostotou na umění primitivní — keramika neolitická, řecké vázy,
malby altamirské — je výsledkem prachobyčejné náhody, jež postavila tyto prvky na dosah lidské ruky. Nechápu však, proč by
měla být olověná běl dostupnější, nežli na příklad zelená šeď, když
už byla jednou objevena měď. Zeleň je však barva složená a proto
vratká. Její užívání musí být omezeno. Nehodí se do pleti, ani na
rty, ani do černých nebo plavých vlasů. Může posloužit nanejvýš
k tomu, aby o s v ě ž o v a l a některé tóny, obzvláště u masa,
v němž by mohla čerň převládnout.
Čtyři El Grecovy barvy tedy tvoří lešení a jsou klíčem celé
jeho malby, jako celého díla Velázquezova. Všechno jimi může být
vyjádřeno a vidíme také, jak ony barvy plynou neměnně všemi
jeho plátny. Z toho důvodu u El Greca, učiníme-li ovšem výjimku
pro díla poslední, působí ostatní barvy — chromová zeleň, ultramarín — skoro vždy cize; jestliže jich malíř použil, bývají to
opravdu vložky a ne zákonná část malířské tkáně.
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U Velázqueza, dík jeho mistrovství, neexistuje překážka skoro
nikdy. Je dosaženo rovnováhy a čtyři základní síly nechají vedle
sebe žíti síly menší a neutlačují je. Ty ovšem také netvoří podstatu
plátna, ale sledují ji a objevují se a mizejí, řízeny vždycky pevnou
a citlivou rukou.
U Velázqueza jsou míra a tempo při modulování světla tak
dokonalé, jak tomu bylo před dvěma tisíciletími opět v říši formy.
Velázquez byl Feidiou malířství. A k slávě Theotocopulově by stačilo to, že byl rozsévačem onoho výsostného malířství.
Kolikrát tato paleta El Grecova — oheň a stín! — ovládla
zcela mé myšlenky jako slova starých modliteb, jež byla opětována
znova a znova a uspokojila lidskou víru a bolest! Přichází nepochybně z hlubin Východu, kde symbolisuje kosmogonii — oheň
a tmu, hmptu a sílu — a kde splývá s náboženským rituálem. El
Grecova paleta nejenom vyjadřuje jeho vidinu světa hmotného,
ona je též symbolem jeho víry. Bůh se objevuje vždy v bílém a je
stopen do stříbrného tónu. Vzpomeňme si na: KŘEST z musea
Prado. Bílá říza Boha Otce, vytvořená širokými tahy štětce, je
skutečnou záplavou světla, tak skutečnou, že se v ní koupe andílek
a jeho pohyb je tak živý, že se podobá ptačímu zavolání. Bílá lavina zaplavuje křídla letící holubice, ciseluje škebli, kterou drží
v ruce svatý Jan a pokrápí zářnými perlami na pochýlené čelo
Kristovo. Božské světlo prostupuje vlastně celý obraz, na němž
sekera symbolisuje pravděpodobně přemoženou smrt. Bůh a Smrt
jsou všudypřítomní na všech Grecových obrazech. Ba řekla bych,
že lidské bytosti povlávají mezi nimi, jako ve světě viditelném
oranžově načervenalý pruh vroubí temnoty, které zmírají ve světle.
A tuto oranžově načervenalou obrubu zastupují právě na El
Grecově paletě rumělka a okr. Abychom si však lépe uvědomili, co
představují v jeho technice, bude nejlépe, představíme-li si nejprve
El Greca, jenž pracuje jenom s černí a bělobou. Pro světlo pruh
běloby a k dosažení stínu pruh slonové černi, smíšené s troškou
běloby. Malířův štětec zachytí tímto stínem všechny sladkosti polostínu, a potom nabere světla a prosvětluje hustý stín několika proměňujícími doteky; a jenom takto by bylo možno dosáhnout bezměrných hodnot Rembrandtova leptu nebo takového obrazu jako
Velázquezovy : Dvorní dámy. A nyní připojuje El Greco tolik okru
a rumělky, že se osvětlená část zbarví pleťově právě tam, kde přidání svěžejší běloby zanechalo světelný odlesk. A pro stíny mísí
také své dvě barvy: okr jako odlesk, rumělku jako krvavé zprůsvitnění. To je všechno. A konstrukce v křídě, bělobě a černi je
takto vystřídána konstrukcí, která vskutku žije. Všechny jeho podo413

bizny, všechny jeho osoby jsou namalovány touto technikou, ať již
přidává karmín nebo ne. Maluje ve dvou vrstvách, první předběžné,
druhé definitivní, a retuše bývají velmi řídké.
Kolem obrazu Z m r t v ý c h v s t á n í a kolem obou K ř t ů je
vidět blízko rámu dlouhé prudké tahy, které by bylo možno považovat za girlandu suchého vavřínu — tak připomínají tmavé tahy
barvu oněch listů na podzim. Těmi tahy čistil El Greco svůj štětec.
Většina malířů to dělává na obrubě rámce ; ale El Greco dělá takto
jakýsi rám přímo kolem postav a v této jeho nedbalosti je cosi
půvabného. Nuže : ony tahy jsou, až na tři, čtyři výjimky, vždy ze
čtyř barev. Dotvrzuje to, že obrazy byly vždycky, alespoň teoreticky, vybudovány z oněch základních barev a že ostatní byly potom
přidány, aby ozdobily, nebo lépe okrášlily komposici. Namítnete,
že ty čtyři barvy byly příliš chudé, aby mohly vystihnouti celé
prisma, a že El Greco, jenž se cítil jejich vězněm, musil nepochybně
připojit další. Co je to však: — kolorovati? Toť protepliti nebo
ochladiti, postavit tón teplý proti tónu chladnému. To je základem
barev doplňkových, které tvoří nejprostší harmonii koloritu. Na
jedné straně černá a bílá s celou svojí stupnicí nazelenalých a chladných šedí; a na druhé straně červeň a okr s celou svou teplou,
oranžovitou rozrůzněností. Ty barvy zastupují chladný a teplý
lom prismatu a stačí úplně řeckému duchu, v němž převládá smysl
pro lidskou formu. V Benátkách se El Greco zpronevěřil těmto
principům. Ale vrací se k nim ve Španělsku, kde by již střídmá
a výsostná krása půdy, jakoby stvořené jen pro ně, byla stačila
k tomu, aby mu je vnukla. Přidává-li jinou barvu, je to vždy barva
prostá — fialová, ultramarin, živá hněď; tedy barvy, jejichž moc
se vyrovná moci slunce, které vrhá jaro na stíny a květy širých
plání kastilských. Jeho poslední obrazy: Z v ě s t o v á n í P a n n y
M a r i e a L á s k a s v ě t s k á , jsou již ryzími prismatickými
harmoniemi, v nichž se zachvívá barva modrá a rudá, zažloutlé
zeleně a zarůžovělá hněď smíšená s akvamarínem ; jako by se byl
malíř odlidštil a splýval s přírodou. Pozadí obrazu: Láska světská
je již jenom vřením rudé hnědi a zsinalých tónů, které dělají průrvu do černé a bílé konstrukce, již lze dosud spatřit v nahých
tělech.
Znázornění prismatu bylo vystřídáno samotným prismatem.
Tušíme nové umění, větší nežli umění Velázquezovo, ještě bližší
božství. Je to jako poslední pohled umírajícího El Greca a jeho poslední pozdrav světu viditelnému.
Přeložil Z D E N Ě K ŠMÍD
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JOSÉ MARÍA

SALAYERRÍA

RYTÍŘ S MEČEM
Stojím tváří v tvář Grecovým portrétům. Na tmavém, velmi
tmavém pozadí vystupují jejich bledé obličeje. Nikdy nebylo vytvořeno nic tak „španělského" jako tyto podobizny mužů. Kým
jsou? . . . Jsou Španělskem. Všichni mají obličej nemocného. Je to
tím, že byl nemocen Greco, nebo že Španělsko oné doby začínalo
churavěti ? Jeden z nich je lékař, jiný šlechtic, druzí jsou neznámé,
anonymní, nedoložené osoby; tvoří tedy zástup, národ. Mezi nimi
se nalézá muž mladý, ušlechtilý, jasného pohledu, svrchovaně aristokratický. Rukojeť meče má zdviženu nad opasek, jakoby na důkaz svého rytířského stavu ; pravou ruku má lehce položenu uprostřed prsou — ruku bílou, jemnou a půvabnou. A pod vysokým
a čistým čelem oči rytířovy shlížejí na diváka s noblesou a půvabem, které okouzlují...
Ačkoliv jest bratrem a současníkem ostatních, nesdílí jejich
dekadence a melancholie ; jest zdravý, pevný a svěží ; pro něho nepřišla ještě hodina úpadku, odevzdanosti osudu a umírání. Jest
bled jako jeho soudruzi ; jeho bledost nemá však oné průzračnosti
a hrůzy smrti. Jest rovněž oblečen černě, ale jeho černý sametový
oděv vyjadřuje svrchovanou eleganci. Vše jest na něm elegantní,
ušlechtilé a jemné. Má při sobě onu vybranou jednoduchost, kterou jest tak nesnadno hledati a jíž je tak zřídka kdy dosaženo.
Nemá zlatem vyšívaný šat jako mužové Tizionovi nebo Velasquezovi; není oblečen téměř zženštile jako italští šlechtici, aby bylo
dosaženo skvělosti; jemu stačí černý oděv, bílé krajkové okruží,
meč a nic více. Také jeho vlas není nakadeřen ; je přistřižen krátce,
takže vysoké a čisté čelo se zjevuje v celém svém rozsahu jako
nejušlechtilejší okrasa obličeje, jejž se zdá ozařovati. Jeho tahy
jsou sličné a bezvadné. Nad rovným, měkce utvářeným nosem otvírají se upřímně velké, klidné oči; oči, jimž jsou neznámy strach,
násilí, vychytralost, nenávist, závist, ctižádost a vyzývavost; oči
ušlechtilé, naprosto ušlechtilé; oči, které v sobě nechovají žádné
vášně nízké, zbabělé či slabošské; oči rytířské, aristokratické.
Ústa jsou uzavřena pohybem přirozeným, mírným, harmonickým.
Jako jediný okázalý přepych, jako jediný projev ješitnosti pozdvihl
tento skromný a elegantní rytíř v stříbře tepanou rukojeť meče do
výše prsou po straně srdce. Jest věru hoden toho, aby byl ukázán;
jest to bohatý a krásný meč s uměleckou drahocennou výzdobou.
Pro rytíře jest meč jádrem a vrcholem veškeré pýchy; tento tak
skromný rytíř, který se diskrétně vyhýbá všem zbytečným okra53*
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sám, nemohl odolati pokušení, aby dal vyzdobit rukojeť svého
kordu jemným tepáním a aby jej pak ukázal pod srdcem. Jako rys
svrchované elegance zdvihl však pravou ruku a rozevřev prsty, položil ji přímo do středu prsou. S rukou rozevřenou na prsou, s mečem pod srdcem a s dvěma jasnýma a vážnýma očima, které shlížejí vlídně na všechny mimojdoucí, neznámý muž shrnuje ve své
osobě dvě nejvzácnější vlastnosti duše : vybranost a ušlechtilost.
Kdo byl tento rytíř, který má ruku takto rozevřenu na prsou
a který nám ukazuje pozdvižený jílec svého meče? Pohlíží na nás
zpříma a upřeně, tázaje se nás snad rovněž. Jeho duše z jiných
časů, jeho ušlechtilá duše z doby před třemi sty lety táže se nás
po smyslu našich idejí, našich zájmů, a snad se v hloubi oné duše
chvěje stín opovržení k naší plebejské zvědavosti; této moderní
zvědavosti, vytvářené kalem žurnalismu.
Jeho rytířská duše cítí jakoby příchuť hořkosti vůči naší
chtivosti poznání. Neustále vidí míjeti před svými zraky neuctivé
stádo turistů, kteří přicházejí posedlí hrubou zvědavostí; duchaprázdní mužové a ženy, snad obchodníci smíšeným zbožím nebo
punčocháři z Londýna, Filadelfie a Berlína staví se před něho
a dotěrně jej pozorují, pošpiňujíce ho neuctivými pohledy tak jako
jejich hrubá obuv špiní čistou hlaď podlahy.
A stud rytíře se děsí, když v neděli přichází k němu cizorodý
dav, prchající před nudou nebo před deštěm a pohlíží na něho nechápavýma očima. Tito lidé jsou neschopni pochopiti ducha vznešenosti, který žije v rytíři s mečem a s rukou otevřenou na prsou.
Tři staletí neustálých a vášnivých převratů oddálila zástup a rytíře
do té míry, že si nemohou rozumět. Jejich duše, ačkoliv náležejí
stejné rase a žijí ještě na stejné půdě, neshodují se již v ničem.
Rytířský duch se vznáší ve výši a uniká pozorování návštěvníků.
Divák hledí na onen meč a neví, co si má o něm mysliti; patří
v onen jasný a čistý obličej a nedovede jej vysvětlit. Jako na amulety vzdálených divochů dívá se zástup na meč, ruku a tvář rytířovu: dívá se na ně a přechází dál. Vše to je mrtvo. Vnitřní hybná
síla, která oživovala tyto věci, vymizela z moderního vědomí před
drahným časem.
Rytíř naopak ví velmi dobře, že jeho meč, že jeho ruka, že jas
jeho očí nejsou věcmi bez výrazu a bez reality. Jeho meč, na příklad, chová pro něho nekonečnou vnitřní moc. Kdybychom se ho
tázali po smyslu jeho meče, tento rytíř by se ulekl stejně jako
věřící, kdybychom se jej vyptávali na evidenci jeho víry. Jeho meč
uzavírá v sobě celý svět náboženských, mravních a sociálních názorů. Narodil se s přesvědčením, že meč a čest jsou neoddělitelný.
Meč jest pro něho prodloužením jeho bytosti, orgánem tak nutným
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a přirozeným, jako paže nebo ústa. Čím by mohl mstít hanebné
bezpráví? Čím jiným než mečem by mohl umlčeti pomlouvače,
člověka nepočestného, útočníka na svou čest? Jak by nad to mohl
brániti padlého, potupenou ženu, bezbranného, pronásledovaného?
Tento rytíř nechápe, že lze žíti bez meče. Kdyby mu byla odňata
práva, spočívající na jeho meči, byl by mu v té chvíli odňat život.
Mimojdoucí přicházejí, zastavují se před rytířem a jdou dále.
Nejvzdělanější z nich projevil snad zájem o přísnou krásu obrazu
nebo o zvláštní vznešenost, plnou sebezáporu, která z něho vyzařuje. Jest však málo těch, kteří odhalují hlavní ideu podobizny.
Hlavní ideou jest „čest". V tomto rytíři, který klade otevřenou
ruku na prsa, jest shrnuta určitá doba a určitá morálka.
Co se nás týče, máme morálku, která spočívá na zásadě „neškoditi bližnímu". Tajná výhrada této positivní a demokratické
mravnosti chová dodatek, který zní: „pečovati o své vlastní dobro,
i kdyby se musilo poněkud zkrátí ti dobro druhého". Nad touto
morálkou, a to jedině v okamžicích vášně, probouzí se v nás pozůstatek morálky rytířské; má však vždy tragickou příchuť a končí
ošklivým, podrážděným, plebejským způsobem: nadávkami, políčky a výstřely.
Morálka rytíře neměla ani tajných výhrad, ani nepřiznaných
dodatků. Pravila jednoduše: „jednej vždy se svrchovanou ušlechtilostí". Řekne-li se rytířská čest, jest to totéž jako vysloviti pojem
studu, myšlenkové a citové ušlechtilosti, čistoty. Vznešené jest
protikladem chtivosti, závisti, lakoty, zrádnosti, falše, strachu.
Šlechtic nemůže si pro sebe činiti výhrad: dává vše, co má, svůj
měšec jako svou krev. Marnotratná štědrost jest jeho nutným návykem, tak jako spravedlnost a pravdivost jsou jeho mravními
příkazy. Jsa marnotratný, stává se paladinem dobra a záštitou
slabého; jsa spravedlivý a pravdivý, dává svou statečnost k disposici chvályhodné při. Nikdy nemůže lháti, i kdyby byl v sázce
život jeho matky, i kdyby bylo možno dosíci vlády nad celou říší
nebo pohádkových pokladů.
Všechny tyto mravní příkazy obklopují rytíře překážkami
a hrázemi. Proto jeho život má řeholní karakter. Všichni rytíři,
jsouce spjati shodnými mravnými zákony, chápou se navzájem a dorozumívají se jako členové téhož bratrstva. Vzájemná úcta je činí
mezi sebou rovnými a pudí je navázati mlčelivé vztahy nevýslovné
sympatie. Stranou světských zákonů tvoří rytíři mezi sebou tajnou
pospolitost zasvěcenců, řeholi cti, jejímuž zákoníku jedině oni mohou rozumněti a býti ho poslušní. . .
A příkladným představitelem této řehole jest rytíř jdoucí až
za meze možnosti, vznešený blázen Don Quijote.
Přeložila MARIE BAUŠOVÁ
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ZDENĚK

ŠMÍD

D V A P O H L E D Y NA B A R O K O
Ve francouzské běžné mluvě má přídavné jméno „baroque"
dodnes příchuť netvárnosti a pitvorné pokroucenosti. Francouzské
vydání Laroussovy encyklopedie z roku 1930 přepisuje jeho význam slovy : irrégulier, bizarre : Style baroque, a vydání španělské
z téhož roku poznamenává: výstřední, urážlivý, churriguereskní :
barokní styl. A to všechno v době, kdy je barokní styl opět správně
chápán, oceňován a leckdy i přeceňován, mnoho let po pokusech
o rehabilitaci sochaře a stavitele Churrigueru!
Nezapomeňme tedy, že tomu nevalnému zvuku slova barok
bylo odzvoněno vlastně teprve nedávno po dlouhých letech opomenutí a špatné interpretace a že vědomí o svéprávnosti stylu barokního vniká do širších vrstev jen zcela zvolna. Dnes bývá ve vlně
zájmu o baroko, až něco, co k ní dovolilo připojit slovo „módní";
nikdy však nebylo „módy" vítanější, neboť jde přece o odčiněni
velké křivdy, a plní nás nepotlačítelnou radostí, že jsou konečně
odklizeny poslední pozůstatky pověr, jež také u nás skreslily linii
duchovního vývoje. Boj za znovupochopení baroka byl v posledních
desítiletích vítězně probojován (stávalo se tak opět s lehkou stopou přeceňování barokního stylu a podpichování literárních odpůrců, kteří ostatně projevili hodně pedanterie, jak tomu bylo ve
Španělsku při oslavách básníka Luise de Góngora v roce 1927)
a dnešní kritické studie i oslavné podniky klenou se již zpravidla
duhou apotheosy po bouřce, jež doduněla. Ono vybojování „domovských práv" pro životní a umělecký styl barokní neminulo se
ovšem bez hojných potyček. Kritika výtvarná i literární se vzdávala pravdě jen zcela zvolna, neboť spatřovala v baroku příliš
dlouho jen očadlý a znetvořený chrlič, jenž musí být vyobcován
z pravidelného kruhu umění a přiznejme si, že mnohé stránky baroka jejich stanovisko alespoň vysvětlovaly, neboť mnohopolární
barok je zajisté stylem zranitelnějším, méně vzdorujícím času
a vyžadujícím mnohem větších znalostí a daleko většího vniterného soustředění, nežli styl, který zajme rychle duši do svých prostých, jednosměrných linií a vyhoví lépe její touze po zjednodušení
a citovém i formálním odstínění méně bouřlivém.
V EUGENIOVI D'ORS si vážím od let jednoho z předbojovníků — leckdy byl přímo iniciátorem ! — nového, správného pojetí
baroka. Sám se nazývá „historikem kultury" a nenadsazuje, neboť
se jeho rozhled historický, znalosti životní, psychologické a literární rozprostírají do nezvyklé šíře. Několika větami nelze vystih418

nouti životní dílo tak hluboké a rozrůzněné. Naznačme tedy aspoňr
že EUGENIO D'ORS y Rovira — narozen r. 1882 v Barceloně —,
rodem Katalánec, vyšel před lety z osobitého pojetí katalánství
(v drobné knížce: La ben plantada, kde se mu duch mediterránní,
položený proti rozervanosti sensibility středošpanělské, zhmotňuje
ve vidinu harmonického, sluncem pevně ohraničeného dívčího zjevu) a vybojoval si svým zvídavým proteismem, jemuž v životě
a umění „nic není cizí", právo na harmonisátorské a neochvějné
světoobčanství. Již jako mladý muž proslavil značku XENIUS.
Ty jeho glosy na okraj života a umění se podobávaly zášlehům nezvykle prudkého světla. U Eugenia d'Ors převažuje zajisté intelekt
sensibilitu; je silnější, ale nestaví se k ní nepřátelsky. V předmluvě ke své knize : Ž i v o t G o y ů v praví na příklad autor, že
se pokusil o „definici jedné lidské existence". Mýlili byste se však,
kdybyste čekali po takovém úvodu plod bez šťávy a rozmanitých
barevných odstínů, neboť v autorovi není ani za mák pedanterie
a nesnesitelného pseudovědeckého mentorování. V právě citované
knize projevil Eugenio d'Ors dosti pružnosti, aby se jeho „ďorsovský" styl pogoyovštil. Chci tím naznačiti, že rozumová analysa
upomíná u něho svými přesnými vážkami a vhodně volenými nástroji na vědeckou laboratoř, kam jasně dopadá slunce polední, jež
odestírá zároveň silice mnohoznačných vůní. Metoda zkoumání
bývá klasicky přesná, ale zvolená látka nese v sobě žár zemských
hlubin a duší neprojasnítelných.
Eugenio d'Ors tíhne ke klasicismu, k harmonii goetheovské,
— ale v jeho knihách nebylo prozatím nic přičesaného a baroko má
od let v jeho sluncem zalitém tvořivém dni úlohu pokušitelskou.
Jako by před jeho očima vyvstávala v zářivém dni Středozemního
moře ustavičně vidina řecky čistého sloupu, zákon a dovršení,
a hned ji vystřídávalo živoucí rouno listoví, barokní vidina košatého stromu, jenž zpívá mízou, životem, nezměřitelností. Je také
obecně známo, že Eugenio d'Ors postavil proti nadmíru zjednodušujícímu a jednostřednému „kruhovitému vidu" estetiky klasické za víření elipsy, která v prostoru váhá (na př. v drahocenné
knize: Goya, malíř barokní). A v kritice výtvarné není Eugenio
ďOrs jen glosátorem a popisovatelem, ale také velikým předtušovatelem a proutkařem, který umí vytušit budoucí sílu pramenů. Již
z té letmé charakteristiky vyzírá duch nevšední a bohatý, v dnešní
době tak vzácný smiřovatel protiv a muž vpravdě svobodný.
Knihu: O BAROKU (Eugenio d'Ors: DU BAROQUE — Paris
1937), jež je jen výborem z autorových statí, odlišuje od chladně
vysoukaných knížek o podobném námětu právě ono zacílení, stejnoproudý rytmus myšlení, jednotný oddech tvůrčí osobnosti, jež
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v průběhu let jen rozkošacuje, ale nechybí zde ani vítaný barokní
ornament, přespříliš smělá hypothesa neúnavného kolumbovce,
mimochodnictví a sebedůvěra vnitřně svobodných badatelů. Jest
tomu přibližně třicet roků, co Eugenio d'Ors zahájil své tažení
proti antibarokistům. A počínal si pak v tom svém boji opravdu
rytířsky, pokládaje vědecké badání vždy tak trochu za dialog,
v němž není úkolem toho, kdo má pravdu, zdrtit odpůrce erudicí,
namalovat za jeho hlavu pomyslné oslí uši a podtrhnout tímto zlomyslným dryáčnictvím zásluhy a chytrost vlastní.
Nejdůležitější partií knihy jsou pro mne ony stránky, kde
d'Ors buduje svou teorii baroka. Jen planá závist suchopárných vědců, kteří přemílají do omrzení obecná rčení, neocení
po zásluze tyto širé průhledy ducha, jenž nemá závrať z historického prostoru.
Nesmíme přece soudit takovou knihu svými předsudky. Daleko plodnější bude pro nás pohledět na celé to širé panorama
ďorsovské, třebas autor jistě v zápalu anektuje pro baroko území
příliš rozsáhlé a ohraničuje i tam, kde je definování téměř nemožné. Někteří badatelé vymezují tedy barok přibližně na dvě století. Vymezují tedy, čím byl barokní styl, jenž vyvřel po renesanci,
ať v umění výtvarném nebo v literatuře, uzavírajíce se pohledům
do minulosti i příliš zneklidňujícím souvislostem. Avšak postihnutí
baroka bez pohledu nazpět, bez vysledování všech proudů, jež v ně
vyústily z minulosti, zůstane vždy jen kusé. Nelze nic namítati
proti tomu, zužuje-li se význam příliš široký z důvodů přehlednosti
— vždy se mi tak zdálo, že odlučování baroka literárního od baroka výtvarného je dnes po náznacích Baudelairových a po všem,
co z nich vypramenilo, úzkoprsým přežitkem v oblasti estetiky —,
ale pak je nezbytné nedělat z nouze ctnost. Vždyť má slovo barok
svou nepopiratelnou košatost a žene do něho míza z kořenů převelmi složitých, bereme-li je ve smyslu jen trochu širším (i V.
Černý, který přece není mimochodníkem a není nakloněn odvážným závěrům, potvrzuje nepřímo teorie E. d'Ors, jimž jinak není
příliš nakloněn, když píše: „leže na smetišti, pokrytý vředy, zžíraný červy, opuštěný přáteli, proniknutý bolestí, ale určený velmi
záhy k nejvyššímu blahu a k božskému poznání, je Job po mém
soudu typickým barokním hrdinou").
Dovolávaje se přesvědčivě reformy, kterou vneslo do vědění
lékařského zobecnění pitvy, požaduje totiž Eugenio d'Ors i pro
studium baroka změnu zastaralých klasifikací. Jemu jest barok
„historickou konstantou", při čemž však zdůrazňuje, že mu nejde
o historicko-vývojový zákon, ale o typ. („Nejde nyní o to věřit
v existenci h i s t o r i c k ý c h z á k o n ů nezbytných, nebo popí420

rati, že ta nezbytnost existuje ; nemyslíme, hovoříce o konstantách,
na zákony, ale na typy.") A nyní uveďme několik autorových vět,
neboť jde o samou podstatu: „Pospěšme si však určiti technicky
smysl perspektiv, jež jsme odestřeli a omeziti jejich rozsah. Chtějíce ukázati, že je možné zahledět se na lidskou historii jinak, než
v chronologickém sledu a časováním určitých systémů, mluvili
jsme o rozdílu mezi anatomií bývalou a moderní. Chtějíce aplikovati na tyto systémy ideu trvalosti, přirovnávali jsme je k biologickým „druhům" a „typům". Je však nutno říci, že tyto trvalé
dějinné prvky nejsou, specificky vzato, ani s y s t é m y , ani
t y p y : je vhodné nazvati je vlastním jménem. Jestliže jsme nenašli žádné v běžném vědeckém slovníku, bude nám jistě prominuto, že jsme vynalezli, či spíše vzkřísili starý termín a aplikovali
jej na poznatek zcela nedávný. Tento termín vznikl v novoplatonismu a byl užíván obzvláště školou alexandrijskou. Je to řecký
termín „éon". „Éon" znamenal pro Alexandrijské kategorii, která
î při své povaze metafysické — t. j. třebas byl přesně onou kategorií — měl před sebou přece jenom rozvoj vepsaný v case, měl
jaksi historii" Aby bylo ještě zřetelnější, čím je Eugeniovi d'Ors
„éon", poznamenejme, že je „ideou — událostí, věčností, jež doznává proměny" a že je mu „éonem" Goetheův termín: — „Ewigweibliche". A „éonem" je mu „klasicism, řeč jednotnosti, řeč věčného ideálního Říma, a také barok, „barokismus" i se svou rozevlátou beztvárností, která je znakem jeho periferie a nižších poloh,
kdy v něm zanícení a vzlet nenadlehčily dostatečně formu a neumožnily svobodné vydechnutí barokní symfonie, jež je podle slov
autorových vítězstvím tvarů, vznášejících se proti tvarům, které
kotvu tíže v svobodném vykypění nepřeťaly.
„Éon" neboli barokní druh rozrostl se na přehledné tabulce
Eugeniovi d'Ors v dvaadvacet „druhů". Z nich uvedu aspoň: — barocchus franciscanus, bar. manuelinus (Portugalsko), bar. orificensis (Španělsko), bar. nordicus (severní Evropa), bar. palladianus (Italie—Anglie), bar. rupestris, bar. Maniera, bar. tridentinus,
sive romanus, sive jesuiticus, bar. „rococo" (Francie—Rakousko),
tedy ony známější „druhy" baroka, které nejsou na samotném pokraji široce rozkošaceného „éonu" a nerozplývají se do hypothesy
a nedefinovatelnosti.
Stať : Umění portugalské druží se k této studnici nových poznatků, jíž zůstane na dlouho cyklus článků: Spor o barok v Pontigny.
Každý výtvarný kritik měl by dlouho meditovati nad touto objevitelskou studií, která naznačuje, že jsou v evropské kultuře možná
„jen dva čisté prvky: Řecko a Porutgalsko", a ukazuje přesvědčivě,
jak se v Portugalsku zrodilo — skoro se zde staví na mysl slovo
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vybuchlo, tolik bylo v té přírodně živelné vlně údernosti, kypivosti,
míznatosti ! — barokní výtvarné umění a nastoupilo pak svou známou cestu Evropou.
Není třeba podotýkat, že předchozí glosy nevyjadřují celistvě
bohatství knihy Eugenia d'Orse. Jeho hlediska budou zvlášť drahá
všem, kdož si uvědomují po Baudelairovi souznění jednotlivých
umění a nemohou se smířit s tím, že by ještě dnes mohl někdo psát
o slovesném baroku bez cítění výtvarného a hudebního. Také teorie
konstanty barokní nepřekvapí toho, kdo si uvědomil při studiu poesie, jak se čas básnický nekryje s chronologickým sledem vývoje
literárního, a jak si vnitřně spřízněná družina básníků podává ruce
přes staletí ; jejich literárně historická klasifikace může znít jakkoliv, ale blízkost, jednou ke klasičnosti, po druhé k baroku, zůstane
faktem, nejde-li ovšem o osobnosti, které v široce rozkošaceném díle
uskutečňují tvůrčí touhu, která je mnohopolární a touží jednou
kypět v baroku a spočinout jindy v linii ustálenější, jak je tomu
u samého teoretika baroka Eugenia ďOrse.
A ještě slovo. Nebýti takového Eugenia ďOrse a několika jiných mužů, nemohla jít dnešní literární historie cestou tak schůdnou. Oni předcházeli, oni vytušili, oni budovali!
#

Literárně historická příručka V. Černého: O básnickém baroku (V. Č. : Esej o básnickém baroku. Praha. Nakl. Orbis. Praha
1937. Str. 144) je esejem, který „spíše naznačuje barokní problémy, než je řeší s definitivní platností, spíše nadhazuje směry,
jimiž se za řešením dlužno brát". Její vznik vysvětluje autor tím,
že nikdo z jeho českých předchůdců „pořádně neříká (a tím méně
to vědí jejich čtenáři) co vlastně baroko jest". Z celého toho doslovu, kde ještě autor píše, že „bibliografii otázky nesestavoval,
neboť by byla delší než esej sám a připojovat ji k němu znamenalo
by vydávat jej za něco, čím ani nechce být" (o jakou bibliografii
jde, — o celistvou bibliografii, nebo o knihy autorem probádané?),
čiší onou známou již autorovou povýšeností a přezíravostí, třebas
V. Černý ukládá tentokrát samochvále reservu aspoň relativní.
Tak zlé to ovšem s českým badáním a ponětím o baroku nebylo,
jak se domnívá mladý přeziratel. Přečtěte si v novém časovém
osvětlení A. Novákovu Prahu barokní, stylově v této souvislosti
tak vítaně rozkošacenou, a bude vám nad slunce jasnější, jak
vroucně, s jakým zanícením, bez jakékoliv pedanterie a chlubivosti,
popatřil tehda znalec kultury přes rozevlátou vidinu Prahy ke
všem téměř základním otázkám baroka. A byl to Arne Novák,
který v essayi: Smutek J. A. Komenského z Nosičů pochodní ohledal kořeny baroka a podstatu složité osobnosti baroku českého
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Šalda na př. v essayi: O lit. baroku cizím i domácím zrevidoval
své dřívější soudy o barokním slohu a vystihl jeho kořeny i náplň
s obvyklým darem vidění shrnujícího, ač tentokrát až přespříliš
chvatně. Připomeňte si české historiky: Pekaře, Šustu, Kalistu
i mladší, nezapomeňte na českou kritiku výtvarnou, mějte na
mysli všechny dnešní badatele, kteří s úmornou pílí snesli doklady
k lepšímu poznání doby „Temna" u nás, a bude vám zřejmé, že
samotná existence jejich badatelského úsilí a jejich spisů v dnešní
formě znalost toho, co baroko jest, samozřejmě předpokládá, byla
by bez širých znalostí prostě nemyslitelná. Po pečlivém zvážení
všech u nás existujících prací i náznaků o výtvarném baroku
domácím i cizím, po procítění přemnohých autorů, kteří měli ve
sledu let u nás k baroku tak blízko, ukázalo by se ještě mnohem
zřetelněji, kolik je v postoji V. Černého neplodného hrdopyšnictví.
Co nového přinesl v podstatě po těch mužích, kteří byli často,
pokud jde o barok, objeviteli v nejlepším slova smyslu — jako
třeba A. Novák —, ať si zodpoví autor Eseje o básnickém baroku
sám, nezdusilo-li v něm přespříliš vyvinuté literární „samoděržavnictví" poslední zbytky soudnosti a úcty k práci cizí.
Přiznám ostatně rád hned na počátku, že kniha pilného analytika V. Černého, prostoupená a až přetížená citáty, v nichž si
libuje vědecký duch myšlení nepříliš osobitého, narýsuje nezasvěcenému čtenáři podrobný, byť trochu suchý obraz vzniku, vývoje
a pohasínání životního i uměleckého pocitu barokního.
Po stránce methodické zůstane však zajisté chybou, že esej
„vzrostl během práce nad rozměry původně zamýšlené". Metoda
měla být přece opačná: — zhušťovat nahromaděnou látku, vypilovat definice, projasňovat, rozřadit zřetelněji jednotlivé proudy
baroka, jak se rozbíhají do evropských zemí, když už si autor
libuje v šedém, nevalně šlechtěném stylu a vědeckém středocestnictví, které větší odchylku od naučeného způsobu myšlení považuje, snad si toho ani neuvědomujíc, za smrtelný hřích. Autor stále
tone v nesnesitelně spoutané „pravé positivní vědeckosti", ač se při
psaní tváří svobodomyslně a píše stále jakoby s patra.
Nemohu se u něho nikdy zbavit dojmu, že do svého tématu
nebyl stržen, že nedošlo k souznění, které jedině látku oživuje a činí
jí dechem naší krve. Pohledem stejně povýšeným, třebas s jiskřičkou zvídavé pozornosti vyleptá nám zítra Černý na příklad podobiznu Voltairovu.
Jeho „entrée en matière" není zrovna šťastné. Ocituji tu poznámku před kapitolou „Milostná mystika barokní", aby vysvitlo,
jak to vypadá, když chce chladný vědec chování trochu naškrobeného začít líbivě a nonšalantně. „Nu, je-li tohle božská láska, znám.
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ji — podtrhuje autor —, řekl president de Brosses, prohlížeje Berninovu Svatou Teresu. Nikdy nebylo na účet barokní světice a barokního umění proneseno nic ironicky poťouchlejšího. Odkud ta troufalost zaměňovat mystickou extasi světice z Avily s milostnou
křečí, kterou měl vtipný libertin tolikrát příležitost pozorovat na
hrdinkách svého galantního století, ve vlastním náručí? Pro pravou loď římské Panny Marie Vítězné zobrazil umělec kamenem
láskyplnou Teresu ve stavu, nejednou jí samou popsaném : ve stavu
vytržení, ve stavu, kdy světice na prahu samého splynutí s Bohem
cítí se s živou a něžnou rozkoší omdlévati, kdy dech se krátí, ruce
znehybněly, oči se samy zavřely, nebo vytřeštěny nevidí, ústa se
pootevřela a celé tělo se blahem chvěje, majíc za to, že umírá ve
vůni svatosti a ctnosti. S tím vším pan de Brosses souhlasí, to vidí
na vlastní oči: až na tu vůni ctnosti „Parlez-moi de l'odeur", předpokládám, že řekl. Nevěřící vnímá jen tělesné vzezření: a to se
nebezpečně podobá třeštění milenčinu v nejprudším okamžiku milostného vzrušení. Tyhle okamžiky tuze dobře host z Paříže zná.
A s úsměškem vás ujistí, že i jemu se dostalo milosti „božské
lásky". Vysvětlete, jak je možné toto úmyslné a rouhavě vtipné
matení jazyka a otevřel jste bránu k světu baroka!"
Nu, je-li tohle matení pojmů vhodným začátkem literárně
historické studie, pak se vzdávám! — poznamenávám opět já.
A nemíním tím, že by měla- být věda suchou ratolestí, do níž nesmí
z autorových žil proklouznouti ani kapička oživující krve. Ale jako
portikům studie tak nevýbojně chladné je taková pirueta učiněným
„faux-pas", který v nás zanechá hořkou pachuť trapnosti. „Intuici
a půvab stylu v apatyce nekoupíš", dalo by se ještě poznamenat.
Je po tom úvodě pochopitelné, že opravdovým znalcem mystiky nebude V. Černý již nikdy. K tomu nemá v sobě dost ohně,
dost citlivé intuice, která by mu před těmito výšinami lidského
ducha ukládala jistou reservu, když je jí třeba, učila ho citlivě
chápat význam slov, odnaučila ho tomu rozumářskému odstupu od
látky, vsadila mu výjimečné chvíle ze života mystiků do perspektivy celého jejich života. To není ovšem rada k nekritičnosti, ale
právě naopak ke kritičnosti větší, jež by autorovi zabránila mást
pojmy, jde-li o průhled do náboženské vznícenosti, nebo — a zde se
již záměrně stavím na stanovisko jen a jen literárně kritické —
psát řádky „Stav ustavičné vnitřní exaltace, bolestně rozkošné,
kterou tělo, které jí trvale nesnese, vyjádří baroko opět jednou
z těch barokních křečí." „Umírám, protože neumírám — volá Teresa v jednom milostném záchvatu", jde-li o známou báseň svaté
Teresie; jde přece o dětem známou myšlenku křesťana, jenž se cítí
v těle vězněm, neboť není doma v časnosti, a uvádět slova „křeč"
424

a „milostný záchvat" v souvislosti s jasnou vroucností oné básně, toť
již s hlediska jen literárního naprostá nedomyšlenost a neodbornost!
Předpoklady barokního pocitu životního, rozvoj a úpadek barokního stylu líčí pak V. Černý v dost neurovnaných kapitolách,
které jsou často psány bez úcty k přesnému myšlení a základním
nezbytnostem stylu. Již z výše citovaných vět bylo zřejmé, že autor
prozatím povážlivě váhá, jak v myšlence, tak v podání. Věty: „všechen katolicism barokní doby je takovou propagací a interpretací
ad usum vší širé obce bojující intuic Teresiných a Janových i Ignácových" a ještě horší, tedy pravý atentát na český sluch, nejsou
v jeho knížce pohříchu vzácností. A co říci o školácké vsuvce:
Objevy zámořské a jejich následky, která vyjevuje až zoufale autorovu neschopnost zachytit cokoliv reliéfněji, životněji, plnokrevněji. Zde se již kritika vzdává svých práv.
Všechny partie knížky nejsou zajisté vysoukány stejně
chvatně, ale jako celek má knížka tolik slabin, že to až překvapuje
u autora, jehož ideálem je „pravá positivní vědeckost". Myšlenka
Černého nemá sdostatek přesnosti a mohl bych uvést řadu citátů.
Věty jako „je možné, že cílem tohoto vznětu bylo dosažení klidu
v nějaké „hlubině bezpečnosti", náboženské nejčastěji, někdy
možná i jiné", překvapují od autora školeného na francouzské
přesnosti. A překvapuje tím více, že ani prameny nejsou vždy nejlepší, nebo jich aspoň není přesně užito. Velkého arabského filosofa Averroesa, o němž je dnes prokázáno, že byl klamně považován za otce „librepenseurského averroismu" (viz španělský arabista: RIBERA!), „skresluje V. Černý podle zastaralé knihy Renanovy: Averroes et l´averroisme" a mění ho v jakéhosi volnomyšlenkáře, jímž nebyl a býti nemohl; nesprávné a nevědecké je
také vzbuzovati v čtenáři představu, jako by Fray Luis de Léon
byl skládal bůhvíco a dostal se do vězení především pro tyto své
choutky, jak insinuuje V. Černý, aby podložil své teorie: ,,Kolik
je ve svatých těchto pocitech vzruchu smyslového a roztoužení
smyslného — praví —, do jaké míry je zde láska boží kontaminována milostnou láskou lidskou, je těžko odhadnout: jisté jest, že
smysly se účastní svatého vytržení mocnou rozkoší. Svatá Teresie
je důkazem, i ona Kniha extatických písní, jež fray Luis de Léon
složil, aby se jimi mohla v skrytu salamanského kláštera Sancti
Spiritus těšit Isabela Osorio, jak praví obžaloba inkvisiční (vpravdě šlo jen o doslovný přepis Písně písní a na inkvisiční žalobě stálo
toto nepodstatné obvinění jen jako poznámka na konci). A co říci
o tom, když píše V. Černý o barokním antinaturalismu a dí: „Věda
filologická, neméně než umění, je v době barokní vedena sklonem :
anti náturám?" To je již skutečná absurdnost, pomyslíme-li na to,
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jakou úlohu mají v díle básníka Don Luise de Góngora, které se
zajisté odklání od řeči přirozené, právě příroda a nad to vesměrnost, jak již tomu bylo tolikrát v době, jejíž živelnou rozpoutanost
a celé bohatství V. Černému cele uniká.
Celkem nevhodně působí rozdělení na oddíly, kde jsou obsaženy
myšlenky barokních osobností, a na stručné výpisky, které měly na
sklonku knihy ukázat podstatu barokního stylu. Zvláště zde je
takové rozpojení obsahu a formy nebezpečné a nakonec si čtenář
sotva učiní představu, jak vlastně vypadaly ony osobnosti. Co
zbylo u Černého z formy Francouze Du Bartase, autora Týdne, co
z Góngory, který je načrtán tak schematický a je přece barokním
typem nevýslovně bohatým. Kde je vysvětlení toho, čím se barok
mění v jednotlivých zemích evropských, kde odlišení baroknosti
takových španělských mystiků a poesie na př. Góngorovy, která má
již tak blízko k vidění sochařskému, třpytným barvám výtvarného
baroka a k hudbě. Stačí porovnat Corneillova Cida s Góngorou,
aby bylo zjevné, jak je nezbytné odstínění právě u slovesného baroka, jde-li nám o ono vyšší hledisko, které vyvěrá v lecčems z proslulého sonetu Baudelairova a neškatulkuje tak profesorsky v souznějícíj ale přebohatě rozrůzněné říši umění.
Nepřesný je také V. Černý, píše-li o španělském barokním
konceptu. Svatá Teresie se mu jeví konceptistkou přespříliš často ;
hledá-li koncept v básni Na růži od Francisca de Rioja, přepisuje
španělský text takto: „Jak těsně spojen / je se smrtí tvůj život, /
že se ptám slz jitřenky / křtí-li tvé narození či oplakávají tvou
smrt...", dalo by se tomu odpomoci přirozenějším přepisem textu,
jenž by mohl zníti: „tak blízký, tak spojený / je se smrtí tvůj život, / že nevím dobře, zda jitřenka v svých slzách / křtí tvoje narození, nebo nad tvou smrtí pláče". Jako podivný lapsus působí
ve vědeckém díle věta: Největším zločinem člověka jest, že se narodil, praví v téže době španělský dramatik : El mayor deleite del
hombre es haber nacido, zní-li pravý citát: „el delito mayor del
hombre es haber nacido, neboť první je přece protikladem druhého.
Bylo nutno uchýlit se k rozboru tak minuciosnímu, jde-li
o autora, jenž vidí ideál v „pravé positivní vědeckosti" a. ohrožuje
vytrvale palcátem své erudice. Domnívám se po dočtení takové
knížky, která přespříliš zřetelně naznačuje, že záleží také na osobnosti, ne na tom, co, kdo „prolil hlavou", ještě přesvědčeněji, než
kdy jindy, že erudice je jen nezbytným lešením pravé vědy, ne její
vodou živou, a že jedním z prvních rysů skutečného vědce je uměřená skromnost, neboť všechny fasety pravdy nejsou známy jedinému oku lidskému a nejlepším českým znalcem baroka nemusí
být přece ten, kdo o něm přečetl nejvíce foliantů.
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SMRT A Z M R T V Ý C H V S T Á N Í
Všechny naše činy —, a myšlení je také činem, — bývají otázkami a odpověďmi, vztahujícími se vždycky k oné části světa, jež
pro nás každé chvíle existuje. Náš život jest dialogem, při němž
je jedinec jenom jedním z rozmlouvajících : — tím druhým je krajina, okolí. Nejnovější biologické badání — v díle takového Rouxe,
Driesche, von Uxkiilla — začíná opravovat při studiu životního
jevu metody století devatenáctého, nehledajíc již organickou jednotu v těle, osamoceném před prostředím stejnorodým a pro
všechny stejným, ale ve funkčním celku, který vytváří každé tělo
a jeho prostředí1). Pavouk se neodlišuje od člověka především tím,
že reaguje na věci jinak, avšak tím, že vidí jiný svět než člověk.
S hlediska vitálního je v svém světě s oněmi krutými vlastnostmi
lovce tak dokonalý nebo nedokonalý, jako opět ve svém svatý
František z Assisi, když líbá nohy malomocných.
A čím je naše vniterná činnost hlubší a osobitější, tím výlučněji se upíná k jedné části světa, a jenom k té, již máme před
očima. Často pozorujeme v svém jednání jakousi rozechvělost a zaváhání, neklid a zmalátnělost. Francouzština vyjadřuje tento stav
velmi jemně slovem d e p a y s é . Jsme vystěhovalí, nejsme již spojeni se svou krajinou. Odňali nám půlku naší bytosti, a cítíme tedy
v druhé polovici bolest po amputaci.
Vraťme své myšlenky jejich rodnému pozadí: —představme
si je pokorně jako věci, které nalézáme v své krajině, a jež se zvedají před námi zrovna tak jako ony jilmy u řeky nebo opět chvějný
kouř nad vesnickými krby. Dělávali to nejlepší mužové: — Descartes nám otevřeně vypráví, že mu jeho nová metoda, jež měla
proměniti světovou vědu, přišla na mysl jednou odpoledne v germánské světnici s krbem, a když nám Platon vyjevuje ve FAIDROVI vědění lásky, jež jest vědou věd, neopomine nám vylíčit,
jak Sokrates rozmlouvá s přítelem v odpoledním žáru na břehu
Ilisa, ve svěžím stínu urostlého a vznešeného kaštanu, zatím co
nad jejich hlavami zvučí cikády.
Myšlenky, jež následují, mi šlehly myslí v Eskuriálu na den
Vzkříšení. Bylo to začátkem dubna, a to bývá na Guadarramě
hodně nestálé počasí. Prchající zima se ještě mrzoutsky obrací
a její zadní voj naposledy zaútočí na vpadající časné jaro. K těm
1) Viz knihu Jakuba von Uxküll: Ideje k biologickému pojetí světa.
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bojům dochází na žulovém průčelí kláštera —, naší významné lyrické stavby. Tamhle vidíte velký pruh přečistého nebe, které obkličují bílá mračna, a ty mraky vždycky přichvátají a seskupí se
s válečnickou dychtivostí jako švadrony jezdců na koních se širokými zadky a vyklenutou hrudí. Jsou to naše španělské mraky,
které se vzedmou v kolmé záclony a naplňují nebe barokní vzrušeností; jsou to táž mračna, která kladou naši zlatníci a sochaři
za pochýlené hlavy Kristů, mračna slávy a vítězství posmrtného.
Klášter je bezměrnou hrobkou, a jako by se nebe za ním mělo
stát co nevidět jevištěm zmrtvýchvstání.
Nebylo by vhodné, abychom vstoupili do Svatého Vavřince
skrze Lonju: — vydávali bychom se malému nebezpečenství. Pro
tyto dny boje mezi živly byl právě vybudován podzemní průchod,
který nám umožňuje dostat se bez úhony do budovy. V Eskuriálu
totiž pobývá strašlivá bytost, prchlivá a odvážná, vášnivá a doléhavá, a ovládá v oněch dnech všechno kolem. Je to vítr, nezkrotný
vítr. Sklouzne tamhle s výšin Merinery, srážeje cestou překážky
a rozrazí si čelo o západní roh kláštera; zavyje bolestně, zatřese
na střeše taškami, sjede po svazích, splyne ve vírech prachu do
údolí a v posledním gigantickém poskoku směřuje k Madridu.
Nadarmo nebyl vítr vždycky lidské obraznosti symbolem božství, ryzího ducha. V Bibli se někdy zjevuje Bůh v podobě větrné
smršti a před andělem myšlenek Arielem vane prudce vítr. Hmotou rozumíme nehybné, a v pojmu ducha hledáme oproti tomu
princip, který nad hmotou vítězí, jenž ji rozhýbává a zmítá jí,
hněte ji a proměňuje a bojuje neustále proti její moci záporné,
její tragické trpnosti. Vítr je vskutku bytostí, která dosahuje
s minimální hmotnou oporou maximální pohyblivosti : — jeho podstatou je pohybovat se, ustavičně se přesahovat, převýšiti se, rozlévat se dál a dál. Je neustále v činnosti a není téměř hmotou: —
jeho podstatou je neklid. A takový jest přece v jádře duch : — na
mrtvé hmotě světa neklid a záchvěv.
Chceme-li nalézti v klášteře něco, co by se důstojně řadilo
k tomu zuřivému větru, který zametá Lonju a otřásá stromy, musíme vstoupit do místností kapitulních a zastavit se před GRECOVÝM: SVATÝM MAURICIEM.
Je známo, že krétský malíř poslal tento obraz Filipovi II. do
soutěže o důstojenství královského malíře. Dílo nevyhovělo, a
Greco uvízl nadosmrti v Toledu.
Obraz zachycuje jeden z nejvzrušenějších výjevů Zlaté legendy. Thébská legie, mající 6666 vojáků, odpírá uznati pohanské
bohy. A vladař poroučí, aby ji zdecimovali. Rozkaz je vykonán,
mladá hrdla podříznuta, vzduch prolnut natrpklostí teplé krve;
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a tu shromáždí Svatý Mauricius své vojáky a řekne jim tato prostá
slova: „Děkuji vám, že jste odhodláni zemřít pro Krista — nechme
se umučit jako naši druhové."
A Grecovým námětem je právě tento okamžik, podstatné zachvění oněch slov. Na obraze stojí hlouček v sebe zahleděných
mužů, a přece jsou všichni duchem pospolu a skrytě rozmlouvají.
Jako by každý z nich sestoupil v sobě co nejhlouběji a nalezl tam
všechny ostatní.
Tvoří skupinu spiklenců: spikli se na vlastním zmaru. Říkám
tomu obrazu „výzva k smrti", a ruka Svatého Mauricia, která se
přemlouvavě chvěje, zatím co jeho slova přesvědčují přátele, že
musí zemříti, zahrnuje pro mne celé estetické pojednání. Mezi
touto rukou a rukou našeho Dona Juana, jenž sází na jednu kartu
při světle lampy v nějaké hnusné putyce, je tajemná příbuznost,
nad níž by bylo třeba meditovat.
Na tomto obraze, jak tomu bývá u malířů italských, dělají
osoby pohyby, kterým zprvu nerozumím. Těch pohybů se opravdu
neužívá při běžných životních příležitostech. Říkám tím snad, že
nejsou skutečné? Jen náš vrozený sklon k nevíře ve všechno heroické náš přiměje zapochybovat o skutečnosti oněch pohybů, jimiž se vyjadřují příkladné skutky a základní pocity. Plebejství,
jež jako by prostoupilo ovzduší kolem nás, nutí k tomu, abychom
měřili život metrem svých zmrtvělých hodin. Ale Svatý Mauricius
je zde na vrcholu svého žití, zvedl do výše sám sebe a chce se darovat. Domníváte se opravdu, že takovému rozhodnutí odpovídá obvyklý postoj ?
Pohyby jsou, jak jsem již řekl, reakcí na to, co vidíme a slyšíme, a na okolí. Nepředpokládejme mylně, že Mauricius Théban
viděl touž krajinu jako my. Musíme naopak vyjít od jeho postoje
jako od znamení obdařeného bohatým smyslem a takto znova vybudovat svět, který proniká do jeho duše. Stejně se ptáme před
GIOCONDOU: — co jenom, co jen asi vidí ta žena, že se takto
usmívá?
Postoj Svatého Mauricia je postojem po výtce mravním.
Dobro nebo zlo, o nichž hovoří etika, jsou vždy dobrem nebo
zlem chtění, vůle. Věci nejsou dobré či zlé, ale zlo je v našem toužení nebo nechtění.
A všimněte si nyní, že slovo chtíti může mít dvojí význam.
Řekneme-li v běžném životě, že něco chceme, neznačí to, že bychom
byli spokojeni, kdybychom s tím něčím osaměli na světě. Nikoliv:
— chceme to proto, že je to nezbytné pro něco dalšího, co je zase
nezbytné pro následující. Z tohoto řetězce tužeb, v němž jedno
chtění slouží druhému, je vytvořena tkáň našeho každodenního ži55
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vota. Jedna část naší bytosti slouží druhé, a tak postupně dále.
Tento způsob chtění — chtíti pro něco, chtíti užitkově — proměňuje náš vniterný útulek v bursu práce. Jaká podobnost však
může existovat mezi tímto chtěním něčeho pro něco a oním,
kdy si přejeme něčeho zcela nezištně, bez jakéhokoliv účele.
Naše chtění obchodnické, naše vůle poangličtělá —, a říkám to
proto, že utilitarismus je morálkou Angličanů —, seřadila všechny
věci do nekonečných řetězů, v nichž je každý článek jen prostředkem pro článek další a má tedy jen relativní význam pro své
místo v celém řetězci.
Toto chtění nové a čistší ražby však z řetězu vytrhává jednu
věc, odloučí ji od všech ostatních a zdůrazní jenom ji, která je
přebytkem a přepychem. Proti tomuto chování naší vůle má
všechno jiné chtění význam jen a jen hospodářský, neboť věci jsou
tehda lidské vůli jen prostředkem. Vůle mravní proměňuje naopak
věci v cíl, závěr, hranici, nejzazší životní mez. Zmizelo kolísání
užitečnosti, náš duch již není množstvím elementárních jedinců,
jejichž egoistické choutky je nutno jednotlivě ukojit. V činnosti
je nyní to nejpodstatnější z naší osobnosti, a spojujíce svou rozptýlenou moc, sjednocujíce se kupodivu se svou podstatou, jsouce
najednou a jenom tehda sami sebou, splýváme s vytouženým předmětem bez výhrad a bázně. Žíti ve světě, kde by milovaný předmět
neexistoval, by se nám zdálo nesnesitelné ; připadali bychom si jako
přízraky sebe samých, jako bychom si byli nevěrni.
Proto se chápe Svatý Mauricius žití svého i svých vojáků
a odvrhuje je. Právě proto, že by to již nebyl jeho život. Musí se
vnořit do smrti, aby dostoupil sebe, aby si zůstal věren. Člověk
hledá ve vůli zemřít vždycky zmrtvýchvstání. A čin, jímž se života
odříkáme, znamená nejvýsostnější dotvrzení osobnosti: — je to
návrat z obvodu do našeho duchovního středu.
Většina z nás něco chce jenom v ekonomickém slova smyslu:
— klouzáme od předmětu k předmětu, od činu k činu, a neodvažujeme se žádati na některé věci, aby se nám stala cílem. Jest nadání
vůle, jako existuje nadání v myšlení, a jenom málo lidí umí odhalit
za společenskou užitečností, která řídí naše pohyby a vnucuje nám
to či ono chování, svou vůli nejosobnější. Životem zveme zpravidla
to, když cítíme, jak nás věci strhují, a nespoléháme se na vlastní
ruce.
Proto spatřuji základní rys mravného činu v plnosti, která
prochvívá touhu po něm. Chce-li něco celá naše bytost — bez výhrad, bez bázně, celistvě —, plníme svou povinnost, neboť naší povinností je zůstat si věren. Společnost, v níž by měl každý jedinec
sílu zachovat si věrnost, byla by společností dokonalou. Což není
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ten, jejž nazýváme mužem nepodplatným, vždycky mužem, který je
cele sám sebou a nikoliv hromádkou kompromisů, rozmarů,
ústupků druhým lidem, tradici nebo předsudkům?
V tomto smyslu se mi jeví don Juan jako osoba nanejvýš
mravná. Uvědomte si, že don Juan jde upřímně světem, hledaje
něco, co by zcela vyssálo jeho schopnost lásky: běží neúnavně,
pátraje po cíli. Nenalezne jej však: — srdcem je to bytost hrdinská, myšlením skeptik. V jeho očích nic nepřevyšuje druhé : — nic
nemá větší ceny, všechno je stejné. Bylo by však nepochopením,
považovati ho za člověka lehkovážného. Má svůj život ustavičně
na dlani, a protože je pro něho všechno stejně cenné, jest odhodlán
vsadit jej na cokoliv, na příklad na tohleto pikové eso. To je tragedií Dona Juana: — je to hrdina bez zacílení2).
GRECO maloval celý svůj život smrt a zmrtvýchvstání. Nemohl pochopit život ve formě trpné. Muži jeho podobizen mají světélkující duše, odhodlané strávit se v posledním vyšlehnutí plamene.
Vzpomínám si na hluboký dojem, který ve mně zanechala návštěva v atelieru malíře Zuloagy, když jsem se vyšplhal před lety
po nekonečném schodišti do nejvyššího poschodí jednoho domu
v ulici Caulaincourt.
Byla to místnost skromničká, téměř zchátralá, a jako by
ty čtyři stěny zdůrazňovaly uprostřed pařížského přepychu právo
na zoufanlivost a drsnost pozadí všech pláten malířových. Jenom
na jedné stěně visel obraz: — byla to GRECOVA: APOKALYPSA,
či přesněji řečeno dolní část té komposice, kterou se podařilo odhalit Zuloagovi na jedné z jeho toulek Starou Kastilií.
Tento obraz byl asi, jak vysvítá z inventáře Grecova majetku,
nalezeného nedávno panem San Románem, jedním z posledních
výtvorů Dominika Theotocopuliho, a jako by to byla závěrečná
vidina hmoty zrakem ducha, který již bude záhy pohlcen vlastním
žárem. V popředí vlevo obrovská postava Svatého Jana, panického
starce, s rukama vzepjatýma, v neurčitém postoji úděsu a vzývání.
A za ním, pod velkou bitvou mračen, nahá a plamenem povlávající
těla, jež by se chtěla rozprchnout a vplynout do onoho vzdušného
a poloduchovního dramatu nebes. A více nic. Je snad ještě něčeho
třeba ? APOKALYPSA je vzorným obrazem : prociťujeme před ním
ze strašlivé blízkosti nejprostší a nejhlubší námět malířství: —
trochu hmoty, jež se vzňala.
Přeložil ZDENĚK ŠMÍD

2) V knize: Meditace o Donu Juanovi jsem se pokusil rozvinouti tuto
myšlenku, v níž se křižují nejsložitější problémy současné evropské duchovnosti.

55*

431

JUAN

B.

ORTEGA

D O N M I G U E L DE U N A M U N O
A ŠPANĚLSKÁ REVOLUCE
Záplava literatury o Španělsku ve všech zemích neustále vzrůstá a snad již uzrál čas pro knihu o „Donu Miguelu de Unamuno,
Rousseauovi Španělska", neboť je jen docela oprávněno a spravedlivo, že se užívá také pro španělskou revoluci obvyklého klišé.
Pro cizího životopisce by to snad byl slibný námět, my Španělé
však myslíme na Unamuna jako na muže, který náš spor přiostřil
a zmátl rozhodnutí v krisi našeho národa.
Don Miguel de Unamuno zemřel v rozvráceném Španělsku,
oplakávaje katastrofu, již sám přivodil. Neboť zatím co v zahraničí
jeho spisy byly pramenem zábavy a v Oxfordu jeho přednášky
považovali za „podnětné", ve Španělsku sahal jeho vliv ze světa
literatury daleko do politiky a zmatek jeho myšlení se měnil
v chaos politický. Unamuno byl velkým spisovatelem — nebo aspoň
tak velkým spisovatelem, jakým může býti muž bez duševního
zdraví. Ale to nejpůsobivější co zanechal, je památka na jeho osobnost —osobnost, jež je příliš složitá, než aby se také jen přibližně
dala popsati na papíře. Je charakteristické pro španělské intelektuály, že se výslovně rozhodují pro Boha nebo pro Mamon; náboženství Dona Miguela bylo však jakýmsi neurčitým a zasněným
citem, jenž se měnil podle toho, co chvíle přinášela. Před umírajícím Kristem španělských malířů se dával unášet mystickými pocity; na prosby své zbožné manželky — tak praví aspoň pověst —
se pečlivě postaral, aby se jeho synům dostalo důkladné katolické
výchovy; a vskutku se zdálo, že vysoce hodnotil celé zřízení katolicismu. A přece je jen málo jeho děl, v nichž by nebylo ran a nepřátelských narážek na něj.
V jeho postoji politickém nalézáme podobné rozpory; chlubil
se tím, že ve válkách mezi karlisty a liberály mnoho členů jeho
rodiny padlo pro katolickou tradici; a přece byl fanatickým přívržencem nového republikánského hnutí, jež otevřeně tradici odmítalo. Tento spor idejí pronikal veškerá jeho díla a jejich vliv sahal
velmi daleko. Právě tak jako jeho duch si nikdy nemohl dopřát
přepychu pevného přesvědčení, dával si také záležet na tom, aby
bořil přesvědčení jiných. Ať byly náboženské, politické, sociální
názory jeho čtenářů jakékoli — vždy se s nimi přel a zdál se býti
rozhodnut neustat, až by jejich přesvědčením otřásl nebo je pokud možno zničil, neboť jeho skeptickému duchu bylo dobře jen
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uprostřed duchovních ssutin. Přednášel-li mužům, vyčítal jim
trpce, že zotročují ženy, přednášel-li ženám, odsuzoval vše, co bylo
cítit feminismem, jako ohrožení naší kultury. Vytkli-li mu jeho
protivníci přečetné rozpory v jeho polemikách, v nichž neznal míry,
odpověděl klidně, že sám se skládá z šílenství a rozporu. A nebylo
to krasořečnění; mínil to, co říkal, vážně — aspoň potud, pokud
to říkal. Ve své poslední oxfordské přednášce vyjádřil svůj případ
tímto sylogismem:
Jedině ten je opradu moudrý, kdo je si vědom své šílenosti.
Já si však své šílenosti jsem vědom:
proto jsem opravdu moudrý.
Někteří spisovatelé, především angličtí, si často zakládají na
toni, že jim „trochu straší v hlavě"; tak to však Don Miguel nemínil ; odmítal rozhořčeně, že by v jeho myšlení vůbec byla souvislost.
„Systém," pravil svým oxfordským posluchačům, „je pro tesaře";
— on že nemá systému. „Nikdo mne nebude moci kdy klasifikovat," zvolal vítězoslavně. Toto své rozhodnutí, nenáležet žádné myslitelské škole, vyjádřil často v svých spisech. Tak píše na př. v článku
„Mé náboženství": „Rádi by mne někam zařadili a dali do některé
z těch zásuvek, pomocí nichž klasifikují duchy, takže mohou říci:
je to luterán nebo kalvín, ateista, racionalista, mystik, nebo mu
dají některý z oněch přívlastků, jejichž přesnému významu sice nerozumějí, jimiž se však zbavují nutnosti dále přemýšlet. Já však
nechci býti označkován; neboť já, Miguel de Unamuno, jsem —
jako každý člevěk, jenž se snaží plně si uvědomit sebe sama — druhem pro sebe."
Žádný myslitel nemůže zajisté zůstati vně všeobecných kategorií forem myšlení; ale Don Miguel přece jen triumfoval nad
svými kritiky a příštími životopisci, neboť nikdy nenáležel jisté
kategorii dost dlouho, aby —- byť i jen pro jednu kapitolu svého
života — mohl býti do ní zařazen. Označil jsem stav jeho ducha
jako „quixotismus"; neboť máme-li vůbec kde hledat klíč k jeho
myšlení, najdeme jej v jeho postoji k tomuto velkému hrdinovi,
Don Quixotovi de la Mancha, kterého zcela vážně považoval za
největšího člověka dějin nebo spíše vůbec všeho bytí; neboť těžko
by bylo lze pohnouti jej k tomu, aby uznal rozdíl mezi skutečností
a představou. Ale tento quixotismus nebyl tím, co vytvořil duch
Cervantesův, nýbrž byl to quixotismus rehabilitovaného Dona Quichota. Prohlásil, že obraz, jejž nakreslil Cervantes, je nepravý;
Cervantes prý rytíře smutné postavy nepochopil a špatně vyložil.
Namítl-li kdo, že jeho hrdina nikdy neexistoval, odvětil Don Miguel, že Don Quixote se svými mnoha poctivými vlastnostmi za433

sloužil v každém případě více, aby existoval, než mnozí, jimž bylo
dáno, aby chodili po této zemi. Tak odstranil s obdivuhodnou nenuceností z cesty nároky Cervantesovy a jal se vykládat myšlení
svého ideálního filosofa a v tomto duchaplném zjevení pravého
Don Quixota odhaluje vlastního ducha. Zde je kus quixotovské poetiky: „Pro nás ztratil (rozum), aby nám zanechal věčný příklad
hrdinství ducha . . . Myslil, že je pravdou, co bylo jen krásou a učinil to pravdivým jedině tím, že v to věřil." Z boje rytíře s větrnými
mlýny odvozuje naučení pro naši dobu, a je typické pro Dona Miguela, že v jeho vývodech jest aspoň polopravda: „Zdá se, že dnes
nejde o větrné mlýny, nýbrž o lokomotivy, dynama, turbiny, bomby
nebo nástroje pro ovarotomii; ale spikly se, že budou působiti tutéž
škodu. Strach, jedině sanchopansovský strach je duší uctívání
a bohoslužeb páry a elektřiny, vrhá nás na kolena a nutí nás, abychom prosili o milost před obrovskými nestvůrami mechaniky
a chemie. A na konec lidské pokolení, vyčerpané nudou a hnusem,
vydechne svou duši u nohou velké továrny na výrobu elixíru života. Ale odstrkovaný Don Quichote bude žíti, neboť hledal zdraví
sám v sobě a odvážil se zaútočit na větrné mlýny."
S takovou exegesí vypravuje Unamuno znovu celý život
svého hrdiny a objevuje mezi řádkami nechápavého Cervantesa
jeho skutečnou osobnost a nalézá ve filosofii rytířově lék pro
všechna novodobá zla. Kdyby byl tuto rehabilitaci napsal s ironickým úsměškem, jako pokus překonat Cervantesa v jeho umění,
byli bychom o to ochotnější jí zatleskat jako ben trovato; podává-li
nám ji však se vší vážností, zatajuje se nám dech. Ale Unamuno
byl „filosofem revoluce", nejvýznačnější postavou vybrané společnosti těch, kteří se nazývali — spíše ze vzájemné úsluhy než s přivolením národa — „španělskými intelektuály". „Unamuno," napsal
profesor de Madariaga ve své oxfordské době, „vyniká nad ně
všechny o hlavu a ramena onou vážností a věrností, s níž jako Don
Quixote sloužil své nedosažitelné Dulcinee. Jeho věčný rozpor mezi
vírou a rozumem, životem a myšlením, duchem a intelektem, mezi
nebem a civilisací je rozporem samého Španělska." Ježto tato
chvalořeč pochází od „intelektuála", zasluhuje dvojnásob, abychom
ji uvážili. Nedá se popřít, že Unamuno ztělesňoval doživotní rozpor:
byl tu skutečně rozpor mezi životem a jeho myšlením, mezi jeho
vírou a rozumem, mezi nebem a „civilisací", jejž zanechal Španělsku. Ale tento rozpor nebyl „rozporem Španělska", leč v tom smyslu, že byl Španělsku vnucen. „Intelektuálové" byli exotickou rostlinou. Vděčili této skutečnosti svou „slávu" a jejich největší zásluhou bylo zavedení neplodného racionalismu, jejž nasbírali na
cizích universitách. Vynikal-li nad ně Unamuno „o hlavu a ra434

mena", je důvod toho největším dílem v jeho originalitě. Ucházel
se bezpochyby také o cizí racionalismus a „volné myšlení", ale
jeho duch byl plodný a bylo-li jeho myšlení příliš zmatené, než aby
mohlo platiti za španělské, mělo přece jen své vlastní, význačné
rysy — rysy, které nebyly bez jistého půvabu.
Nic by nedovedlo lépe ukázati, jak naprosto se intelektuálové
odklonili od Španělska, než věta, již profesor Madariaga připojuje
jako další oporu k svému zmíněnému výroku. „Jsouc jako Rusko
zemí hraniční, v níž se mísí duchovní příboje západu a východu,
Španělsko se zmítá mezi dvěma různými životními názory a nemůže dosáhnout klidu. Španělsko vskutku nemohlo dosáhnout klidu,
ale jeho neklid nepocházel z rozporu mezi životním názorem islámu
a křesťanského západu. Zeměpisně leží jeho hranice na jihu a na
severu. Co zbylo z jižní invase, již dávno asimilovalo. V naší době
jsou jeho duchovními i strategickými hranicemi horstva Pyrenejí.
V oné smutné době jeho dějin, kdy „nebylo Pyrenejí", vedral se
tam nový životní názor z Francie; naplnil dvůr Bourbonů, lid jej
však nepřijal za svůj. Byl v rozporu s jeho vlastním životním názorem ; bral mu jeho životní sílu a činil jej neklidným. A ještě než
něl čas, aby se ubránil této invasi, byla tu již nová — přicházející
ještě dále ze severu a ještě cizejší jeho duchu. Její vliv rostl, až
konečně při uveřejnění republikánské ústavy bylo možno slyšet
Španěly pravící: „Výmarská ústava byla přeložena do španělštiny." Ale intelektuálové, kteří zavedli tento nový životní názor
pod jménem španělský „liberalismus", nezpozorovali, že zatím jest
již blízek smrti a že je na cestě nový, který měl býti zrozen
v Rusku. Ten je nakonec smetl a zanechal je ve francouzských hotelích jako emigranty — jako uprchlíky před vlastním výtvorem,
zavržené jako Španělskem, tak revolucionáři. Rozpor mezi těmito
dvěma životními názory vstoupil nyní do rozhodného stadia: Španělsko bojuje o Pyreneje. Tento rozpor intelektuálové nemohli vidět a začínají si jej uvědomovat až teď, kdy způsobil, že Španělsko
doslova vzplálo v plamenech. Učenec Dr. Gregorio Maraňon užívá
v „Pokorném doznání", jež nedávno uveřejnil v Petit Parisienu, několika významných obratů. „Byl jsem sveden," píše, „mýlil jsem se.
Kromě několika novotářských fanatiků, kteří setrvávají slepě na
svém předsudku pro komunismus, myslí a mluví všichni španělští
intelektuálové jako já a jako já musili všichni uprchnout z republikánského Španělska, aby zachránili svůj život. Se stanoviska vědce
je třeba přiznati omyly. Peccavi. My jsme přivodili revoluci. My
jsme si jí přáli a připravovali jsme ji; vznikla z našeho prudkého
odporu proti násilí, jež bylo spácháno na svobodě ducha...
Je pravda, že již naše postavení z nás učinilo představitele po435

kroku proti starému historickému Španělsku . . . Ve všech hotelích v Paříži a ve velkých městech Francie je možno najiti uprchlíky ze Španělska. Jsou to vesměs lidé, kteří uprchli z rudého
Španělska. Nikdo nepovažoval za nutno opustit národní Španělsko.
Konec konců jde jen o jedinou věc, o to, aby Španělsko, Evropa
a lidstvo byly osvobozeny od jistého systému krveprolévání. Nemůžeme než se obžalovat, že jsme přivodili jeho příchod, zatím
co jsme pracovali v tragickém nedorozumění." Pro Dr. Maraňona
spočívalo toto tragické nedorozumění intelektuálů v pochybené
snaze zajistit svobodu myšlení. Přece však se nemůžeme vyhnouti
tomu — jakkoli je nám líto, že vytýkáme něco na tak velkomyslné
obžalobě —, aby se nám nezdálo podivné takové nedorozumění
u mužů, kteří celý svůj život ztrávili tím, že napadali každé zařízení
své země, aniž by jim v tom kdo bránil (kromě krátké doby oné
poměrně, jak říká Dr. Maraňon, „laskavé diktatury" Primo de
Riverovy). Ne, profesor de Madariaga měl pravdu; pro „intelektuály" byl rozpor národa rozporem mezi východem a západem;
rozporem mezi životním názorem východním — náboženstvím, ať
již přicházelo z Nazaretu nebo z Mekky — a zmatením idealismu
a racionalismu, jež považovali za filosofii západu. Tak se přenesl
„intelektuálové" přes celou latinskou a křesťanskou kulturu Španělska. Pravé Španělsko — Španělsko, jež představují Cid, Ximénes, Loyola, Teresie z Avily, Cervantes, Cortés, Lope de Vega,
Calderón, Vitoria, Suarez a v naší době Balmes, Donoso Cortés,
Menendez Pelayo, Vasquez Mella, de Maeztu a Pemán, to všechno
jim nic neznamenalo a v nejlepším případě to byl pro ně malebný
medievalismus a zajímavý přežitek. Tím se také stalo, že všechny
jejich snahy „reformovat" Španělsko nenalezly u lidu podpory.
Více než jedno století ovládali Španělsko korupční politici,
zatím co právě tak korupční politici si hráli s exotickými myšlenkami reformy. Politický život se lidu odcizil. Nebylo to nic pro
slušné lidi. Je příznačné, že výzvy papeže Lva XIII., ač byly
v hierarchii dobře známy, nenalezly sluchu u politiků. Mnozí, přestože ne dosti četní, horliví katolíci odpověděli na výzvu papežovu
tím, že organisovali křesťanské odborové svazy a zakládali dělnické spořitelny a kluby. Právě tak si vybudovala církev svůj velký
systém školský proti vůli státu, ač daleko nad systém státní vynikal. Každý uznával nutnost reformy, ale také nejspolehlivější pracovníci na sociálním díle snažili se ji provésti spíše přes cortesy
než s nimi. Uvnitř tohoto tělesa si nikdo nevybral ani mezi konservativci ani mezi „reformisty". Španělský lid pohrdal jimi všemi
a zůstával v svém charakteristickém individualismu vzdálen volebních uren.
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Jak se ale „intelektuálům" a jejich „liberálním" přátelům podařilo získati si tolik podpory, aby získali hlasy městských obyvatel v oněch groteskních obecních volbách, jež ,— náhle a k jejich
největšímu překvapení — přivedly monarchii k pádu a daly vládu
ve Španělsku jim ? Tato otázka se nedá rozřešit jednoznačnou odpovědí, ale je tu velmi silný důvod, abychom pochybovali, že by si byli
kdy našli v takové míře cestu k lidu, nebýt Dona Miguela de Unamuno. Připravoval jejich příchod. Nevedl je sice, neboť nikdo nemůže
jít za vůdcem, jenž co chvíli zapře vlastní cestu, ale upoutával
obraznost středního stavu. Nemohl býti zařazen jako ostatní do
jedné z kategorií zahraničního myšlení. Zvláštní ovzduší originality a nezodpovědnosti vyznačuje všechny jeho spisy. Překonal
skutečně racionalismus a „volné myšlení" svých intelektuálních
druhů tím, že svlékl racionalismus z jeho obalu rozumnosti a osvobodil myšlení z pout rozumu. A neměl-li myšlenkovou střízlivost
Španěla, měl aspoň španělskou sílu a průbojnost. Nadto dodávala zvláštní obratnost vyjadřovací i jeho nejpřevrácenějším
myšlenkám jistého kouzla a brusu. A měl také něco z přitažlivosti
svého milovaného Don Quixota — jeho bojechtivost a jeho naivní
vážnost. Nedostávalo-li se jeho hanopisům skličujícím způsobem
rytířské lásky k pravdě, byly přece jen útoky na jeho protivníky
tak neodvislé od každé pravdy, že v nich nebylo také zlomyslnosti
pomluvy; člověk měl u něho dojem, že ho okouzloval půvab jeho
vlastních vět a že ho mohla strhnouti jejich „krása" k víře, jež je
„činila pravdivými", aspoň na tak dlouho, dokud kouzlo trvalo.
Jeho projevy však byly, bohužel, provázeny autoritou velkého
profesora a muže mnoha prostých ctností. Neboť v svém vlastním
oboru — řecké filologii — měl Don Miguel jen málo sobě rovných
a v osobním styku byl dobromyslným mužem, jenž byl vždy hotov
podporovati zchudlého studenta. Ještě horší však bylo pro Španělsko, že jeho quixotský duch nezůstal omezen na hranice university,
nýbrž že se vydával na velké výpravy, hledaje spor a boj. Měl pravou
vášeň pro polemiky a vždy také odvahu pro stálou změnu svých
názorů. To co Menendez Pidal — vždy starostlivý, aby udržel prestyž své čistě vědecké činnosti — se neodvážil říci, co Ortega
y Gasset zahaloval do subtilností své neurčité metafysiky, to vyjadřoval Miguel de Unamuno v nejprudším přízvuku fanatické
vášně. Napadal všechna základní zařízení Španělska; nejen Církev,
ústava, monarchie, nýbrž i samy základy společnosti byly vystaveny jeho útokům. „Je-li spravedlnost neosobní a abstraktní," pravil, „má také neosobně a abstraktně trestat." A na jiném místě:
„Pravím vám, že kdyby dnes propustili všechny trestance, nenastal by na světě větší zmatek, než je." Tuto radu poslechli ve
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Španělsku více než jednou, zvláště při utvoření vlády lidové fronty
a „zmatek", který z toho povstal, byl více než co jiného důvodem
pro Unamunovu poslední a nejúplnější změnu fronty.
Neopatrný čtenář se zde dostane snad do pokušení, aby označil
Dona Miguela za anarchistu. To by uráželo jeho stín a bylo by to
také nespravedlivé; neboť hlásal-li také někdy anarchii, právě tak
ji odsoudil. „Madrid," psal, „trpí duševní nemocí; tato nemoc se
jmenuje anarchie. Myslete na to, že Španělsko je jedinou zemí na
světě, která má řádně ustavenou anarchistickou stranu se statisíci
členy. Sám Trocký se nad tím zarazil, když přišel do Španělska.
Ptal se španělských anarchistů, chtějí-li zříditi proletářský stát,
oni mu však odpověděli, že vůbec nechtějí stát. Ptal se jich pak,
jak chtějí udržet v chodu železnice, a oni odpověděli, že vůbec nechtějí udržet železnice v chodu. Šílenství, úplné šílenství. A tito
lidé mají toho času převahu." To ovšem napsal, až když revoluce
uzrála a ztratila již svou „krásu". Filosof revoluce snad zapomněl
na podobenství s mlýny a také na své četné chvalořeči na šílenství.
Don Miguel dosáhl vrcholu své prudkosti v svých útocích na
režim Primo de Riverův. Tento muž dostal poněkud pochmurný
titul „diktátor". Kdyby byl měl politickou ctižádost, byl by se
chopil moci dávno před zářím 1923. Ve skutečnosti vystoupil teprve když ústavní vláda se úplně shroutila a pokusil se vytvořit
z chaosu pořádek. Soudem dějin, myslím, bude, že to byl neobratný
voják, který měl dobrý úmysl. Byl to muž se zděděnými liberálními zásadami a byl již předem odsouzen k tomu, aby ztroskotal.
Jeho odmítnutí napadnout náboženství mu odcizilo agitátory,
z nichž se později stali republikáni; katolíky mu odcizila řada jeho
„liberálních" rádců, mezi nimiž byl také seňor Largo Caballero;
především pak byl pochyben jeho postoj k sociálnímu problému.
Socialističtí a anarchičtí agitátoři vybudovali rozličné dělnické
organisace; Primo de Rivera slepě trval na tom, že je třeba pohlížet na tato tělesa jako na čistě hospodářské organisace, a revolucionáři nemeškali, aby se chopili své příležitosti. Členstvo těchto
organisací rychle rostlo a španělští dělníci se stali obětí všech způsobů protispolečenské propagandy.
V této pro každou autoritu tak nebezpečné chvíli se vydal
Unamuno na své velké tažení proti vládě a králi. Primo de Rivera
byl nucen ho poslat jako nebezpečného pro veřejnou bezpečnost do
vyhnanství na Kanárské ostrovy. Intelektuálové a vůbec agitátoři
těžili bohatě z jeho mučednictví; mí čtenáři si snad jistě vzpomenou na propagandu v zahraničí pro „pronásledovaného španělského
učence". Ale Primo de Rivera padl a monarchie, jež ho přijala do
svých služeb, sdílela s ním brzy jeho osud. Nová republika (v dubnu
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1931)— zaslíbený ráj — měla býti zkouškou moudrosti „intelektuálů". Unamuno a jeho přátelé dodali republice formule; jejich
spojenci — socialisté, anarchisté a komunisté — zatím již měli
vybudovány výborné politické organisace; obě strany se tedy spojily a svrhly monarchii, ač hlas lidu byl v její prospěch — neboť
jen větší města se prohlásila pro republiku1). To bylo první období
revoluce.
„Intelektuálové" dosáhli svého bezprostředního cíle; ale pro
jejich spojence byla republika jen stupínkem k marxismu. Ještě
než byla republika měsíc stará, poskvrnily již ohavné události její
jméno. V Madridě a jinde hořely již mnohé kostely a katolické
školy. I. C. A. I. — největší ústav pro elektrotechnické inženýry
v zemi — vzplál v plamenech. „Intelektuálové" neprotestovali. Ač
byla prozatímní vláda při nejmenším spoluvinnicí, podporovali ji
hlasitě. Ale hrát si s ohněm je vždy nebezpečné a nebezpečí se brzy
projevilo. Intelektuálové vytvořili skupinu „Pro službu republice"
(Al Servicio de la Republica); stáli teď před úkolem, dáti slovu
republika jistý smysl. Bylo třeba formulovat ústavu. Brzy se ukázalo, že jejich spojenci z levice mají dosti rozdílnou představu o republice a že tito spojenci nad to mají něco, co intelektuálové neměli : totiž silné politické organisace za sebou. Levice byla rozhodnuta zříditi „republiku dělníků" a bylo nebezpečí, že intelektuálové
nenajdou místa v svém vlastním ráji. Konečně se dohodli, že nová
republika má být „republikou dělníků všeho druhu" (čl. 1. ústavy).
S poněkud dětinskou důvěřivostí v účinnost této fráze, hlasovali
pro „zákon na ochranu republiky", jenž dal vládě skutečné diktátorské pravomoci.
V lednu 1931 — měsíc po uveřejnění ústavy — byli rozpuštěni
jesuité a zabaveny jejich rozličné ústavy. Ztráta pro národ byla
velká, neboť vláda nemohla najiti dost lidí schopných, aby obsadila
učitelskými silami zabavené koleje a vědecké ústavy, z nichž některé byly v hodnosti university a tak bylo třeba mnohé z nich
za vři ti. Ačkoliv profesor de Madariaga rozhořčeně protestoval, souhlasili „intelektuálové" celkem s tímto tahem, neboť vychovatelská
práce jesuitská vynikala nad státní a byla makavým argumentem
ve prospěch náboženství. Ale levice stála teprve na počátku svého
programu. Šlechta některé z pozemností, jež jí náležely, držela od
nepamětných dob jako církevní léna. Tyto pozemky byly prohlá1) V obecních volbách z dubna 1931 bylo zvoleno 22.000 monarchických
zástupců a 5000 republikánských; pod záminkou, že »skoro všechna větší
města« hlasovala pro revoluci, byla prohlášena republika. Oněch 22.000 monarchistů bylo nařízením sesazeno a nahrazeno republikány a socialisty. Srov.
tehdejší tisk a J. A. Frasera, This Spanish Democracy, Bristol, Grosvenor
Press.
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šeny za zabaveny. Liberální legenda vždy prohlašovala, že tento
nepřímý majetek šlechty jest ohromného rozsahu, ale výsledek
zabavení byl trpkým zklamáním. Vláda se však nedala přivésti
z míry a vzala si za záminku nepokoje, jež nastaly v Madridě
v srpnu 1932, aby zabavila statky grandů. Revoluce se stávala
vážnou. „Nikdy nesmí býti vydán," praví či. 44. ústavy, „rozsudek
na zabavení majetku." Když se však návrh dostal před cortesy,
hlasovali „intelektuálové" se socialisty a komunisty. Byli nyní
v očích nemarxistické části národa nenapravitelně diskreditováni
a proto více než kdy jindy vydáni svým spojencům na milost a nemilost.
Ale Don Miguel de Unamuno neztratil svou rytířskou statečnost; jeho cit pro rytířství se teď pohnul. Dřívější zapřísáhlý nepřítel Církve, duchovenstva a jesuitů, vytáhl nyní do boje na jejich
obranu. Vláda se v konkordátě z roku 1851 zavázala platiti duchovenstvu plat jako částečné odškodnění za odnětí církevního majetku. Nyní měla v úmyslu škrtnouti tyto hubené platy bez náhrady. Unamuno hlasitě protestoval a tvrdil, že úloha duchovenstva při šíření a udržení kultury je nesmírně velká. Prohlašoval,
že nejméně vzdělaný sedlák, jenž zná svůj katechismus a poslouchá
kázání svého faráře, je kulturnější než snobové v Madridě a jiných
velkých městech. Když jako rektor university v Salamance prohlížel zabavenou jesuitskou kolej v městě a dostal otázku, jak by se
dala nejlépe užiti, odpověděl, že nejlépe by jí použili, kdyby ji vrátili účelu, pro který byla postavena — ať ji dají zpět jesuitům. Ale
Unamuno sdílel osud ostatních „intelektuálů". Byli odstaveni. Nebyli schopni, aby ovládli mocnosti, jež nemoudře vypustili, a odešli
z politického života do dobrovolného vyhnanství.
Nikdo, kdo četl knihy Dona Miguela De Mi Pais a Por Tierras
de Portugal y Espaňa, nemůže pochybovati o jeho pravé lásce
k Španělsku, a když se ukázaly tragické následky revoluce při zavraždění skutečného vůdce pravice, seňora Caria Sotera, a při vypuknutí občanské války, postavil se na stranu odpůrců rudých. Revolucionáři se na to pokusili zbavit ho rektorského úřadu, ale jejich nařízení neměla v Salamance účinků a Junta burgosská rozhodla, aby zůstal na svém místě. Ale Don Miguel si zůstal věren až
do konce. Ačkoliv Junta stála v boji na život a na smrt a každý
myslící člověk věděl, že je třeba jej dobojovat až do konce, začal
Don Miguel vydávat quixotská provolání pro smírné řešení sporu.
Konečně učinil při slavnosti své university poslední provolání „pro
jediný mír, jenž je možný, pro mír, jenž spočívá na mravní jednotě
Španělů. Jedině takový mír může obnoviti národ, jenž nyní krvácí".
Ale seňor Largo Caballero vyhlásil národu při svém volebním ta440

žení roku 1931 válku: „Nezvolíte-li nás znovu," prohlásil, „uchopíme se moci násilím." Španělsko bojovalo o svou svobodu; Španělsko bojovalo o Pyreneje ; v tomto okamžiku nemohlo snésti rušivých řečí : Unamuno byl sesazen.
Snad jediná pravda, kterou Unamuno uznával, byla pravda
smrti. Inspirovala také jeho mistrovské dílo2) „O tragickém pocitu
života" a smrt nyní přišla na něj náhle, když se bavil s přítelem.
Při svém pohřbu přijal místo vojenských poct hold svých studentů — o ně se jistě nejvíce zasloužil. V posledním okamžiku
mu přispěchal také na pomoc přítel, jehož dlouho potíral : dostalo
se mu křesťanského pohřbu3). Dějiny zaznamenají pohromy, které
přivedl „filosof revoluce" na Španělsko, ale až pomine generace, jež
pod nimi trpěla, bude si, myslím, Španělsko vzpomínat na něho tak,
jak si vzpomíná matka na tvrdohlavého syna ; neboť jak by mohlo
myslit na svého milovaného Don Quixota, aniž by si přívětivě také
nepřipomnělo jeho věřícího syna, Dona Miguela de Unamuno ?
Přel. L. G.
2)

Nicméně plné myšlenkového chaosu, jímž je poznamenáno celé filosofické dílo Unamunovo. Red.
3 ) Srov. časopis »Etudes« (Paris) z 5. února 1937.
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TRESTY A ODMĚNY
Řád veškerenstva musí míti prostředky, aby se uplatnil, i prostředky, aby se udržel. Strojní inženýr užívá jistých opatření, aby
stroj konal náležitým způsobem úkoly, jež mu vytkl, a každý, kdo
chce dojíti nějakého cíle, užívá vhodných a účinných prostředků,
aby cíle dosáhl. U bytostí nesvobodných se uskutečňuje a udržuje
pořádek zákony nutnosti; takových zákonů však nelze užíti, jde-li
o síly svobodné. Je tedy třeba, aby byla náhrada za výhodu nutnosti,
aby byl prostředek, který by šetřil svobody jednajícího, ale při tom
zaručoval provedení a udržení řádu. Kdyby tak nebylo, byl by svět
rozumných bytostí méně dokonalý nežli svět těles. Tímto prostředkem, touto zárukou provedení a zachování mravního řádu, jest vykonávání mravního vlivu skrze bázeň nebo naději, čili t r e s t
a odměna.
Bůh předepsal tvorům pořádek, jehož mají dbáti ve svých
projevech. Tvorové svobodní však mají možnost také n e k o n a t i
to, co jest jim poručeno. Připustíme-li, že není odměny ani trestu,
ocitá se uskutečnění i zachování stanoveného pořádku úplně v rukou tvora, a Stvořitel jest takořka odzbrojen a bez moci proti svo441

bodné bytosti, která praví: „ N e c h c i " . To ukazuje na hluboký
základ, na němž spočívá nauka o trestu a odměně: mezi těmito
dvěma pákami zůstává vůle svobodna, avšak nikoli neobmezena;
aby neřekla „nechci", jest líbezně vábena nadějí na odměnu a zastrašována pohrůžkou pykání, a když ani to nestačí a tvor říká
dále a nenapravitelně „nechci", jest pořádek, který nemohl býti
udržen v oblasti svobody, obnovován neboli vyrovnáván ve sféře
nutnosti: trest, ukládaný vinníkovi, jest vyrovnáním nepořádku,
satisfakcí, která jest činěna mravnímu řádu.
Trest jest trápidlo (malum afflictivum), které se připravuje vinníku následkem jeho viny. Účely trestu jsou tyto:
1. Když se jím hrozí, jest trest prostředkem, aby se zabránilo
přestupku (p r e v e n t i v e m) ; jeho účel jest uskutečnění a
zachování mravního řádu. 2. Když se uvaluje, jest trest obnovením mravního řádu ( r e p a r a c í ) čili prostředkem, jak napraviti porušenou rovnováhu. 3. Uvalený trest jest poučením
pro vinníka i pro ty, kteří jej vidí ( e x e m p l á ř ) , a skrze to novým
mravním prostředkem k zabránění přestupků budoucích. Z toho
plyne, že trest má povahu dotvrzení, odpykání, nápravy a varování. D o t v r z e n í , poněvadž podpírá zákon a pečuje o jeho zachování; o d p y k á n í , poněvadž vyrovnává mravní nepořádek;
n á p r a v y , poněvadž podporuje polepšení vinníkovo; v ý s t r a h y ,
poněvadž zdržuje od přestupku ty, kteří vidí trest uvalený na přestupníka.
Charakter nápravy má každý trest, kromě posledního. Tak
jsou ve společnosti napravujícími tresty peněžité pokuty, trest
vězení, trest pranýře, trest vypovězení nebo vyhoštění. Jenom trest
smrti není trest napravující, protože nemůže míti za účel polepšení
vinníka, jenž skrze něj přestává býti členem společnosti. Pouze vědomí o blízkosti toho trestu může míti napravující účinek. Jediný
tudíž p o d s t a t n ý z n a k každého přisouzeného trestu jest pykání čili dostiučinění. Neboť kdybychom si myslili na světě jen
jediného rozumného tvora, který by se tak těžce provinil, že by ho
stihl za to trest smrti, neměl by trest v tomto případě účelu polepšiti vinníka, ani účelu varovati nějakého jiného člověka.
Co se týče preventivního charakteru trestu, jímž se trest stává
s a n k c í (dotvrzením) zákona, není ani tento nevyhnutelně potřebný. Pouhá existence mravního závazku stačí, aby ten, kdo jej
přestupuje s náležitou vědomostí, byl odpověden za svůj čin a byl
podroben následkům této odpovědnosti. Je-li tedy jisto, že přestupník poznává dokonale ošklivost svého počínání, že však neví o trestu, jímž se přestupníkům hrozí, jest jisto, že jest přece podroben
trestu, leč by byl trest určen jediné pro případ, že by byl znám
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a že by jím bylo pohrdáno. Z toho následuje, že nechápe přirozenosti trestů ten, kdo je považuje za pouhý prostředek k p o l e p š e n í . Trest má ještě jiné účely než blaho vinníka ; někdy béře
zřetel k tomuto blahu, jindy odezírá od něho a zamýšlí pouze dostiučinění a výstrahu. Názor přikládající trestům toliko účel nápravy,
jest důsledek nauky utilitaristické čili prospěchářské. Podle ní jest
mravně dobré to, co jest prospěšné, mravně zlé to, co jest škodlivé;
trest pak není nic jiného než jakýsi druh naučení, aby vinník lépe
chápal svůj prospěch, a jakýsi prostředek, aby jej lépe hledal.
Takovouto naukou se tresty stávají čímsi hledaným, a není žádnou
hanbou uvaliti na sebe trest. Trestaný žločinec jest pouze nešťastník, který se přepočítal a jehož soudcové učí lépe počítati. V takovém předpokladu není ani v lidském soudnictví žádného posledního
trestu (poena finalis), a bylo by velmi nedůsledné, kdyby trest
smrti nebyl zavrhován jako nesmyslný.
Mínění, jež odnímá trestům povahu dostiučinění a ponechává
jim pouze charakter polepšujícího prostředku, zdá se na první pohled velmi lidumilné. Či jest něco f i l a n t r o p i č t ě j š í h o než
míti na zřeteli pouze a jediné blaho vinníkovo ? Zkoumáme-li však
toto učení důkladně, ukazuje se, že jest nemorální, že podkopává
pojmy spravedlnosti, že odporuje citům lidského srdce, ano že jest
dokonce svrchovaně ukrutné. Nemá-li trest jiného účelu než polepšení vinníka, plyne z toho, že mravní řád nežádá žádného zadostiučinění, ať jsou poruchy, jimiž trpí, sebe větší. To by znamenalo asi tolik, že není žádné mravní závaznosti a že idea morálnosti
postrádá všeho smyslu. Rovnováha přírody má své prostředky
k tomu, aby byla udržena nebo vyrovnána, a svět morálních bytostí nemá míti těchto prostředků? Bůh chce mravní dobro; tvor,
maje svobodnou vůli, ho nechce; zvítězí vůle stvoření nad vůlí
Stvořitelovou, nejenom zlým činem, nýbrž i ve všech jeho následcích, protože Bůh nemá prostředku, aby obnovil mravní rovnováhu
a vyrovnal porušený řád ?
Ještě jiný důsledek plyne z této nauky. Totiž ten, že trestu
lze užiti tím méně, čím méně jest naděje na polepšení. Když bychom si tedy myslili vůli tak pevnou, že by jsouc jednou rozhodnuta pro zlé, jen velmi těžko chtěla od toho upustiti, byl by trest
v tomto případě skoro bezúčelný. A když bychom měli jistotu,
získanou třeba z opětované zkušenosti, že se zločinec nepolepší,
nemohli bychom užiti vůči němu trestu vůbec. K čemu napravující
prostředek, když není žádné naděje na polepšení? — Toto učení
jest hrozné; neboť místo aby rozmnožovalo trest v poměru ke
zlobě, zmenšuje trest při větší vině, a nejzazší hranici zloby, zat v r z e l o s t i v odporu k zákonu, propůjčuje výsadu ú p l n é
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b e z t r e s t n o s t i . Z toho lze poznati, jak oprávněně jsme nahoře poznamenali, že předstíraná mírnost v napravování zločinců
jest svrchovaně nemravná. Není to ostatně nic nového, že se pláštěm lidumilnosti přikrývá apologie neřesti.
Vinník, který jest trestán pouze aby se polepšil, nalézá se
nikoli v rukou spravedlnosti, nýbrž v rukou lékařství; jakým
právem chtějí ho léčiti, nechce-li on sám býti léčen nebo vyléčen?
To ať objasní následující rozhovor mezi přestupníkem zákona
a soudcem.
Soudce : Dopustil jste se zločinu a budete za to potrestán šesti
lety těžkého žaláře.
Odsouzenec : Jaký to má účel ?
Soudce : Abyste se polepšil.
Odsouzenec: Jedná se tedy pouze o mé blaho?
Soudce: Ano, o nic jiného.
Odsouzenec: Dobrá; pak se této milosti zříkám.
Soudce : Tato resignace se nepřijímá.
Odsouzenec : Proč ne ? Což se nejedná o můj vlastní prospěch ?
Nechci-li, jakým právem mne zavazujete, abych přijal dobrodiní
žaláře?
Soudce : Jest třeba, aby byl naplněn zákon.
Odsouzenec : Vedu stížnost na toto násilí a pravím, že jest nespravedlivé. Chtějí-li se mi prokázati dobrodiní, pak nesmím býti
donucován, abych je přijal.
Neuchopí-li se soudce myšlenky o výstražném smyslu trestu
pro jiné, ať už pomlčím o satisfakci čili odčinění, pak nemá vskutku,
co by odpověděl podařenému odsouzenci. Mluví-li však o čemkoli,
co nemá vztahu k polepšení zločincovu, vzdává se polepšovací teorie a vrací se k obyčejnému zdravému nazírání většiny lidí.
Kdyby byl onen bludný systém naukový přijat, upadla by zajisté do zmatku i l i d s k á m l u v a . Nesmělo by se říkati: Vinník zasluhuje tohoto trestu, nýbrž nanejvýš : Vinníkovi p r o s p í v á
tento trest, nebo : Pro vinníka se hodí tento trest. Zasluhovati jest
totéž jako býti něčeho hoden ; jedná-li se o trest, zahrnuje to v sobě
představu vyrovnání porušeného řádu. Chybí-li představa odčinění,
chybí mravní představa trestu. Trest se stává pouhým opatřením
prospěšnosti, místo aby byl účinkem spravedlnosti. Kdo nevidí, že
takovýto názor převrací všechny pojmy, jimiž se spravuje všechen
mravní a společenský svět, a že rozbíjí v základě všechny principy,
na nichž spočívá autorita spravedlnosti při odsuzování k nějakému
trestu ?
Porušení mravního řádu vyvolává pocit n e v o l e a h a n y
vůči vinníkovi. Kdo ho nezažil, byl-li svědkem nějaké nespravedl444

nosti, zpronevěry, nevděčnosti nebo ukrutnosti ? Jest v tomto okamžitém, bezděčném pocitu nějaký zájem o blaho vinníkovo, nějaký
soucit se zločincem ? Ne ; naopak ; tento pocit jest zřejmě projevem
hněvu vůči přestupníku zákona. Namítnete snad, že to je msta;
nepřehlížejte však, že tento pocit nevole jest velmi často bez osobního zájmu, ježto se čin, jenž nás naplňuje nevolí, nevztahuje ani
na nás, ani na nic, ce se nás osobně dotýká. V tomto případě by
znamenalo překrucovati smysl slov, kdybychom chtěli tomu citu
dávati jméno msta. Někdo snad řekne, že se zajímáme také o cizí
lidi, a že pocit msty je v nás vzbuzován již tenkrát, když vidíme
jakékoli špatné chování kohokoli ke komukoli. Ale i když bychom
chtěli dávati slovu msta tak široký význam, přece nerozřešíme
této nesnáze. Neboť mrzký a ošklivý čin naplňuje nás pocitem
nevole k jeho původci, i když jest čistě individuální a netýká se
nikoho jiného na světě.
Ostatně se zde zapomíná, že je třeba hleděti na ú č e l t o h o t o p o c i t u hněvu, na jeho pravé morální vztahy. To dává
otázce zcela novou tvářnost. Slovo msta znamená ve svém běžném
smyslu cosi špatného. Neboť označuje přání splatiti urážku n ed o v o l e n ý m z p ů s o b e m . Hledíme-li však na hněv jako na
pocit duše, který se zdvihá p r o t i z l é m u , jest tento hněv svým
obsahem cosi dobrého. Není-li tudíž některá msta nic více, než
spravedlivé odčinění křivdy dovolenými prostředky, nechová pojem takové msty v sobě nic špatného. To jest tak velice pravda,
že se neostýcháme obraceti takovou představu msty i na Boha,
a on sám si zcela zřetelně osvojuje toto právo. Také lidské zákony
„mstí" bezpráví, a my říkáme bez obalu: Lid pomstil zločin na
místě ; pomsta lidu se utišila ; potrestáním vinníka byla společnost
pomstěna. V tomto pocitu lidského srdce, jenž bohužel až příliš
často přivozuje události hodné politování, nalézáme tedy vrozený
smysl pro spravedlnost, což jest nový důkaz pro to, že zlo, jež jest
uvalováno na vinníka jako trest, má nejenom za účel napravení
vinníka, nýbrž také, a to hlavně a podstatně, odčinění zlého činu.
Kdo porušuje mravní řád, z a s l u h u j e t r p ě t i . Pozdvihuje-li
se srdce pudově proti špatnému činu, následuje n á v o d u p ř i r o z e n o s t i . K tomuto zdravému instinktu přistupuje pak ovšem
rozum, a ten nám praví, že uvalení zaslouženého trestu nepřísluší
jednotlivci, nýbrž lidské autoritě nebo Bohu. Přirozený instinkt
nám tedy ukazuje zaslouženost trestu ; zákon nám zabraňuje trest
aplikovati libovolně, protože toto právo nemůže býti přiznáno jednotlivci, aniž tím byla společnost uvržena v dokonalý zmatek a aniž
tím byl dán podnět k mnohým nespravedlnostem.
U k r u t n o s t jest jiný znak nauky, proti níž vedeme boj.
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Pokusme se to citelně ozřejmiti, neboť to jest velmi dobrý důkaz
v podobných okolnostech. Bídník zneužívá důvěry přítelovy; dopouští se na něm zrady, spiká se proti němu, olupuje jej a usmrcuje ho. Zločinec upadá po té do rukou spravedlnosti. Zákon uvaluje na něj trest, maje na zřeteli oběť jeho zločinu, uraženou společnost, zrazené přátelství, zhrzenou lidskost. Se zákonem souhlasí
srdce člověka. Všichni volají: „Jaká hanebnost! Jaká prorada!
Jaká sveřepost! Ubožák! Kdo by si byl pomyslil, že padne rukama
toho, jemuž poskytoval neustále důkazy lásky a důvěry ? Ať padne
na hlavu vinníkovu sekera zákona ; nestane-li se to, není spravedlnosti, není lidskosti na zemi!" V tomto přirozeném výbuchu citů
spatřuje filosof korekční teorie jenom bláznovství a pošetilost. Jemu neběží o to, aby byla pomstěna oběť a společnost. Oč
se třeba nejdříve pokusiti, jest polepšení vinníka. Třeba na něj
uvaliti trest, jehož hranice určuje naděje na jeho polepšení. Bez
této naděje byl by trest zbytečný, krutý... Radíme takovému
filosofu, aby své soudy nepronášel nahlas. Jinak by se mohlo státi,
že by jej právem roztrpčený lid naučil nějakým trestem polepšiti
své teorie, a že by nečekal s tímto lékem ani na příchod povolaného
soudce.
Tam tedy směřuje ona předstíraná lidumilnost : k rafinované
krutosti, k pobuřující nespravedlnosti. Filantropie myslí na prospěch vinníkův a zapomíná na jeho zločin ; zločinci přeje, ale o jeho
oběť se nestará. Mravnost, spravedlnost, přátelství, lidskost nezasluhují žádného zadostučinění; veškerá péče se musí soustřeďovati na vinníka, s nímž se zachází jako s nemocným, jenž jest zavazován přijmouti protivný lék nebo podstoupíti bolestnou operaci.
Pro mravnost, spravedlnost, pro oběť zločinu, pro vše nejsvětější
a nejdůležitější na zemi má filantropie p l n é z a p o m e n u t í ;
avšak pro neřest, pro to nejhorší, co si lze vymysliti, má p o u h ý
s o u c i t . Proti takové nauce se staví rozum, morálka, srdce,
zdravý smysl, zákony a mravy všech národů, massa celého lidského pokolení. Nikdy nepřestalo lidstvo považovati trest za pokutu, pykání, odčinění, zadostučinění. Nikdy nepokládalo utrpení
trestu za pouhý léčebný prostředek. Nikdy se neomezovalo tak velice na polepšení vinníka, aby odezíralo od narovnání a vyrovnání,
příslušejícího spravedlnosti.
Vyrovnávající, usmiřující charakter trestu jest vlastní náboženským obyčejům všech národů, kteří vždycky věřili, že je třeba,
aby božstvo bylo usmířeno usmrcením vinníka nebo jiné věci, jež ho
představuje. Odtud prolévání krve při obětech; odtud stravování
obětí ohněm; odtud dobrovolné tresty, jež si ukládali jednotlivci
nebo celé kmeny, aby odzbrojili, utišili boží hněv. Vinníci mstívali
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sami na sobě hřích, aby předešli pomstu nebes. Tak hluboce vrytou
nosili ve své mysli myšlenku o nutnosti odčinění viny a o obnovení
mravní rovnováhy potrestáním jejích porušovatelů. V tomto případě, jako ve všech ostatních, ručí za oprávněnost těchto zvyklostí
rozum a zdravý smysl, cit, mrav a vědomí lidského rodu, zákonodárství i původní lidská podání. Pravda, která jest věcnost, jest
v souladu s jinými věcnostmi ; blud, který jest lidským vynálezem,
přichází s každou věcností do sporu a nemůže se objeviti mezi skutečnostmi, aby se nemusil vytratiti jako dým.
Všimněme si totiž, že potíraje falešnou nauku, nechci nikterak
stanovití zásadu, že tresty nemají míti za účel polepšení vinníka.
Naopak ; co se mne týče, já tvrdím, že zákonodárce nemá, p o k u d
j e t o m o ž n o , pouštěti se zřetele tento důležitý účel trestu,
Zadostčinící charakter trestu jest zušlechťován a zvyšován, když
trest, kromě toho, že jest spravedlivým vyrovnáním mravního
pořádku, jest také prostředkem k polepšení vinníka. Co by si zajisté mohl přáti zákonodárce více, než aby řád byl s á m o s o b ě
obnoven, a ten, jenž řád porušil, aby byl opět řádu vrácen? Lidské
zákony si mají vytyčovati tento cíl, pokud ho lze srovnati se spravedlností, a mají v tom následovati božského zákona, který trestá,
jen aby polepšil, vyjímaje případ, že míra jest dovršena a nejvyšší
soudce zavírá poklady svého milostrdenství, aby nechal na vinníka
dopadnouti strašnou váhu své spravedlnosti.
Většina nezřízeností vleče ve svých přirozených následcích
trest za sebou. Nestřídmost, opilství, smilstvo, lenost, hněv a
všecky jiné neřesti vyvolávají, ba přímo způsobují rozmanité fysické zlo, které musí býti považováno jednak za sankci a uzdu
proti nezřízenosti, jednak za otcovské napomenutí od Boha, abychom se nevzdalovali od cesty ctnosti. Bůh sám zřídil v našem
organismu soustavu napravujících trestů, krotě naši nezřízenost
bolestí a nutě nás k tomu, abychom chtíce nechtíce vyrovnávali
své přílišnosti strádáním. Zráč ukojí svou nezřízenou hltavost,
jeda přes míru: utrpí však následkem toho obtíže a bolesti při
trávení, a jest zajímavo, že fysický zákon obnovení řádu záleží
v ujmě čili v dietě. U jiných neřestí je to podobné; trest jde
v patách za přestupkem, a ujma v požitku jest nutná, aby fysické
zlo, způsobené hříchem, mohlo býti vyléčeno. Tak poskytují samy
zákony přírodní příklady trestů obojího druhu, napravujících
i zadostčinících, a zjevují tím moudrost Toho, jenž vládne nad
obojím řádem, fysickým i mravním ; ony ukazují zřetelně, že jest
to jedna jediná ruka, která všecko upravila a uspořádala, ježto
mezi tak různými věcmi jest taková souvislost, taková shoda a taková harmonie.
Přeložil K O N S T A N T I N MIKLÍK, CSSR.
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Užitečnost chudoby.
Pasteur — jako náš Cajal, jako většina opravdu velikých
mužů lidstva — se narodil v skromničké, skoro chudobné domácnosti. Není nesnadné pochopiti, že nejde o náhodný fakt. Bylo by
nespravedlivé popírat, že byli na světě také mužové bohatí od narození, vychovaní v blahobytu a vyznačující se nadměrně vyvinutou inteligencí; stačí uvést Bacona. Ale to jsou příklady výjimečné. Zejména věda roste jen v přísném ovzduší. Musí se, jako
zápalka k zažehnutí, setkati drsně se skutečností.
To je jednou z příčin toho, že synové geniů bývají prachobyčejní lidé. Vítězství genia s sebou přináší skoro vždycky velký
hmotný blahobyt; někdy též bohatství. A rodina učencova se
možná po dlouhých letech boje stará přehnaně o to, aby odstranila dětem s cesty trní, které sama potkala při svém namáhavém
vzestupu; a dítě a jinoch, jejichž potřeby byly zcela ukojeny, jsou
téměř vždy zeslabeni pro životní boj. Nepochybuji o tom, že přepych je jedním ze smrtelných nepřátel vědy.
Pasteur si musil vybojovat své skromné studentské živobytí
dáváním kondic; věnoval na jídlo pár grošů a za celá svá studia,
jako docela mladý člověk -— a v Paříži, to je uprostřed pokušení —
byl jenom asi čtyřikrát v divadle. Nedovedu si vysvětlit, proč nad
tím bědují skoro všichni jeho životopisci. Jsem naopak přesvědčen, že by bez tohoto tvrdého učednictví, nebyly ani Pasteurův
mozek, ani jeho vůle, dosáhly toho zázračného napětí, jež mu
umožnilo dožiti se plodného stáří, navzdory záchvatu mrtvice,
který ho málem srazil do hrobu v necelých padesáti letech.
Jedním z podstatných rysů Pasteurovy povahy, o němž se
zmiňují všichni jeho životopisci, toť jeho nezištnost. Jeho studie
o kyselině vinné, o vínech a pivě, nebo o bourci morušovém, mu
mohly vynést závratné sumy; a vždycky odmítl a dal přednost
své skromné domácnosti, bez přepychu, ale také bez starostí.
Tehda ještě neexistovala Nobelova cena.
A neposlouchal možná, jednaje takto, své vrozené dobroty,
jako spíše skrytého instinktu, který mu označil nadbytek za jeden
z nejnebezpečnějších útesů pro jeho budoucí dílo.
Tato chudoba je užitečná nejen v prostředí rodinném, ale také
v ryze vědeckém prostředí.
Ve Štrasburku si musil Pasteur kupovat nezbytné nástroje
z vlastních, velmi skrovných prostředků. Jeho laboratoř v Učitel448

ském ústavě, kde dokončil své pamětihodné výzkumy o kvašení,
měla jen dvě chladné světničky, které badatel zimprovisoval na
půdě. Příhrada s kulturami byla umístěna tak uboze, že si musil
učený muž skoro kleknout, aby se k ní dostal. V Arbois provedl
skoro všechny své výzkumy o vínech v nedávno vystěhované kavárně, a stávalo se, že některý bývalý návštěvník vstoupil do zavřeného podniku, a neuvědomiv si, jak osud všechno moudře pozměnil, požádal samotného Pasteura nebo jeho spolupracovníka
Duclauxe o sklenku piva.
Při četbě těchto episod, vytone člověku v mysli vzpomínka
na Claude Bernarda, který také uskutečnil své fysiologické dílo
v chudičké podkrovní světničce s improvisovanými nástroji; nebo
na Cajala, jenž se musil často zřeknout věcí, jichž člověk potřebuje nezbytně k životu, aby si mohl koupit své mikroskopy, nebo
si předplatit zahraniční revue.
Byl by však v jiném prostředí — na příklad v místnostech
dnešního Pasteurova institutu, v nadmíru štědře dotovaných laboratořích College de France, v nádherných pavilonech Biologického
ústavu Cajalova — duch oněch velkých mužů natolik zjemněl
a stal se dosti pronikavým k tomu, aby zasáhl k nejhlubšímu
tajemství života ? Věřím upřímně, že ne. Genius se ve většině případů neprojeví spontánně, ale teprve po urputném boji s prostředím, při němž je pro vědu ztracen každý talent, který není opravdu výjimečný.
A proto v době, kdy vynikající muž dostoupí vrcholu slávy
a je obklopen vědeckou hojností, promění se jeho působení a dá
vznik škole, jež prodlouží jeho jméno v budoucnosti; ale v tomto
Ústavě, který má vyznačeno na pyšném průčelí jméno zakladatelovo, nevyvstané téměř nikdy nový genius. Ten vzejde, když se
toho nejméně nadějete z jiného nepohodlného a ubohého bytu.
Neprojevujme tedy nevděk chudobě, a zejména v ní nehledejme záminku pro svou neplodnost. V zemích bez vědeckého ovzduší,
jako na příklad naše, trpívají lidé touto chorobou a všichni hlomozně volají po penězích, po velkých sumách peněz, aby byly
zbudovány velkolepé nemocnice, sanatoria přeplněná nástroji, učitelské stolce vydekorované jako jeviště. A to je ostatně v pořádku;
ale ať nikdo netvrdí, že odtud vypramení skutečná věda. Nejprve
se musí zocelit lidé; a ti se zocelí kdekoliv. A pak již přijde dokonalé zařízení, aby se začaté dílo rozvinulo. Nikdo však nebuduje
chrám, jestliže se již nerozžilo náboženství. A každé náboženství
se zrodí z nedostatku; a téměř všechna se poruší v hojnosti.
Mám neustále na stolku své pracovny — abych nezapomněl
na toto naučení a sděloval je ostatním — mám tedy ustavičně
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před očima fotografii podkrovní světničky, o které jsem již promluvil, a kde Pasteur možná uskutečnil své nejpodivuhodnější vynálezy. A dole jsou uvedena slova, která řekl ministr školství,
když ho přišel budoucí velký vynálezce požádat o peníze, aby mohl
pokračovat v svých studiích: »Lituji, mladý muži, ale nemáme
pro vás v rozpočtu ani padesát haléřů. « Ať to čte kdokoliv, každý
řekne: »Pitomý ministr! A kolik peněz rozdal bůhvíjakým hlupákům. « Já však pravím, že ten ministr mimoděk pochopil, co je
třeba dáti Bohu a co Césarovi. Peníze těm, kteří je dovedou utratit ; chudobu těm, kteří z ní dovedou vydobýt pravdu,
Student oslňující a student vzpurný.
Někteří vykladači se tváří překvapeně, když čtou v Pasteurově biografii, že byl prostředním studentem. Na škole obecné,
v koleji v Arbois nezanechal po sobě stop; byl to student un peu
lourd — praví jeden jeho životopisec — nevyznačoval se ničím
zvláštním, nijak se nevyznamenal. Maturoval také docela obyčejně. Ve čtyřiadvaceti letech se zúčastnil konkursu o místo profesora fysiky a zařadil se jako třetí s prostředními známkami. Bylo
by zajímavé vědět, kdo byli ti dva »výtečníci«, jak by se dnes
řeklo, kteří předstihli tak lehce Pasteura před oficiální spravedlností !
Chci vyzvednout tento fakt, neboť se domnívám, že žádný
čelný muž — a ne zrovna geniální jako Pasteur, ale člověk prostředněji nadaný — nemohl být nikdy dobrým studentem v oficiálním slova smyslu! Být vždycky dobrým studentem, dosáhnout
vžycky nejlepších známek, které jsou tím, čemu se říká » skvělým
školským výkonem«, předpokládá, že se student přizpůsobí prostřednosti školní organisace, ať je to u nás či kdekoliv jinde. Cajal
byl prostředním studentem jako Pasteur; a Ostwald zdůrazňuje
ve své knize o velkých mužích, jak často byli vynikající mužové
v oficiálním údobí svých studií studenty průměrnými nebo i docela špatnými.
Studovat stejně pozorně všechny discipliny nižšího a středního školství, a studovat je především s touhou po nejlepších známkách, je skutečně zaručeným způsobem, jak na světě ničeho nedosáhnout. Špatný student se může stát průběhem času velkým
mužem. Student dokonalý, který má předplaceno vyznamenání
(jeden z těch, které vláda vyznamenává, jestliže dosáhli vždy nejlepších známek), ten nezbytně utone záhy v intelektuálním polostínu na celý svůj život. Je to sportovec nejlepších známek a nic víc.
Řekněte mi, že je nebezpečné mluvit takto v zemi, kde je nedostatek píle ještě tak zdůrazňován okolními vlivy. Jsem však tak
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přesvědčen o neužitečnosti, ba o škodlivosti oficiálních vědců, že
provolávám bez váhání svou válečnou výzvu. Vyhlasme válku
p r i m u s ů m , těm studentům, kteří se podrobují bez výhrady
úzkoprsým školským řádům ! A čte-li mne některý z nich, ať mi odpustí : byl jsem také jednou p r i m u s e m , a dosud na sobě cítím
tíživost té oficiální slávy, příjemné a zmrtvující jako morfiová
injekce.
Nesmějí se ovšem zaměňovat špatné známky vznešeně vzpurného studenta, toho, který se nepodvolí školské prostřednosti a využívá hodin, jež mu profesor určil k bezhlavému naučení svých
lekcí, aby studoval jen jednu, nebo se učil věcem, jež se odlišují
od toho, co po něm žádají ve škole; nesmějí se, pravím, zaměňovat
se špatnými známkami studenta bez pevné vůle nebo nadání. Ale;
opakuji znova, že se musíme postavit proti stanovisku, jež považuje za nejlepšího žáka toho, kdo má nejlepší známky. Při konkursech, zkouškách a soutěžích se nám tento problém staví každodenně na oči. Když vidím, jak pyšně ukazují na takového příkladného hocha, připomínám si ty druhé, nadměrně statné, kteří vypadají zdánlivě bůhvíjak zdravě a v řádu fysickém bývají také
chloubou svých rodičů a příbuzných. U jedněch i druhých je to
nádhera jen a jen zevní. Pod cetkou výborných známek se často
skrývá obyčejný duch; a pod zaoblenými tvary a růžovoučkými
barvami se tají podstata lymfatická a eunušská. Silným mužem
zítřka je ten, kdo se nám dnes jeví hubený, šedivý a neklidný;
vědcem zítřka je student nepravidelný, nevyrovnaný, nesportovní :
ten, jenž si neusmyslil vydobýti nejlepší známky jako tenisový
pohár, ale touží po vědění.
Pravda a krása.
Náš Cajal volal mnohokrát, že k vytvoření civilisace nestačí
jenom umění, ale že je třeba také vědy. Není snad ani nutné dodávat, že samotná věda nestačí k životu jedince nebo národa. Národ nebo člověk proniknutý vědou, ale bez umělecké citovosti,
bude jistě národem osvíceným; nelze však zaměňovat kulturu
a civilisaci. Je nezbytné zažehnouti v nitru jako Pasteur dva posvátné ohně: jeden před Pravdou, druhý před Krásou. Pasteur byl
od malička, a již tehda, když v něm ještě nepropukla láska k vědě,
vášnivcem umění a poesie, a je známé, že namaloval portrét své
rodiny, na němž je možno vytušiti budoucího velkého umělce, který
nakonec podlehl badateli. Jako hoch plakával nad svými oblíbenými knihami. Když byl v plném mužném věku postižen výronem do
mozku, a jeho život byl ohrožen, pomáhaly mu v nekonečných
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dnech rekonvalescence básnické sbírky, aby se povznesl nad žalnou přítomnost.
Tento cit pro umění je nad to nezbytný, neboť se jeho vzrušení přenáší posléze na vlastní vědeckou práci, která bývá často
chladným procesem a neměla by jím býti nikdy. Je při nejmenším
skupina vědců, — těch, které Ostwald jmenuje romantiky — k nimž
přináležel Pasteur, a u těch není pronásledování pravdy jen odměřeným a pozvolným pochodem skrze přísné metody, ale také
někdy rozletem ducha, jenž náhle vzplane a zamíří k neznámému,
nebo zase odvážným a slavnostním letem nad stínem omylu, při
němž napomáhají křídla hypothesy. Je to úhrnem něco, co připomíná vášnivou chvíli umělecké inspirace a skoro se s ní ztotožňuje; vždyť nejsou konec konců pro vyvolence krása a pravda
dvěma odlišnými Múzami, ale jen jednou, nanejvýš se dvěma
tvářemi. Vědec romantik cítí, když zasvitne pravda totéž tělesné
vzrušení jako umělec, když najde verš nebo definitivní tah štětce.
Je mnoho příkladů této ryzí emoce vyvolané čistou pravdou, od
Archimeda, který vyběhne obnažený z lázně a běží s křikem ulicemi, neboť mu šlehla hlavou jeho slavná věta, až k samotnému Pasteurovi, jenž ve chvíli, když si ověřil polarimetrem svou hypothesu
o molekulární disymetrii, vyběhne skoro bez sebe ze své laboratoře
a objímá se slzami v očích, koho jen potká. A Biot, starý učitel,
když před jeho očima opakuje Pasteur svůj slavný pokus, zvolá:
»Milý synu, celý život jsem miloval vědu, a když to vidím, buší mi
radostí srdce.«
Kolika hodin odříkání a bezvýsledné námahy je však potřebí,
aby to bylo možné, aby paprsek světla pootočený do prava nebo
do leva zrychlil tep srdce a rozechvěl nervy.
Lidé spatří z vědce jenom záři jeho vynálezů, ale nedovedou
si představit dlouhou kalvarii, která předcházela vítězné minutě.
Vždy si připomínám to, co vypráví Leon Daudet — ten dobrák
Leon Daudet, který o mně napsal tolik pošetilostí, neboť miloval —
ze života slavného francouzského neurologa Charcota, o němž si
dnes všichni myslíme, že žil šťasten jako princ a jenom přijímal
pocty svých současníků, kteří se sbíhali se všech koutů světa, aby
ho uslyšeli a nalezli zdraví v jeho slovech. To byl zajisté líc jeho
života; ale kolik bylo na jeho rubu bolestných chvil, jako ona,
kterou nám líčí Daudet: »Prohlížel jsem si jednou odpoledne —
praví autor — lékařskou knihu v učitelově knihovně, která vroubila do velké výše stěny jeho pracovny, když tu mně překvapil nenadálý Charcotův příchod. Zadržela mně zvědavost a díval jsem
se na něho pozorně, nehýbaje se mezi knihami. Znamenitý vědec
zůstal dlouho sedět u lampy, celý vysílený a uondaný, zíraje pří452

mo před sebe, nehýbaje se, a na jeho tváři se zachvíval výraz,
který jsem dosud neznal : byl to výraz zároveň vznícený a zoufalý.
Tak proseděl celou hodinu a nakonec vstal a šel něco nařídit svému asistentovi. A já jsem si pomyslil a mrazilo mě při tom až do
morku kostí: To že je vědecká sláva? Pak by nebyla zrovna záviděníhodná!« — končí Daudet.
Díky těmto bolestným hodinám ztrácí však věda v očích vyvoleného muže svou chladnou strohost a splývá se zářným obrazem krásy; stejně mohli, díky dlouhým rokům sebemučení, nalézti
světci v chudobě, utrpení a nakonec ve smrti zdroj radosti.
Nuže, při tomto mlčelivém a asketickém díle duchovního povznášení a citového zjemňování, bude umění posilou, která nikdy
nezklame, světlem, které nikdy nepohasne v nekonečných hodinách pochybností.
Předurčení pedagogické.
Zároveň s láskou k vědě cítil Pasteur, jak jeho duše cítí nutnost získávat nové a nové stoupence, rozsévati kolem sebe bohatství, které nashromáždil svou houževnatostí. Učil jako student své
spolužáky; a když měl chvilku volno, hledal nové žáky ve svých
bratřích a svých rodičích.
Ostwald říká, že na základě učebných zkušeností může rozpoznati budoucího význačného vědce v žákovi, který se nespokojí
s obvyklou lekcí, ale chce si ji doplniti sám od sebe novými poznatky, který je zvědav na vědění; tedy toho, jenž se nenasytí
denní dávkou oficiální vědy. Ale snad svědčí ještě výrazněji o budoucím vědci jiný rys, který vystupuje tak zřetelně u Pasteura;
rannost pedagogického nadání a učitelského působení.
Promrhání života.
Jedna z rad, které slyší mladý vědec, a obyčejně každý pracovník neustále z úst těch, kdož ho obklopují, velí, aby si toho nebral každý den na sebe příliš mnoho. »Pracujete přespříliš !« —
řeknou mu všichni, kdož se o něho zajímají s větší či menší
upřímností. »Studujte trochu méně a věnujte zbytek času zábavě !«
Fysiologové prostudovali podrobné zákony intelektuální únavy
a nezbytnosti zregulovati práci duševní, jako je zregulována svalová práce dělníkova nebo i chod neživého stroje. Montaigne řekl,
že »odpočinek od povinnosti je částí povinnosti«. A nelze pochybovat o tom, že obyčejní lidé, fysiologové i básníci mají pravdu,
jako se nemýlí národohospodáři, když hlásají šetrnost a zákony,
které řídí tu velkou vědu, jíž je málo utrácet a uložit si, kolik je
jenom možno s myšlenkou na zítřky.
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Šetření vlastní prací i vlastním životem jsou zajisté ctnosti,
ale neřest, jež stojí proti nim, to jest mrhání, jest ještě cennější
nežli samotná ctnost. Vždyť se žádný člověk nemůže nazvat inteligentním a dobrým, šestří-li svými statky; a ještě méně tehda,
jestliže skrblí svou vědou, odměřuje-li na přesných vážkách touhu
poznávati a učiti i nadšení, jež ho nese za dobytím slávy.
Pasteur pracoval neúnavně od neznámého jinošství, až po zářný západ svého života. Pro něho neexistovalo rozptýlení, divadla,
slavnosti, ani předpisy duševní hygieny, ale jenom vyčerpávající
každodenní práce, kdy jediným odpočinkem po skončeném badání
bylo zahájení nových pokusů. Tíživost této práce způsobila, že Pasteurovi praskla v mozku žilka, když mu ještě nebylo padesát roků.
Málem tehda zemřel, ale když se po prvních hodinách probral ze
stínů bezvědomí, napsal hned na kus papíru: »Rád bych se rozhovořil o vědě.« Po šesti týdnech byl poslán na zotavenou do Saint
Hippolyte du Pont, a třebas se ještě nemohl hýbat, diktoval svým
žákům methody svého velikého plánu na odhalení a potírání chorob
bource morušového.
Poraďme tedy budoucím vědcům, aby pracovali s mírou. Neupusťme však od své skryté sympatie k muži rozhazovačnému,
který našich rad nedbá a odevzdává se šlechetně své nespoutané
činnosti, k tomu, v němž je touha po slávě silnější než lpění na
životě.
Pasteur a ženy.
Třikrát zanechaly ženy stopu v životě Pasteurově. Jeho matka,
žena prostá a neznámá, ale vynikající citem a jasnou inteligencí:
nadání mužů pramení téměř vždy z krve matčiny. Pak jeho sestry,
jeho první žákyně, které otcovsky miloval. A posléze jeho paní,
prototyp ženy badatelovy (popsaný tak dobře Cajalem), která se
starala jen o to, aby zpříjemnila Pasteurovi život tím, že se vzdala
veškeré marnivosti, že mu odstraňovala s cesty kaménečky, o něž
by byl vědec mohl klopýtnouti na cestách meditace a pokusů.
Žena jako zaujetí sexuální se v životě Pasteurově nevyskytuje.
V mládí žádná láska. Samotný začátek idyly s budoucí chotí proběhl rychle a přesně jako pokus v laboratoři. Jednou uviděl Pasteur dceru pana Laur enta, rektora university štrasburské, a uhodl,
spíše vnuknutím rozumovým nežli instinktivním záchvěvem srdce,
že by ta dívka byla ideální družkou pro jeho ducha; požádal hned
o její ruku a oženil se. Trvalo to jenom dva týdny. V mužném
věku, v těch letech vědecké slávy, která v životě jiných mužů přitahuje určitý typ intelektuálně romantických žen, nenajdeme zase
ani jednu v přímočarém a přísném životě Pasteurově.
454

Chceme-li vydobýt z tohoto života jeho příkladnou esenci,
měl by se Španěl nejvíce zamyslit nad tímto zde. Ve Španělsku
totiž existují dva nesmrtelní nepřátelé vědy, a to »donjuanismus«
mnohých mužů a intelektuální nepochopení mnohých žen.
»Donjuanismus«, toť vzrušující námět, jemuž věnovalo mnoho
současných badatelů podrobné studie. Sám mohu připomenout
svoje, a rád bych zde opakoval, že protikladem dona Juana je muž,
který pracuje a obzvláště ten, jenž pracuje duševně jako vědec;
a proto, že je Pasteur dokonalým mužem vědy, můžeme postaviti
proti romantickému a dvojsmyslnému obrazu Dona Juana, jako
protinožce a líc, vznešenou a přísnou osobnost Pasteurovu.
Pasteurův katolicismus.
Nakonec se ještě zmíníme o nejznámější stránce života Pasteurova. Pasteur, čelný vědec, muž, který věnoval všecku svou
energii zkoumání hmoty a jehož myšlení se celé dlouhé týdny
nořilo do problému vzniku života, byl nejen vzníceným idealistou,
ale praktikujícím, vroucím a upřímným katolíkem; věřil stejně
jako jeho matka, dobrá dělnice, jež zcela přivykla provinciálnímu
městečku.
Jaké to velké naučení pro generace současných badatelů, kteří
jsou od padesátých let století minulého vychováváni v skalním
materialismu! Je naší povinností neuhnout tomuto naučení; nelze
se obdivovat badatelské práci Pasteurově a tvářit se lhostejně
k tomuto zaměření jeho duchovnosti, které je tak vniterně spjato
s celým jeho dílem.
A my Španěié, kteří sníme o jiném Španělsku, musíme z toho
vyvodit něco pro sebe. Je-li Španělsko zemí katolíků, přijměme
tento velký příklad, jenž svědčí o tom, jak může upřímná víra vehnati mízu do stromu vědy. Nuže, dobrá ; ale poznamenejme také,
že Pasteur byl člověkem věřícím a ne fanatikem. Dovedl jiti do
všech zákoutí přírodních věd se světlem víry v hloubi svojí duše,
ale víra nikdy neubližovala jeho vědecké myšlence. Neohledával
křišťály, kvasidla a mikroby, chtěje nalézt Boha; věděl totiž, že
Bůh je všude a nemusil ho již hledat.
Znamená to, že myšlenka na Boha nemá být předmětem našeho vědeckého zájmu. Bůh může vést naše myšlení, poštěstilo-li se
nám zroditi se s vírou v duši. Nebo se nám může zjevit najednou,
v nějaké životní zatáčce, jako se zjevoval prostým očím galilejských rybářů.
S m ě š n é a n e u ž i t e č n é je h l e d a t i ho č o č k o u
mikroskopu.
Z knihy »Kořeny a sláva Španělska« přeložil ZDENĚK ŠMÍD
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POZNÁMKY
ŠPANĚLSKÝ KRISTUS. »Kdo z vás mi žebřík vypůjčí, / abych se mohl
dostat k dřevu / a vyňal hřeby, které tkví / v dlaních Ježíše z Nazaretu ?« —
volá španělská lidová píseň.
Není zajisté země, kde je třeba pomoci rychleji, kde tělo zmučeného
prošlo větší uondaností než v zemi » tragického pocitu životního«.
Pomyslíme na Ukřižovaného a hned se nám vynoří před očima zastávky
křížové cesty, a v hloubce ramena kříže propálená do nebe, jež tíží olovem.
Mám nevyhladitelně ve zraku Krista z obrazu L u i s e d e M o r a l e s , nad
nímž se až zúží dech, neboť těžké dřevo kříže má desateronásobnou váhu na
rameni již oslablém. A všechny ty prsténce trní, sinavé kruhy pod očima,
sečné rány rtů a dlaně sevřené v bolesti, sloučí se nakonec v hloubi paměti
v jednostejný závan nachu a nafialovělosti, obsahující celistvě všechny tváře
a těla, do nichž španělští malíři pohroužili svou představu o Umučení Páně.
Je to skoro vždy plamen bolesti, která prolne až do morku kostí, ocúnovitě
podbarvená rouška agonie, procezující krůpěje jedu.
Jak trpí! — vydere se nám ze rtů před touto vidinou, a jako bychom
se v bleskovém průhledu přimkli vždy k jinému obrazu, sledujeme kroužení
těch tváří — tváře jediné . . .
Trpí! . . . děj přítomný! Kristus španělského malířství není klidnou dekorativní plochou, připomínkou, pohledem na minulost. Těsně před naším
zrakem napíná se trpitelsky svalstvo a šlachy, oči se lesknou z horečky,
slaný pot se sráží v jizvách pleti, rty s sebou škubají, a trny pronikly tak
hluboko, že jistě z těch ranek pramení ta nepotlačitelná bolest, jež drtí doleji
obličej svou železnou rukavicí. Ano, je to tvář, jež zanedlouho pozná agónii,
poodchýlí se ode dřeva kříže a ve chvíli, kdy se kolem zcela zatmí a oči
oslepnou v mlžnosti závrati, zavolá za všechny budoucí trpící a mučené:
Pročs mě opustil?
Bývá to přečasto bojovné kladení barev, neboť ta šlehnutí vyvěrají
z malířova nitra, jímž právě lomcuje soucit, rovný bolesti. Zde se Španělé
dostali na nejzazší mez, neboť dobře znali tu tragickou výspu utrpení. Oni
žili leckdy tak střemhlavě, že již nebyli pány svých činů a vlastní krev je
vehnala do leckteré slepé uličky. A věděli, že se za tyto týdny a měsíce roznícenosti a vášnivosti trpí, že se muž přespříliš smělý vystavuje ikarovskému
pádu. V Božském synovi na kříži malovali častokrát sebe zmučené a poplivané, a bolest se k nim v oněch okamžicích vracela nečekanou oklikou
a na chvilku je nesnesitelně krušila.
Není to jistojistě Kristus mírného národa, jenž se domnívá, že přitížil
Umučenému jen neznatelně, ale Pán vášnivců, oslepenců, střemhlavců, mimochodníků, urputníků, vzpurníků a pološílených. Před těmi obrazy lze vytušit,
že právě za takový národ proťaly trny Spasitelovu tvář nejhlouběji.
Ten národ se bratříčkuje s agónií a zmarem, jde si po okraji propasti
a hazardérsky se pousmívá, a když domy lehly popelem, zem je prolámána
trychtýři výbuchů, hlína špatně rodí a vzduch čpí mršinou, domnívá se ještě
se stoickým pousmáním, že domovina nepozbyla rovnováhy. Horská krajino
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krkavčí, horalský hrade mrazu a ručejů čistého vzduchu, Kastilie, koho by
udivilo, že právě tvůj Kristus je zmučen ze všech nejkrutěji?
Toť země, jež se uchyluje přespříliš často do mincoven bolesti, a nechce
ji dostat rozmělněnu v drobné penízky, ale žádá si hned těžkých dukátů,
tolik zamlklého žalu pro muže, tolik slzí pro ženy, co jich jen snese
smrtelné tělo.
Žijí tam zástupy mužů, jimž bída uléhá nevykořenitelně v hlavách, a ti
se měří se smrtí s lhostejností toho, kdo zná jen noc, jen trní, tmu a hlad.
Jak zabíjí ten, jenž nepoznal pravého žití, jaké ohaře nalezne občanská válka
v hloučcích partyzánů, kterým jsou těla znepřátelených bratří jen změtí stínů!
Jest jedno rčení, známé z románů. »Znavenou a zarostlou tváří se podobal Kristovi« — píší mnozí, neodvažujíce slov. Není však frází říci, že
tváře anonymních Španělů, když ve dnech bojování a útrap očadnou vousiskem a prolomí se vráskami únavy, připomenou vzdáleně Kristovu agónii na
známých obrazech.
Ve Španělsku bývalo vždy mnoho bratrstev, někdy dost podivných, a ta
prolínala třebas Velikonoční týden v Seville, vyzvánějíc kápěmi podivné skrývačky, onou prchavou ku-klux-klanovitou příchutí. Dnes proměňuje válčení
uprostřed všech hrubostí, nadávek, špíny, rozpadu, čmoudu a stlívání, ty anonymní znepřátelené bratry v jediné popelečné »bratrstvo trpících«. Osud přibrušuje takto právě do smuteční černavosti zas jednu fasetu odvěkého Španělska tragického.
Musili bychom však zazoufat nad tou kamenitou a vyschlou zemí, kdyby
v dnešní truchlivé době mělo znít jen pohřební krákání nad její zborceninou,
pohřebištěm staleté gigantické slávy. Onen blesk zmučeného těla spojuje
nebe se zemí. Doblýskalo po truchlivé a prosinalé agónii a rozjasňuje se
zmrtvýchvstáním. Dar bolesti se rozvíjí jako dosud nepoznaná růže.
Kéž by se lidé, kteří dovedou vložit tolik utrpení na bedra druhých
a strádají sami v sobě leckdy až zámezně, sjednotili za čas opět v bystřině
lásky, již vykřesala jediná smrt.
Olifanty jitra po půlnoční mučírně!
ZDENĚK ŠMÍD
NÁBOŽENSKÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ VE ŠPANĚLSKU. Španělsko rozťalo jako pravda svět ve dví. Ti, kteří mají vědomí živého společenství života
i smrti v jediné Církvi Svaté na jedné straně a na druhé ti, kteří se upisují
veřejně nebo tajně, vědomě i nevědomky na úpis, vyhotovený Marxem a Leninem. A není ani příčiny diviti se onomu zmatku, který zachvátil srdce
i mysl dobře smýšlejících, když se zvedla řádná obhajoba cti španělské vlasti.
Jak známo, dobře smýšlející má pochopení jedině pro tíhu kapsy. Čím je mu
tedy čest vlasti? Zvláště když tato čest jedna a tatáž je jako čest víry nadpřirozené! Tím je vysvětlitelné, proč poskvrna cti se obrací spíše na sociální
problémy, nedala-li se již před tím ututlati mlčením. Také jakmile se něco
obrátí v sociální problém, buďme ubezpečeni, že váženému soudruhu proletáři, i kdyby byl otcovrah a sybarita, nelze šlápnouti ani na kuří oko, aby se
na březích Evropy a Asie nerozezvučely tam-tamy.
A tak i Španělsko neobrátilo na sebe důkladněji pozornost dotud, dokud se nešláplo na kuří oko. Pálily se ovšem kostely i kláštery, jakmile se
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ujala vlády levá fronta ve Španělsku, dopravovaly se ovšem zbraně pro anarženství je třeba vyhubit! ze země tak, že po něm nezbude jediné památky,
byly ovšem odňaty zbraně občanům, kteří se nepostavili do levé fronty, ale
jaký pak údiv, to nestálo ani zato, rozepisovati se o tom v tisku, vždyť to je
svoboda marxistů a anarchistů. Ve jménu této svobody dobře smýšlející ani
nemukne, popravuje-li se kněz, odstřelí-li se řeholník, ale zato se kulturně
spouští přívaly slz pro leckterého černocha. Ani na obranu staletých kultura marxismu je kulturní až stachanovsky. Jenže tradice, zvláště tam, kde ji
oživuje cit pro právo, není nikdy vymlácenou slámou, jak předstírají propoctivé svědectví pravdě, je vždy dosti síly v pažích, které zvedají Kříž
a Tělo Páně.
Proto čteme-li u Ladislava Kuncíře vydané reportáže ze Španělska, které
sebral bývalý pravicový ministr katolík Estelricho do knihy N á b o ž e n s k é
p r o n á s l e d o v á n í v e Š p a n ě l s k u , je nám dáno jasně viděti, co vše
se u nás přátelům levé fronty zdá spíše hodno mlčení. Přece jen není radno
pouštěti do světa, že za vlády levé fronty, placené kominternou, bylo na smrt
vydáno 11 biskupů a na 17.000 kněží, popravených z části ještě před Francovým povstáním. Nelze se rozepisovati přece, jak se vedlo katolíkům v územích, které zcela ovládala levá fronta. Není ani dobře vypisovati osud řeholme, ničení klášterů, knihoven, far a chrámů. Není ani dobře všímati si roztříštěných a stržených soch, neboť jasně by bylo viděti, pokud vláda levé
fronty není než řádění proletariátu, puštěného se řetězu. A jedno je zcela
zřejmé, jak ze zpráv jednotlivých krajů, v kterých rudí hromadně a v tutéž
kolika uprchlíků, kterým se podařilo vydati svědectví o statečnosti ve víře

v Rusku potřebné davy, svádějíc je odvěkým příslibem: Budete jako bohové.
Krev mučedníků španělských však vydává již své květy. Jak za reformace Tovaryšstvo Ježíšovo odrazilo útoky Lutherovy, Kalvínovy a Zwingliho,
tak novodobé Španělsko, bránící čest své vlasti, zaráží v Evropě postup bludů

nesená a výmluvná, jako by byla předurčena k záměrné a usměrněné porodního divadla palestinského, které se po více než desíti letech objevilo
znovu v Praze, aby tu zahrálo v prvé řadě opět proslulého D y b u k a , jehož
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lenec, když byl odmítnut rodiči jemu zaslíbené nevěsty, rozrůstá se v dramatu Anskiho (původně psané rusky) v tragedii takřka antického rázu. Dva
přátelé z mládí, Sender a Nisan, přislíbí si zasnoubit své budoucí děti. Po
smrti Nisanově jeho syn Chanan zabloudí do města, v němž žije jeho zaslíbená. Jejich setkání je vzplanutím lásky, jemuž brání lakota Senderova,
který chce provdat svou dceru do bohaté rodiny. Chanan, zdrcen tímto poznáním, umírá s kletbou na rtech, a jeho neukojená duše posedá nevěstu.
Zázračný rabí Asriel vyžene sice zaklínáním dybuka z nevěsty, avšak ta
umírá, aby její duše se spojila s duší zaslíbeného. Toť stručný děj, odehrávající se v lidovém prostředí ghetta, jímž prolíná chasidská mystika.
Pro režiséra Vachtangova, žáka Stanislavského, který tuto hru nastudoval krátce před svou smrtí, těžce nemocen, po dvou stech úmorných zkouškách, stal se tento námět režijním libretem, které umocnil na podívanou
zvláštní a sugestivní. Strohý realismus, jak jej známe od Moskevských, narostl tu takřka do přízračnosti a extatičnost, vyvozená z charakteru židovského národa, nabyla tu přísvitu groteskního. Toto dvojí zaměření, vyměňující si takřka svůj účin, je dokonale stmeleno a prolnuto. Je plastické v každém okamžiku, nuancováno od křečovitého gesta přes rytmický pohyb až
k tanci. Stupnice hlasů je široká: od monotonie přes velebný pathos až hysterickému výkřiku. To, co lze na tomto představení označit za expresionismus, je vnější: dekorace a líčení herců. Ale i to je zapojeno gestem a tónem
hlasu v jednotu homogenní. Rubatová tempa některých scén jsou mistrně
»odpausována« apassionaty a parlandy takřka hudebními. Dramatické kontrasty jsou vyváženy a takřka nenapodobitelné. Uvědomíme si to v tom okamžiku, když si představíme tuto hru hranou jiným souborem pod jiným režisérem. Zde tkví také poučení pro divadla naše. Bohužel, poučení marné.
Je zbytečno jmenovat herce. Někteří se od posledního provedení vyměnili. Ani to nepozorujete. Toto divadlo nemá v běžném slova smyslu starů.
Zde nejsou herci, zde jsou role. Vachtangov je zbásnil do nové skutečnosti.
Ta žije ještě dvacet let po smrti svého tvůrce. Je to děsivé vědomí. Ale strhující. Divadlo, tato uplývající skutečnost, která zobrazuje nepřirozený úkaz:
kaleidoskop, který vytrvale vrací týž obrazec. Malý a nezapomenutelný zázrak, jemuž platí tato poznámka.
JAN REY
GLOSA NA OKRAJ TOHOTO ČÍSLA. »Šíp namířený k nebi a vysokého
cíle« — světlem té věty, určené proslulým belgickým hispanistou L. P. Thomasem poválečné poesii španělské, lze zalít celou literaturu španělskou, či
alespoň to její významné horské pásmo, které se pne hrdě a vytrvale od země.
Jsme ve Španělsku zajisté v zemi, kde je pitvorný škleb života zdůrazněn až přespříliš, a ve spodnějších polohách domácí literatury se ozývají záměrněji drsné názvuky životního odkouzlení a osudového čmoudu s příchutí
marnosti, ale tento akord smuteční a popelečný, dobře vysvětlitelný z nadměrných vniterných kontrastů španělské národní povahy, bývá nadmíru často
vykupován a slavně popírán slovem, pnoucím se čistočistě z vnitřní ušlechtilosti, pravdivosti, umělecké rytířskosti. Nikde snad nebylo prožito středověké
heslo — N o b l e s s e o b l i g e — vroucněji nežli v literatuře španělské, třebas se tato pravda nezdá při prvním a povrchním pohledu tak zjevná. Bývá
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to umění mužů životem zkoušených a pokoušených, lidí nezvyklého životního
žáru a nevyčerpatelné tvořivosti a je jim tedy často obtížnější dodržeti souvisle příkazy strohé umělecké řehole. Příkladnost leckterého významného Španěla tkví leckdy spíše v jeho velkorysém záměru nežli v dokonalém uměleckém vítězství ; je to zajisté v mnohém směru literatura formálně nevyrovnaná
a podléhající u jedinců i v jednotlivých údobích výkyvům nezvykle prudkým,
ale není to nikdy literární proudění průměrné, vlažnavé, všedně přihlazené.
Španělskou noblesu, myšlenkovou i citovou odměřenost, víru nepřirovnatelně
vroucí, najdeme k své posile v Romanceru, ve »Zlatém věku«, a nalezneme ji
též v posledních desítiletích španělského literárního vývoje.
Také autoři přítomného výběru nesou onu výsostnou pečeť! Každý čtenář si brzy uvědomí, že se octl v jednostejné atmosféře španělskosti, a vycítí
jednotný rytmus, jenž prochvívá autory časově i povahově od sebe značně
oddálené.
Běželo také o to ukázat aspoň náznakem, co je pramenem španělskosti.
Shledáváme se dosti často s oprávněnými pokusy rozšířiti silně tento pojem
s hlediska dějinného vývoje vůbec a literárních dějin zvláště. Avšak literární
historik, který si uvědomí, jak se perspektiva vývoje španělské národní literatury rozšíří na své periferii, přisvojí-li si t. zv. literaturu španělsko-arabskou a španělsko-židovskou, musí přece jen nakonec zdůrazniti, jak se španělský národ přioděl svou známou a slavnou podobou jen a jen proto, že se
dopjal ryze svého pocitu životního, že uměl také popírat a vyřazovat. Jenom
nevidomec tedy neshledá, že byl katolicismus tmelem španělského vývoje národního a živou vodou jeho literatury ve známé dnešní podobě; jenom pošetilec se může pokoušet p r o c í t i t i španělský vývoj literární, zachovávaje
zároveň chladný odstup k víře Španělů; a jenom zatvrzelá duše by mohla
chtít usměrňovat po svém všechny ty muže, kteří v dějinách bojovali, vítězili,
tvořili a zmírali ze slávy a pro slávu Španělska katolického. V životě i díle
oněch španělských mužů bylo ostatně vždy mnohem více svobody, než si jí
žádají a dovedou vybojovat dnešní zimomřivé dušičky.
V přítomném čísle nám nešlo o úplnost, ani o záměrné popírání leckterých ryzích hodnot španělské literatury vylučováním a umlčováním. Těchto
několik překladů chce býti jen novým zdůrazněním naší víry v katolické Španělsko a lásky k literatuře, jež bývá přečasto, »šípem namířeným k nebi«.
Z. Š.
Třeba ještě podotknout, že stať řecké malířky A. Evertsové je přeložena
z vynikajícího překladu španělského, který pořídil G. Maraňon. Ukázka z Jakuba Balmesa je vzata z jeho »Elementárního kursu filosofie. Většinu překladů vybral a pořídil Z d e n ě k Š m í d , v naší mladé spisovatelské generaci
jeden z nejlepších znalců a překladatelů španělské poesie a literatury. Red.
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