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Boží muka
B o h u s l a v Reynek

Cestami Pán v pokoj váže
pole, příbytky, chrám bílý.
Zdem i úrodě dal stráže,
aby rostly, nebloudily.
Úle milosti v lip stínu,
by si dálky poshověly,
kameny, jež drtí vinu,
sloupy se znaky a těly,
lisy oleji a vínu,
větve posvátného jmelí,
kříže v pěšin pavučinu,
kde se osud krokem dělí.
Pastýř v plášti patriarchů
potkává Keř hořící,
v kopci zkamenělou Archu:
nejsvětější Trojici.
Šedé kříže rozkřídlené,
věcné sloupy naděje,
okna, v nichž se blankyt klene,
hvězd a slunce veřeje.
Kořen bytí, krev a světlo,
ze Zsinalého ran žene.
Matce Boží z hrudi vzlétlo
srdce meči okřídlené.
Podrobena kloní šíji
u studánky svatá Anna.
Hvězdy ticha do vln sijí
s mostu milé oči Jana.

Zmije plamenů se svíjí,
růže v ruce Floriana.
O lilii opírá se
Josefova ruka svátá.
Bratr ptáků v božím jase
opírá se o stigmata.
Kníže pokynutím dělí
vody, západy a střechy.
Mračna srážejí se cely.
Slunce sálá do útěchy.
Hvozdy tmy se rozletěly.
V slávě budují se Čechy.

Strom na p ah or k u
Josef

Berka

Tak stranou všeho, větry roubován
tu zrál bez lásky ruky sadařovy,
ovoce trpké, deště jen a sovy
ve větvích lhaly tichou vroucnost rán.
Snad v líci dne zřel úsměv tvůj, ó něho,
však v pažích vzdor, jen mlčky v kamenech
kořeny pronikal a bodláčí a mech
prst lačně vkládaly tu do ran jeho.
A přece! Kolikrát nám duha sklenula se
do těchto větví, spoře zelených!
Ach, kolikrát v žár poledne tu dých
hedvábný stín a tráva prostřela se?
I dnes, sám k polím rosou kráčeje,
k jistotě jeho úzkost svou, hle spínám,
přes jícny zkoušek, přes dny, které jinam
se snaží odvésti mé kročeje.
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Chléb v k ame ní
Josef

Berka

Úrodou psárek i bojínku louka když odvedla daň
a z žitnišť tekoucích pláství med vůně po zákopech stéká,
široká země, z tmy zřídlé kdo prudce mě zavolal: vstaň,
z pokladnic tajných třpyt zdvíhaje jak stříbro vod ponorná řeka,
kdo to až k vrstvám tmy nejhlubším kořenů ponořil dlaň?
Milostí plamenů oděn mák kvete, pln vzdoru a lži,
leč zrní chlebová vůně už po mlýnech volá a díži,
na pšenic široká čela, lat stříbro když modlitba mží,
se ženci vlnami strání loď Markéty svaté se blíží,
a k studním světla dnů bezdeštných z tepla hnízd koroptve zří.
Zkameněl krtin prach a vy, struh pentle, dnes krajinu mou
věnčete slavně, klas došuměl, dech žhavý obilné síly,
k jasnému ostří jak berušky stébla už skloněna jdou,
objetí mocnějších lačni, k dnům života věcného pílí,
rozlehlost selská je nese a nové vlny se dmou.
O Pane, čas přešlý uschl, však nový, viz, pro klíček svůj
teplou si vyhledal brázdu jak měsidla lepkavá těsta,
unaven ke žni až dojdu, až úsměv mi pokyne Tvůj,
tváří stín přejde a prázdnem jen zvlní se podhorská cesta,
na vahách jistot Tvých anděl kéž i mně tak pokyne: stůj!
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Li sty d o b r o v o l n í k o v y
František Křelina
V Madridě na neděli Květnou 10. dubna 1938.
Můj bratře Vojtěchu, nechtěl jsem nikomu psát z této země špa
nělské, a píši-li Tobě, činím tak pro velkou osamocenost i pro velké .
zmatení své mysli. Ne, nelituji toho, že jsem sem odletěl — nelitoval
jsem nikdy žádného svého činu a nic mi není tak vzdáleno jako duch
pokory. Ale splnilo se to, co jsem očekával od svého letu do Španěl?
A co jsem od něho vůbec očekával, proč jsem jej pokládal za jediné
východisko? Nevím — a jen těžko píši toto své přiznání Tobě, který
jsi jediný z nás věděl, co chceš: sít a sklízet a zvelebovat svou zemi,
obdivoval jsem se vždycky tvé věrnosti údělu předsevzatému.
Cítil jsem se tu mezi nimi příliš nepatrný. Vyznával jsem učení
o rovnosti všech lidí, ale přes to jsem myslil vždycky jen na s ebe.
A vášnivost, kterou jsem pojal, a způsob, jak jsem ji provedl, mne
v mých očích předurčovaly, aby mně i. tady přiznali zvláštní místo
v dobrovolné službě. Neměl jsem však pravidelný vojenský výcvik!
Ale je to válka a oni zapomínají za tři dni i na ty, kteří se nevrátili,
a za jediný den na druhé, které odvezli do nemocnic. . . A já jsem
zatím pracoval v dílnách a létal jsem jen jako pozorovatel! Znali mě
spíš jako chromého Petra, pouze má chromá noha mě odlišovala od
houfu.
Nu co, létal jsem brzy i já, zhořklo mi nejednou to vytoužn é sous
to: létat tu totiž znamená rozsévat smrt. Znáš mou citlivost. . . chvěl
jsem se nahoře v oblacích snad víc pouhým pomyšlením než ti dole,
které jsem vyhledával bombami a kulometem! Ale je to válka a j á
jsem se učil tomu krvavému řemeslu, až i mé ruce okrvavěly. A válka
je hrozná, Vojto, tato současná válka strojová je tak hrozná, že se
celá nálož její nevypravitelné hrůzy vznítí až v mysli toho, kdo ji
prožil. Ach, je dobře, bojovat ruku v ruce s těmito hazardníky, kteří
se sem sběhli z celé Evropy a mluví kolikerým jazykem; je dobré bo
jovat po jejich boku — ale žít s nimi? Pracovat a myslit s nimi? Co
v životě i s jejich rozdrhlou krví, jež bije vztekle proti všemu radu!
A život — to je mír!
Vyznával jsem revolu ci... jak to všechno byla jen plana slova i
Víš, co si tu nejčastěji opakuji mezi dvěma lety, která rozsévají smrt?
„Pokoj vám, pokoj vám,“ nám řekl tenkrát v noci otec a já nyní vím,
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že to nejsou pouhá slova lidská, neměla by ani takové moci, aby za
sáhla i mne, který jsem vyznával rozvrat, kdyby to byla pouhá slova
pomíjející. Jsou z Písma? Či opakoval je otec podle modlitby? Ne
vím. Má i naše nevědomost je tu naprostá. Cemu všemu nás učili,
kolik početních vzorců bych uměl odříkat, i kdyby mě vzbudili o půl
noci, a vyjmenoval bych i západoindické ostrovy po pořádku i na
zpátek — co vím však o zjevení, co o znamení a o oběti? Mohl jsem
je i potom zavrhnout, proč nás jim však neučili! Rekl bys mi: jdi tedy
na mši a pouč se a obcuj s nimi ve společenství křesťanském, ktere
pro svou obecnost nezná hranic! Mohu to však učinit? V republikán
ském Španělsku (jak se mu říká, abychom pro liberály nastrčili vě
jičku) se neslouží v kostelích mše svátá, našel bys tu leda kostely vy
drancované a chrámy zhanobené, oněměl tu i prostor katedral. Snad
bych našel nějakou kapli nebo některý oltář ve vyloupeném kostele,
kde kněz slouží aspoň tajně mši: mohu však já hledat takový stánek?
Může letec vládního vojska hledat takové přístřeší, kde ještě trpí
křesťanské obřady? Neprchli by přede mnou, až bych v odění mili
cionáře přiklekl k jejich prořidlému stádci, neměli by me za toho, kdo
se vloudil mezi ně, aby je zradil?
Vím, můj bratře, žes nečetl ještě psaní zmatenejšiho (dostaneš-li
je vůbec do ruky) a ten zmatek jal celou mou duši — i tu jsem dříve
popíral. Vrať se tedy domů, řekl bys mi! Ne, nejsem z těch, kdož pro
zklamání opouštějí své místo: je válka, a zběhnout znamená zradit!
Kam bych mohl ostatně zběhnout? K povstalcům? Ne, nemohl bych
o nich mluvit zle, kdybych byl věrnější svému vojenskému řemeslu,
zalíbilo se mi věru v divoké statečnosti Francových Španělů. Ale jak
mohou připustit, aby německá letadla bombardovala otevřená města,
jak mohou připustit, aby železem dávila polonahá španělská holátka
na předměstích!
Uvěříš sotva mým slovům: kdybych tě mohl o něco prosit, poprosil
bych tě o nějakou náboženskou knihu, abych se v ní poučil o smyslu
i původu těch otcových slov, jichž užil snad nevědomky, tak, jak mu
vyplynula, z hlubin paměti, a žádal bych tě o ni přes to, že vím, jak
se tím vzdaluji všemu, čím jsem dosud žil, svému přesvědčení i svému
úkolu, jejž nechci opustit.
V Madridě na den svátého Jiří 24. dubna 1938.
Neposlal jsem ti, Vojto, ještě své papíry, cítil bych se tu ještě osa
mělejší — to je můj nejsilnější zážitek z těchto dní od března. Jak
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se mi tu vlastně stýská po té krajině s Oucí uprostřed i po tom kusu
půdy, kterou vy obděláváte! Měl bych ti také psát víc o událostech,
mnoho tu vidím a poznávám, ale na konec záleží jediné na lidské duši,
ostatní plyne z ní.
Život — to je mír. Ale i mír může být potupný; pravý mír je
pokoj, který vírou a skrze milost přemáhá lidské zmatení (a tomu bylo
dáno jméno Bábel, jak bych si to nepřipomněl v svém zmatku!). Řekl
bys mi, abych mluvil o svých myšlenkách se svými přáteli, a hemží
se tu vskutku houf lidí okolo mne a mezi nimi i Rusové a Francouzi,
s nimiž se dohovořím: jak bych však mohl přijít se svými pochybami
k těm dobrodruhům, kteří se odhodlali ke všemu! Vysmáli by se
mi, kdyby se ode mne neodvrátili jako od malomocného! Je cas po
velikonocích a já jsem šel na Velký pátek mezi Cechy, k té Gotwaldově baterii. Přivítali mě v dobrém, nabyl jsem tu snad jistého jména,
nedělal jsem svou věc tak špatně. Potěšilo mě, že jsem s nimi mohl
mluvit svým jazykem, ale čím déle jsem byl mezi nimi, tím naléhavěji
jsem slyšel: zeptej se jich, o čem chceš nejvíc slyšet. Doufal jsem, že
s někým budu moci přece hovořit o těch slovech, která mi otec vložil
do zprahlé duše. Nedokázal jsem to, nebyl jsem tak statečný — a
cítil jsem se na konec neuvěřitelně cizí mezi jejich vojáckou věrností
a chlapskou družností, která jim nahradila domov. Jak jsme ochudili
člověka (myslil jsem si), když jsme od jeho bytosti odňali věcnost,
když jsme jeho myšlení oklestili o nesmrtelnou duši, která se neváže
na věci tohoto světa, a přece rozněcuje v tělech smrtelných a v světě
pomíjejícím žízeň po věcnosti!
Téhož dne večer.
Ale chtěl jsem ti psát o příhodě z Bílé soboty. Dostali jsme úkol,
abychom provedli nálet na nepřátelské posice, a když jsme vylétli
z mraku, který je zakrýval, octli jsme se najednou uprostřed Fran
cova letectva, daleko silnějšího — a bojovali jsme každý na svůj vrub,
tak jsme na ně narazili náhle. Nelekli jsme se jich, ale o tom ti nechci
psát. Boj netrval dlouho, a můj letoun byl proděravělý od střel. Cítím,
že jeho motor začíná vynechávat, i obrátil jsem jej do mraku, jak již
někteří z našich učinili, abych mohl přistat na naší straně. Podařilo
se mi proklouznout, ale zasáhli asi nádrž, a když jsem se dost vzdálil
a hledám místo pro přistání, vidím, že benzin vytéká a že může nastat
každou chvíli výbuch. I skočil jsem padákem a ten se mi správně
otevřel, ač jsem již vyskakoval z letounu hořícího, oheň mě ožehl na
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prsou i na krku, a já jsem přistal daleko v opuštěné krajině, jen jsem
si pohmoždil ruku.
Ach, jaká to byla krajina bezútěšná! Stanul jsem na úbočí něja
kého vrchu. Na něm jsem uviděl chrám. Odtud zdola z porostu se
mi zdálo, že při jeho portále stojí nějaké postavy. I zatoužil jsem v té
krajině neuvěřitelně zmlklé, abych viděl i slyšel lidi, a prodírám se
přímo k nim s horečnou nedočkavostí. Ztratili se mi pro svah s i o c í .
Volám, aby mě slyšeli, aby mi pomohli. Proč se neozývají? Kdo to
tam stojí, že se neradují se mnou, vždyť jsem vyvázl smrti? Měli pře
ce přiběhnout ke mně, sbíral jsem se taktak se země, kterou jsem
chránil pro ně! A tak jsem doběhl až k nim.
Ach, byli to lidé, ale nemohli vidět aniž slyšet. Chrám vypleniji
v prvních dnech války nebo v té době od února do července rudí,
kteří se tenkrát vrhali v divoké zběsilosti na všechna znamení, jež
přijala tato španělská země křesťanská, a vyloupili i mnišské hroby,
mumie mnichů postavili při vchodu, opřevše je o sloupy portálu:
stály tam nyní a zíraly na mne svými vyhaslými očními důlky, když
jsem k nim doběhl, a nastavovaly mi místo tváří dutiny svých kostí
a místo údů zvetšelé pahýly, které zbělely deštěm a sluncem. Kdo vás
zhanobil? šeptaly mé zprahlé rty a mé oči hledaly kolem, jako by
mohly nalézt ty, kteří zhanobili mrtvoly, ač jsem věděl, že se to stalo
neuvěřitelně dávno. A tu jsem uviděl proti schodišti sošku Ježíška
s tváří mladistvou a zářící, jejíž nevypravitelná krása ozařovala mra
mor, nedotčenou sošku Krista Krále s tváří dítěte, z níž zírá láska
a milost. Viděl jsem jen ty oči a ústa a tváře a čelo a zapomněl jsem
na bolest i na poranění i na všechny bědy a po prvé v této zemi jsem
se necítil sám ani opuštěn, milost vstoupila do mne a plnila mě jako
nádobu žíznící pokojem, v němž jsem setrval.
Až po chvilce jsem uviděl celou sošku. Ani ona nezůstala ušetřena,
i ji zhanobili. Oblékli ji do šatu rudého milicionáře, do pravé ruky
přivázali rudý prapor, jehož cár přetrval čas, do levice mezi křehké
prsty přidrátovali revolver a ten míří na vystavené kostry. Podíval
jsem se na sebe. Pronikl mě strašný stud za šat, který kryl i mé tělo.,
je to totéž odění, do jakého oblékli sošku, aby se rouhali. Kdo zha
nobil mrtvé? Kdo vyplenil chrám? Kdo pohaněl Krista Krále? Teď
již jsem to věděl: učinili to oni a já bojuji v jejich řadách. Když jsem
nyní viděl ten šat, jehož použili za rouhavou maškarádu, nevědouce,
že se jím posmívají jen sobě a nikoli Synáčkovi, měl jsem nevyhladitelný pocit, že jsem to učinil s nimi, že i má ruka se vztáhla a ple
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nila hroby a hanobila jeho podobu v mramor vytesanou. Podíval jsem
se na sebe a nedokázal jsem již vzhlédnouti jemu tváří v tvář. Hrůza,
nevyslovitelná hrůza mě naplnila celého, jako tma zaplní celý prostor
obludné jeskyně, že ani paprsek neozáří její tmy, a jal mě strach,
jako by ti mrtví poznali i mne v tom šatě, jako by i okopané a po
plivané kameny stavby chrámové poznávaly a volaly na mne spolu s tě
mi ústy bezhlesými, a ten strach byl tak mocný, že jsem musel odtud
utéci. Kam? Dolů, odkud jsem přišel? Nebo vůbec pryč z té bezútěšné
krajiny? Nebo vůbec pryě z této země španělské, jejíž tisíciletá zna
mení zhanobili její vlastní synové? Ach. kam! Což lze vůbec utéci
tomuto vidění, které jsem uzřel? A tu jsem utíkal skrze špalír odha
lených koster, jejichž kosti zbělely, utíkal jsem jako ve strašném snu,
jako by se kostry daly za mnou v pohyb a honily svého škůdce nata
hujíce se po mně svými pahýly.
I chrám vevnitř zpustošili. Zely tam zčernalé trámy a roztržená
roucha oltářů i korouhví i obrazů. Doběhl jsem před hlavní oltář, leč
můj strach neustával, a tu jsem v úzkosti roztrhl roucho své od krku
až po pás, nacházeje útěchu v bolesti těla, jehož rány jsem jitřil, a
serval jsem je celé. A tenkrát jsem znovu došel pokoje: objal mě
celého, jako vítr objímá strom, ne pouze jeho ratolesti viditelné, ale
i utajené království jeho kořenů i žíznivost pupenců, které se teprv
naplní růstem, tento pokoj neobsáhne pouze lidskou bědnost, ale vše
chen jeho čas. A modlil jsem se. Modlil jsem se Otčenáš, po prve
v životě jsem poznával slávu modlitby, které mě v mládí naučila mat
ka a jíž jsem se ve školách i ve světě vzdal.
Z rukopisného románu „Pokoj vám" .

O vš e dní m životě
Josef Kostohryz
Blažený dětský věk! Země poskytuje dítěti své dary ještě čisté
a nedotknuté a život je odívá rouchem zcela novým, které ještě
nebylo ničí a zdá se věčné. Každý úsměv i každá bolest a zklamání
jsou pro ně jenom věcmi, po nichž dychtí nebo jež může odmít
nout, neví ještě nic o těch hrozných řetězech, jimiž je připoutáno
k zemi, nezná ještě té její smrtelné tváře, kterou ona pro tento
čas má.
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Blažený jinošský věk i se svými těžkostmi a krisemi, blažený
probuzením, kdy v zápalu mládí se nám jeví svět a život jako při
chystaná hostina. Mladému člověku se otvírají nekonečné obzory a
on, maje srdce čisté a síly čerstvé, neměří svůj krok, nezkoumá
vzdálenost, ba odmítá to s úsměvem, neboť on už zakotvil u země
jiné a krásné a tam bude panovat. Dítě vítalo radosti této země
a jemu se poddává nepohnutá a skvělá říše hvězd. Co záleží na
tom, co je kolem, co na tom, že dni mají šedou barvu, když
Ikaros letí k svému slunci! Láska, práce, každý cíl je z kovu čistého
a z křišťálu bez poskvrny.
Dětská duše nezná a jinošský věk neuznává. Divné a moudré
zřízení. Země se otvírá člověku celá se vším jeho dědictvím teprve
V jisté chvíli, kdy pozná, že to, co odmítal, co neuznával nebo
považoval za nic, za přechodné nebo změnitelné, to že je vlastně
tento život a svět. A že není vyváznutí, že je třeba žít uprostřed;
věcí, které nemají té čistoty a vznešenosti, po níž jsme toužili,
v úzkém obzoru, uzavřeném nejbližšími vrchy, omezeném na nejbližší osoby, určovaném nejen zákony, ale i okolnostmi a náho
dami, vtěsnaném do zaměstnání, rodiny a denních starostí. Dříve
nebo později každý uvidí se strašnou hmotností tu síť, v níž mimo
nadání navždy uvízl. Tím hůře, čím vzdálenější byl jeho pohádkový
svět. Zchudlému boháči je těžko na světě. Teď pozná, že život je
utkán právě z těch malých věcí, malých radostí a velkých zkla
mání, bolestí a trampot — a že tento život je příliš dlouhý, ba
že už takový bude až do smrti.
Všední život. Ocitli jsme se v něm se svými ideály, touhami a
dobrými úmysly a je nám, jako by nám svázali nebo zuráželi křídla.
Všechno na světě se děje jinak, než jsme si představovali nebo než
bychom chtěli. A jak často i my jednáme a někdy musíme jednat
jinak, než bychom si přáli. Síly, které jsme chtěli věnovat na dobytí
mocných říší, musíme vydat, abychom si vydělali chleba, anebo
je i marně utrácíme. A to, čeho jsme dosáhli, je tak malé, nepatrné
vůči naší touze, nebo je to Pyrrhovo vítězství. Vše kolem nás je
porušeno nebo se poruší a h yne, a co ještě zbývá krásného, zdá
se nám jako perla v blátě. Z dálky byly mnohé věci v našich ocích
veliké a vzácné, a když přišly na dosah rukou, když se na ně
díváme zblízka, srdce se nám chvěje překvapením a zklamáním:
i ony jsou jen z tohoto světa, jen lidské. Měli jsme ideální před
stavu o svém povolání a octli jsme se v jiném nebo to naše zvolené
Řád
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má svoje stinné stránky a vůbec není tím, co jsme chtěli. Měli
jsme představu věrné, čisté lásky a snad jsme i tak prvně milo
vali, a láska nám přinesla utrpení, ba i strašný pád, v své bez
podmínečné tělesnosti nám ukázala svůj pozemský rub, nebo nám
proti všemu nadání vyprchala ze srdce nebo nás ranila nevěrou a
zradou. Manželství, v němž jsme viděli pevné a klidné zakotvení
a požehnání života, nám uložilo nová břemena a potácíme se
strastně v jeho drobných nesnázích nebo i velkých bolestech.
Všední den. Jaký to nepřítel našich tužeb, našich nadějí! Jsme
v zajetí nebo tísněni silou vojska, které nás obléhá až k vyhlado
vění, až bereme za vděk vším, co se naskýtá, nebo na nás útočí
až k zničení. Našim dobrým úmyslům je tento nepřítel stálo
v patách, a prcháme-li, pronásleduje nás, až nás uštve a ve chvíli
únavy uchvátí, nebo v nestřežené chvíli zaskočí a podvede. Při
pravuje nám zklamání za zklamáním, porážku za porážkou, za
hostinu nám dává bolest, místo míru hřích a jeho bouře, vysilujte
nás v práci zdánlivě marné a nesmyslné. Stíhá nás únavou, malo
myslností a nudou, tím hrozným pocitem prázdna, z něhož čiší
jed nicoty. Odvrací nás od nás samých, okrádá nás o to nejvnitřnější a chce nás celé až k zoufalství. A voláme-li s hořkostí:
„ Ó, Bože, Ty, jenž jsi moudrý, takto jsi seřídil svůj svět? Aby
chom musili žít jenom dnes a zde? Proč? Proc?" odpovídá Bůh
mlčením. Jenom z věků slyšíme jeho přísný a laskavý hlas: „V
potu tváři budeš dobývati chléb svůj. Ale já jsem vždy a všude"
Quam sordet mihi terra, dum coelum aspicio! Jsme uvrženi na
tento svět a podrobjeni jeho kolotání, jeho věci nás strhují a tísní
a žijeme s hrdlem ustavičně zadrhnutým tesknotou. Ba i radosti
této země vítáme už se strachem v očích, když opět zmizí, neboť
víme, že zmizí jistě a nenávratně. A den za dnem jsme tísněni
jednotvárnou šedí a očividnou marností deptání, až konečně si
zvykáme a neměli bychom už nic k očekávání, ani bychom ne
toužili dále žít, neboť i kdyby celý život plynul v radovánkách, byl
by jen krutým posměchem, k dybychom nevěřili, že tu je ještě něco
jiného. Toto něco jiného je v našich duších jako hlad a žádost,
teskníme po dokonalosti a na zemi vidíme jen porušení a hynutí
a v sobě nedostatečnost, až jsme sváděni k pohrdání a zoufání.
Kde tedy nalézt smíření? Kde najít míru, kterou bychom měřili
tento nežádoucí život? Vědomě nebo nevědomě, dobře či špatně
snažíme se svůj hlad nasytit nebo přehlušit. Žene nás k tomu ta
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úzkost a tíseň věcí sama. Ale rozuzlení a utišení nám může
dát jen víra v Boha dobrého, který stvořil nebe i zemi., a jehož
dílo je plné lásky. Bůh nekonečně miluje i ty drobné a nepatrné
věci, které nám jsou na závadu nebo jež míjíme nevšímavě,
všechny vyšly z jeho rukou a o kopřivě, rostoucí v opovržení na
rumišti za zdí, Pán praví: „Toto je mé dílo." Chce tedy jistě i na
nás, abychom i my milovali všechno, co na zemi nám poskytuje,
všechen ten proud mizejících a nedokonalých věcí i tento náš život.
Chce na nás, abychom v nich hledali jeho laskavou tvář, neboť
nám je dal jako své přirozené zjevení.
Ale, můj Bože, jak mám milovat tento život a svět, když jsi
nechtěl, abych viděl pravou, slavnou tvář stvoření, jakou má
před zrakem Tvé nekonečné lásky a úmyslu? Všechno zde má svůj
počátek a konec a bídně hyne, pro mé oči strašně a marně, a miluješ-li i kopřivu, učinil’s zároveň, aby i ty nehybné hvězdy,
které jsou nám symbolem věčnosti, jednou zhasly. A můj život zde?
Mizí v nicotných dnech, do nenávratna a i to nej větší, čeho zde
člověk může dosáhnout, je jen jako stín, který se rozplyne v sou
mraku. Ne, nemohu přilnout, nemohu žít jenom pro tuto zemi.,
A když mi cizí Mas našeptává útěchu o věčném návratu krás
tohoto světa, který má nezměnitelné zákony a jistě nikdy nemůže
zcela zmizet v prázdnu, odpovídá moje duše s hněvem a úzkostí:
„Co je mi plátno, i kdyby tu svět byl od věků do věků, když já
žiju jenom dnes!"
Člověk žije od času do času. Takřka od malička se nám
vnucuje zkušenost smrti. Skončí tedy pro nás vše? Ach ne. Vždyť
i člověka stvořil Bůh k své podobě a svým nesmrtelným dechem mu
vdechl duši. Vyhnal nás do časnosti, ale nechal-li nám touhu po ráji
— čím jiným je náš hlad? — jistě ji chce splnit, neboť je dobrý. A
znovu se k nám sklonil a v svém druhém zjevení dal nám zaslíbení
a nabídl pomoc své milosti, aby se v nás zrodila naděje, dcera
víry. Vyhnal nás do časnosti, ale nabídl nám za tento život život
věčný. Ale jenom za tento život. V tom smyslu žijeme jen dnes a zde.
Proto od nás Pán žádá lásku, korunu víry. Žádá na nás, abychom
milovali tuto jeho zemi, jeho stvoření a skrze ně jeho jediného
a abychom milovali i tento život, který je jenom branou, ale
jedinou branou a otevřenou na dvě strany, do temnot nicoty?
a k slavnému povýšení.
Většího důrazu a skvělejšího svědectví, jak mu záleží právě na
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tomto živote, nemohl Bůh dát, než že poslal do tělesnosti a času
svého Syna, aby na zemi prošel jejími strastmi, bolestí a smrtí.
A tento jeho Syn učí lidi jediné modlitbě, Otce náš, modlitbě tak
pozemské!
Jenom dnes a zde žije člověk. Bůh mu otvírá svou milost ve
víře, naději a lásce, ále určil, že jenom na časné zemi lze jim i
dosáhnout věcného ráje. Nikde jinde a nikdy jindy. „V potu
tváři budeš dobývati chléb svůj a smrtí zemřeš,“ řekl Bůh. Tento
dlouhý život, ubíhající mžikem v lopotě a strastech dní tak všedních,
je tedy naší jedinou příležitostí a zkušebním kamenem. Je cenou,
kterou máme zaplatit.
Smrt ztrácí svou strašnou podobu nicoty a je jenom posledním
naším zachvěním na zemi. Je hrozbou, ale můžeme z ní mít i pomoc
nici proti své slabosti i v době žalu, a j ak její stín. kíerý s námi
jde od zrození na každém kroku, je jenom vidinou slibu. Nevinné
dítě, i když se ruka smrti dotýká nešetrně jeho srdce, nepotřebuje
jejího naučení; nevěrec je vůči němu slepý. Ale věrnému srdci se
dává poznal i boží krása země, když na ni hledí očima smrti.
Jenom dnes a zde. Jak jiný zvuk mají ta slova. Na zemi Bohem
stvořené a v životě Bohem nám daném získati království jím slí
bené. Je-li tento život jenom zkouškou a cenou, pak není veliká.
Potom i náš všední život pozbývá své bezútěšnosti a beztvárnosti a dostává jinou podobu. Víme, že tento den, který konči
večer, aniž můžeme říci, zda ještě zítra pro nás bude svítit slunce,
je zkouškou a mostem, rozhodnou chvílí, kdy můžeme ztratit nebo
získat více, než naše mysl je schopna pojmouti, ale právě to, po
čem skrytě anebo zjevně a horoucně touží. Cesta všedním dnem
je únavná, plná zklamání a nebezpečí, ba často ani nevíme, pokouší-li nás to Bůh nebo někdo jiný. Obstojíme? Co se od nás
žádá víc než věrnost a důvěra? Všechny naše počiny nesou v sobě
rys nedokonalosti, ale budeme-li žádat, Bůh sám je dotvoří a dá
jim světlo.
Voják měl ideální představu o vojně a tam poznává její rub,
vykonává práce zdánlivě nesmyslné a rozkazy, jimž nerozumí. Nemá-li odhodlání všecko trpělivě snášet a nemá-li poslušnosti a dů
věry ve velení, je spatným vojákem. Podobně je tomu i v našem
zaměstnání, v rodině a v celém našem životě, neboť vše, co v něm
přichází, je jen z tohoto světa. Jenom kroky v tomto světě, jen,
ty malé věci dnes a zítra, jen ty prchavé okamžiky příležitosti,

84

jíž se chopíme nebo vzdáme, platí před okem božím. Co jsme»
učinili se svými mladistvými touhami, které v nás probouzel
nevyzpytatelný pokyn? Jen za cenu věrnosti a pokorného očekávání
a sklonění k dlouhé, neschůdné práci můžeme dostat onen křišťál,
jen trpělivým úsilím můžeme dobýt onen čistý kov, o němž jsme
věřili, že stojí jako hrad proi nás přichystán v zemi naší touhy.
Trpělivost, pokora, statečnost a věrnost jsou nástroje, jimiž
musíme být vyzbrojeni na zemi, a jsou to zbraně slavných vítězství.
Zádá se však od nás, abychom milovali. Aby naše kroky byly
vedeny láskou, a ne snad jen obecnou, povšechnou — ta ostatně je
jen klam — ale právě láskou k věcem, osobám a cílům skutečným.
Jen jejím hlasem v našich činech budeme slyšeni Bohem. On chtěl,
abychom žili na časné zemi, a určil, že jenom skrze naše činy zde
bude nám dáno spočinutí jinde. Nebuďme tedy jako- Židé, kteří
nepřijali naděje, dané jim zjevně na této zemi, a byli vyhnáni znovu,
vyhnáni i ze své pozemské vlasti a od té doby nikde nemají do
mova. Víme, že pro nás je jediná země, jediná vlast, jediný domov,
malý koutek v ní, a cítíme-li se tu přece vězni, pak venku čeká
Vysvoboditel na znamení, které mu můžeme dát hlasitou modlitbou
a písní chvály.
Těžce hřeší ten, kdo ze zahořklosti, pýchy nebo zbabělosti přezírá,,
odmítá nebo zhrdá skutečnostmi života a jeho dary. Odmítá chléb
vezdejší a nedostane věčný.
Zdají se nám věci, jež nás obklopují, malé? Ale vždyť i ony jsou
boží, z rukou božích mají svůj tvar a každé bytí samo je projevem
nesmírné lásky. Jsme tísněni všedností dnů. Pronásleduje nás
nezdar, zklamání, bolest, trpíme tělesně i duševně a někdy se
nakupí na naši hlavu tolik soužení, až se ptáme: „Bože, je tohle
spravedlivé?“ Ale Bůh mlčí, chce, aby odpověděla naše víra a naše
ruce. Pomoz si sám. Proč reptáš ? Proč zoufáš ? Buď je to vše jenom
zkouška, nebo je to varování a trest za naše viny, nebo konečněi v těch největších otřesech může být utajena odměna. Milost
boží je často skryta tam, kde bychom se nejméně nadáli. Stěžu
jeme si, že to neb ono nám zevšednilo, že láska v manželství ztratila;
svůj půvab, že život sám zevšedněl a všechno nám vychládá pod
rukama. Není to spíše naší vinou, že jsme přestali dávat a není
nám dáno? Protože láska čím štědřejší, tím bohatší. K darům,
lásky patří odpouštět. Jak můžeme neodpustit tomuto světu, že není,
jak bychom si přáli, když on je boží? Bůh nám nedává poznat pravou
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tvář země, nechce, abychom přilnuli jenom k mí, ale žádá na nás.
víru a trpělivou lásku, s níž máme projít věcmi světa a života;
v nich však už tane úsměv věcný, neboť všechno zde je jenom
do času. Buďme tedy opět jako děti, kterým je všechno vzácné,
a které hledí na vše očima žádostivýma radosti, a vítejme v svém
srdci to, co jest, jak to jest. Buďme opět jako jinoši, kteří vědí, že
jejich síť je vržena daleko za obzor a čas, ale lovme svou sítí v řece
tohoto času mezi břehy této země. Jenom dnes a zde. Jen tato milo.vaná země a jenom tento krásný a sladký život.

Zas zpí vám
Jan P i l a ř

Zas zpívám o kráse a útlém vzlyku stromů,
v korunách důvěrných hledám si vykoupení,
pod lipou kostelní, hučící ústy zvonů,
zas slyším tiše znít záchvěvy svého snění.
Ó jara ve větvích a bílé zrání květů,
a léta slunečná, zemdlená pukající hlinou,
podzimy vonící, tak nepodobné létu
a zimy bez barev, zasuté práchnivinou!
Své stromy poslouchám a slyším míjet léta,
v zahradách kolem vsi a v kopcích plných lesů,
(V hrdle mi uvázla ta nejněžnější věta,
(kterak ji vyvábím a s roubení rtů střesu?)
Vím, že jen jeden strom je pro mne zaslíben
a hledám jeho dech ve věčném klopýtání,
bezedná noc, jež vzala mrtvým sten,
mne stále nalézá před chrámem odříkání.
Do trávy upadám, kde voní šalvěj, máta,
a čekám na chvíli, kdy Bůh dá listům hlas:
Ať padá měkký dešť, ať kanou slova svátá
do krve temných dnů a posilňují nás!
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Ironi e Ka rl a Čapka
Vavřinec

T.

V o d i č k a O. S. B.

Temná a krvavá ironie slavného pohřbu Karla Čapka nebyla věcí
náhodnou. Ona naplňovala celé Čapkovo dílo a bez ní nelze dobře od
povědět na otázku, jaká byla duchovní podoba tohoto díla a jaké je
jeho místo v duchovním boji českého národa.
Není tak snadnou věcí tuto ironii správně rozeznati. Cesty ironie
jsou českému duchu nesnadnou věcí a vyskytl se dosud jen jeden člo
věk. který svým smyslem pro ironii byl schopen úspěšně soupeřiti
s ironií, jež pracovala v díle Karla Čapka. Myslím tím Jaroslava Dů
rycha a v této souvisloati p řed vším na jeho kapitolu o Čapkovi
v díle „Ejhle člověk“ . Durych postřehl ihned význam její rozkladné
síly v Čapkově díle a odhalení jejího působení v něm provedl skvěle,
dvojnásob skvěle tím, že i on při tom použil své suverénní ironie. Je
diný nedostatek lze viděti v tom, že Durych nešel až na konec a
pokusil se rozlišit u Čapka ironii vědomou a ironii neuvědomělou, jíž
Čapek podléhal i tam, kde nechtěl být ironický nebo kde se dokonce
pokoušel svým způsobem o pathos. Takto uniklo pozornosti právě to,
co dovršovalo neosobním způsobem Čapkovo vidění a tvoření, co
integrovalo jeho svět v dokonalou relativitu, nebo, jinými slovy, méně
časovými, ale významnějšími a srozumitelnějšími, co zbavovalo Čap
kovo dílo všeho reálného základu kromě toho, jenž tvořil jeho služeb
nost silám rozvratu.
Tato druhá složka ovšem začala přinášeti své hlavní ovoce teprve
později. Je to docela přirozený postup u každého tvořícího ducha, že
na počátku stojí individuální čin, osobní gesto svobodně učiněné, a te
prve později, až čin vyvolal své účinky ve světě vnitřním i vnějším,
začíná duch pociťovat vazbu a služebnost, do níž ho jeho čin uvedl.
To platí i o Karlu Čapkovi. Jeho prvotiny jsou co do koncepce i vý
razu vypjatě osobnostní a jejich ohnisko je v oblasti intelektu. A na
jdeme v nich při prvním zběžném pohledu všechen obvyklý duchovní
majetek moderního intelektuála: větší či menší ironickou skepsi ke
všem věcem duchovním kromě suverenity vlastního pohledu a jistoty
vlastní analysy; přemíru reflexe, pohlcující přirozenou aktivnost du
cha a konečně tu podivnou lhostejnost intelektu k tajemství lásky a
oběti v řádu věčnosti, spojenou s přemírou emotivity nebo i docela
obyčejné sentimentality. Jenže je tu také ještě něco více; všechny tyto
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věci jsou zde promítnuty do vyšší roviny, jest s nimi zacházeno urči
tým charakteristickým způsobem. A to obojí spolu tvoří teprve zá
kladní čapkovský akord, který určuje směr celého jeho díla. Všechno
je zde totiž soustředěno na zápas o ideu Věcnosti — při čemž je důraz
na prvním slově: není to pouhé teoreticke uvazovaní, nýbrž, aspoň na
samém začátku, skutečný boj, na němž závisí příští směr ducha —
o nic méně skutečný proto, že se odehrává v oblasti čiře intelektuální.
Ale také již na samém začátku si Čapkův intelekt klade určité pod
mínky tohoto boje, jež nechce překročiti. Nechce dáti v sázku všechno,
nechce se vzdáti bez výhrady dobyté pravdě; naopak, ponechává si
stále jakési zadní možnosti, jakési osobní útočiště, do něhož by se mohl
uchýliti v kterékoli chvíli rozepře, ať již by dopadala jakkoli — a
která přede vším jiným dává možnost přerušit rozepři trvale, aniž by
byla vůbec rozhodnuta. Nuže, rozhodující pro Čapka je, že si vybírá
právě tuto poslední možnost.
Typickým dokladem pro to je proslulá próza „Šlépěj“ z „Božích
Muk“ , ta „Šlépěj“ , o níž toho bylo už tolik napřemyšlováno a v níž
bylo dokonce hledáno svědectví Čapkovy „religiosity“ . Všechna složitá
a rafinovaná hra této prózy jest řízena tou prostou zásadou rozepře,
jež může býti kdykoli přerušena. Neboť právě tato možnost přitahuje
Čapka neodolatelným kouzlem. Právě tato možnost dává nejvyšší roz
koš, jakou může poznati přeintelektualisovaný duch. který utkvěl sám
v sobě: rozkoš z naprosté svobody vynalézat stále nové kombinace,
aniž by se duch některé z nich podrobil. Odtud tolik těch možných
řešení, jež Čapek zasazuje do dialogu „Šlépěje“ . Jsou to ovšem samá
„snad“ , samé kombinace fantasie, jež už svou rozdílností nemohou
mít nárok na reálnost — ale právě to „snad“ má pro básníka takovou
přitažlivost, neboť ono mu dává pocit svrchovanosti. Ono mu umož
ňuje vyhnout se břemeni reálné odpovědi a reálného rozhodnutí, a
právě reálné řešení je to, čeho se začne bát odpoutaný intelekt, jak
mile okusil kouzla této hry. Na samém počátku to snad byl opravdový
zápas, začínající s prázdnýma rukama a lačným srdcem; ale jakmile
intelekt okusil po prvé této hry, není už té prvotní upřímnosti a bez
prostřednosti. Už se neuvažuje prostě o směru k pravdě, ale váží se
uspokojení, jež přináší hra, a proti tomu možné břímě, jež by přineslo
rozhodnutí pro pravdu. A v takovém stavu odpoutanosti ducha snadno
převáží to první.
Neboť tento postoj poskytuje zdánlivě veliké možnosti umělci ob
dařenému nadprůměrnou imaginací a komposiční schopností — a
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takovým umělcem Čapek byl. Zbavuje to zdánlivě umělce té tíže,
kterou pociťuje nejvíce — tíže reality tohoto světa, s níž je třeba zá
pasit, aby z ní byla vytěžena skutečná krása. Umožňuje to nádherné
ohňostroje ducha, jejichž pomíjivost se dá zastírat tak dlouho tím, že
první ještě nevyhasl, když je již vypouštěn druhý. Kouzla ohněstrůjcova jsou zajisté bohatá. A duchu utkvělému v sobě to umožňuje nade
vše jednu věc — svévolnou hru s těmi nejvyššími ideami, jež vyjadřují
reality nadlidské, a zde především hru s ideou Boha a Věčnosti. Před
pokládá to ovšem už stav pokročilý, v němž jsou duchovní kořeny
umrtveny a autonomie ducha ustavena do té míry, že původní lho
stejnost se mění nejprve v jakýsi zvrácený stud před každým znakem
Absolutna a později ve více méně vyhraněnou nechuť ke všemu, co
neúprosně odkazuje k Věcnosti. A takový stav lze u Čapka od počátku
sledovati velmi zřetelně. V jeho „Pragmatismu“ je to nejprve výsměch
nepraktickému romantismu nadosobních idejí; v .,Božích Mukách“ je
to utkvění na onom „snad“ , jehož kouzlo po prvé upoutává Čapkova
ducha; v takové „Továrně na Absolutno“ je už potřeba neutralisace
jakékoli mystiky Absolutna uplatněna velmi zřetelně. Tento postup
je nezadržitelný a definitivní, neboť jakmile se jednou selhalo a uhnulo
před pravdou, zmocňuje se vlády pýcha svébytnosti, již nedovede
uspokojit nic menšího než naprostá intelektuální svrchovanost nad
všemi idejemi a která neustane dříve, dokud neprohlásila své n o n
s e r v i a m vůči samému Bohu. To už ovšem přestává i umění zaují
mat svrchované místo a stává se otrokem duchovní pýchy, prostřed
kem k uspokojení svébytnosti — a to je první ničivý paradox Čapkova
umění, jejž si ovšem zaslepený duch neuvědomuje. Takový je základ
cele „Továrny na Absolutno“ — všechna ta hra fantasie a vtipu slouží
k tomu, aby se hráč ujistil svou svrchovaností, aby ukázal, že je si
možno svět mysliti tak, aby Absolutno v něm bylo něčím, co jen
ruši jeho rovnováhu a co je nutno vyloučit nebo aspoň užívat jen rela
tivně v míře prospěšné zdaru tohoto světa — což je ovšem řešení ab
surdní.
Zakladním prostředkem takto zotročeného umění je ironie, chladná
intelektuální ironie, jež dovede nejlépe zlehčit vznešenost duchovní
skutečnosti. Jenže, jak jsme již viděli, tato ironie má dvojí ostří, a
jedno z nich zraňuje ducha a zabíjí jeho dílo ve stejné míře, v níž
obrací druhé proti věcem. Ironie, jež se neopírá o nic jiného než o pý
chu, od níž není duch isolován ničím neosobním, činí svým předmětem
i toho, kdo jí používá. A tragika takového postoje je vtom , že zatím
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co věci samy jsou ničeny jen in e f f i g i e , duch a svět básníkův jest
rozleptáván skutečně. Absolutno zůstává totéž vůči jakékoli míře iro
nie, co však ztrácí hodnotu, co se objevuje samo jako věc v ironickém
světle, toť stavba díla, jež se vzpírá realitě, básnické vidění, jež zrcadlí
jen vidoucího. Sebe krásnější hra nedovede, když pohasly všechny
ohňostroje, zakryti prázdnotu takového zrcadlení — a nedovede ji
obyčejně zakryti ani před jejím tvůrcem, ať se pokouší sebe více ji
nevidět nebo ji zakrýt novou hrou.
A něco takového pozorujeme velmi brzy i u Karla Čapka. Přes
všechnu zálibu ve vysoké hře ironie pozorujeme, že mu sama o sobě
nedává jistotu. Ba lze říci, že mu v své vyhraněné a výlučné formě
působila nepříjemnou závrať, neboť pocit její prázdnoty byl ještě
více posilován druhou základní složkou Čapkova ducha, totiž jeho
rozhodným sklonem k přízemnosti, k vegetativnosti, k hrubým vněj
ším formám lidské pospolitosti. Na jedné straně tento sklon u něho
podporoval ironii, pokud se uplatňovala na absolutních skutečnostech
— tato nenávist je ku podivu společná měšťákovi i individualistovi —
člověku plazícímu se v blátě země i duchu zmítanému větrem bez
pevné opory. Na druhé straně však tato řekněme zdvořile humanis
tická stránka Čapkova ducha nabývala stále více převahy a její ten
dence k bezpečnému utkvění se srážela s bezuzdností ironického pře
vracení hodnot. Měšťák býval v Čapkovi často znechucen příliš smě
lými piruetami ironika; ironik však ku podivu necítil odpor k měšťá
kovi, a jsa někdy unaven i sám sebou, snadno s ním vcházel v úmluvu.
Tak vidíme i v těch nej vypjatějších dílech Čapkovy vysoké hry po
kusy opřít se o solidní základ nějaké běžné skutečnosti, jež by nepod
léhala ironii. Náznaky nalézáme už v „Božích Mukách“ , ale v plné
vyhraněnosti se s tím setkáme v závěru „Továrny na Absolutno“ ,
v tom spokojeném návratu k civilnosti, v patetickém výkřiku závěru
„R .U .B .“ : „Život nezahyne!“ , nebo v „Krakatitu“ s jeho morálkou
titanské síly racionelně zužitkované k pohonu užitečných domácích
zařízení. Postupem času tato složka stále více převládá, život řádu
občanského se stále více ukazuje Čapkovi jako vrchol života vůbec,
jako jeho vlastní střed, jemuž přísluší všechna sláva. Právě v tomto
období je také Karel Čapek nejplodnější a kniha za knihou vycházejí
z jeho péra, aby obhájily a oslavily tento obyčejný život. A přece nelze
říci, že by byl definitivně zakotvil aspoň v tomto středu. Napsal-li
v této poslední fázi takové „Povídky z jedné kapsy“ , jež jsou přímo
metafysickou oslavou občanství a citového lidství, napsal také „Vál
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ku s mloky" , kde se ironie objevuje ve své původní podobě, jenže je
j ešte sžíravější, nezastavujíc se ani před civilitou a před tím položivocisným lidstvím, pro něž si Čapek zvykl užívat jen přízvuku patetic
kého. To je vnějším potvrzením toho, co jemnější zrak vytuší přímo
z každé sebe civilnější Čapkovy stránky — že si Čapek nedobyl do
cela ani toho svého humanismu, jejž zvedl na svůj štít a jemuž pod
řídil vše, co měl, a že musel i o něj zápasit se svou skepsí. Odtud po
chází ve skutečnosti ten vášnivý přízvuk, ta citová zjitřenost, jež ne
strpí ani pomyslem na možný odpor a kterou nacházíme tak často
tam, kde vysvětluje nebo hájí svou koncepci. Pokud to vycházelo ze
skutečneho zapasu o něco pevného, byl to také ten nejzdravější
Čapkova ducha, bylo to něco skutečně lidského, daleko lidštějšího nez
ten humanismus, jejž si tím chtěl vybojovat. Ale to bylo také vše, co
v této rozepři získal.
Neboť pravě v tomto boji utrpěl Karel Čapek nejhorší nezdar. To,
co nejvíce hýčkal a čemu nejvíce obětoval, ho nejvíce zradilo. To, co
nám podával jako čisté, silné a bezprostřední zdroje štěstí, byly ve
skutečnosti pouhé napodobeniny nebo karikatury. Karel Čapek ne
dovedl téměř vytvořiti jedinou postavu, která by odpovídala ideálu
přirozeného života. I na té nej robustnější postavě Čapkových povídek
nebo románů bylo vždycky znát stopy jejího odvozeného a vykonstru
ovaného původu, bylo vždycky vidět, že to jsou. výtvory ducha, který
udržuje svou prostotu velmi, složt ý mi prostředky a svou přirozenost
musí pěstovat velmi uměle; a co bylo horšího, to, co mělo představovat
vrcholnou hodnotu, nebylo nikdy tak čisté, jak to chtělo být, vždycky
jste v tom našli něco zakaleného tam, kde se sugerovala průzračnost,
něco pokřiveného tam, kde měla býti přímost. A tento rozdíl Čapkovi
zřejmě unikal. Spokojoval se s tím, že bral za typ nebo vzor svého
světa ten všední lidský svět, jaký on sám svým pohledem dovedl za
chytit, ten svět, který žil v jeho duchu podvráceném pýchou intelektu
a živořením bez věčných pramenů ducha — svět, který se odrážel
křivě a nečistě v zrcadle duše a který tedy postaven jakožto typ pro
padal ironii velmi sžíravé. A pro Čapka ironii velmi zhoubné — po
něvadž ji nedovedl postřehnouti. Pro něho byl obraz světa v něm týž
jako svět mimo něho, všechny jeho rysy náležely k přirozenosti, a
byla-li v nich nějaká zrůdnost, tedy asi náležela také k přirozenosti
světa. Tak se to jevilo uvnitř; jakmile však se to vtělilo ve viditelnou
podobu a vstoupilo ve zřetelném tvaru mezi ostatní tvary a podoby,
bylo možno ihned rozeznati pouhým srovnáním, že to jsou karikatury,
tím ubožejší, že si činily nárok na věrné obrazy.

Takový byl výsledek úsilí Karla Čapka. Vyšed ze svévolné ironie
pyšné hry, skončil v neúmyslné ironii nemohoucnosti. A vědoucímu
pohledu je jasno, že je přímá souvislost mezi oběma. Právě proto, že
odpíral výšinám, nemohl Karel Čapek pevně stanouti na obyčejné
zemi, neboť z výšin pochází čistota, krása a zdraví těch nejmenších
věcí. Konec byl přesným vyvážením začátku; souhrn však je děsivý.
Na konci všeho zanechává Karel Čapek dílo, z něhož vane smutek a
prázdnota. Z rozkladu vzniklo a z jeho kalných zdrojů bylo živeno
s pečlivým vylučováním pravých zdrojů života a umění; a jen rozklad
může zplodit v zuboženém národě, v němž vzešlo. A je v tom ironie
dopila čapkovská ve vší své bezútěšnosti, že národ přijímá tento odkaz
takovým nadšením.

Svět Ka rl a Čapka
Oldřich

Králík

Málokterý zjev v české literatuře je tak znepokojivý jako Karel
Čapek, jehož skon na Hod Boží vánoční jako by symbolisoval zhrou
cení duchovního prostoru první republiky. Tato znepokojivost nespo
čívá jenom v mnohostrannosti Čapkových zájmů, v šíři jeho publicis
tické činnosti, v pestrosti jeho organisátorských popudů, netkví ani
v oficiálním postavení spisovatelově. Nesporně chvat poválečné doby,
vlastní literární ambice a novinářská zběžnost se zřetelně odrazily
v Čapkově díle, ale příčiny, proč z tohoto díla vane pochmurný smutek
a tragická nejistota, nelze hledat ve vnějších vlivech, nýbrž v nejhlub
ších vrstvách básníkovy duše. Jsou-li Čapkovy obrazy rozpolcený nebo
sežehnuty, nejsou rozpolcený nebo sežehnuty zvenčí, nýbrž rozpolcenost a vyprahlost je skoro od počátku v samém vidění umělcově. Jako
obyčejně byly u Čapka přeceňovány vnější okolnosti a zásahy do díla?
většinou unikaly vnitřní souvislosti a přímo zákonitost tvorby.
Některé souvislosti jsou zcela nasnadě, lehce lze na příklad sledovat
projevy detekční a detektivní vášně Čapkovy, která často nahrazuje
pokojné vidění věcí. V Zářivých hlubinách se čte povídka Skandál
a žurnalistika s poněkud neuměle podaným zárodkem Čapkovy de
tektivní filosofie, Boží muka jsou z velké části metafysicky traktované
detektivky, Loupežník v prvním dějství je rozeným detektivem, o po
stavení Povídek z první a druhé kapsy netřeba ani mluvit v tomto
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spojení. Důstojným závěrem dlouhého řetězu detektivních příběhů
a úvah je románová trilogie Čapkova, v Hordubalu je to duetto dvou
četníků, v Po větroni celá symfonie lékařů i odborníků na vnitřní ži
vot, marnotratně loudících záhadu ohořelé trosky lidské. Je samo
zřejmě také skupina utopií od povídky Systém v Krakonošově zahra
dě k Válce s mloky, při čemž zmíněný Systém je přesným náčrtkem
hry RUR, ale možno sestavit i řadu „trapných povídek“ od stejno
jmenné knihy po Obyčejný život — společným znakem je zlomení
vnitřní vzpoury, rozklad duchovního vznětu vnější silou nebo měkké
zajetí v poutech zvyku a bývají to pohledy intimně soukromé. Existují
tedy více méně vyhraněné typy Čapkova tvoření, nechceme teď za
cházet do přírodopiseckých podrobností klasifikace a třídění, nutno
však zdůraznit fakt, že převládající typy jsou praeformovány již v prv
ních dvou společných knihách bratří Čapků (pro typ „trapných po
vídek“ odkazuji na Ostrov ze Zářivých hlubin).
Ještě zajímavější jsou konstanty motivické a vracení celých themat.
Podrobnějším rozborem se ukáže, že básníkova fantasie není tak ne
vyčerpatelná, jak by se zdálo, více závislá na vnitřních apriorismeeh
než na měnivé zkušenosti životní. Třeba postavy ženské se dělí ma
dvě skupiny, na prosté a naivní dívky, jež jsou sestrami, dcerami a
jsou pevně připoutány k domovu, jmenuji Lídu, Mimi, Anči a jejich
pozdní protějšky, dívku z příběhu j eptiščina a pečlivou manželku
přednosty z Obyčejného života. Jiná galerie postav je vytvořena váš
nivými princeznami a holčičkami cizokrajné rasy, mezi nimiž figuruje
černá princezna Wille, Elina Makropulos ve španělské metamorfose
Eugenie Montezové, Kubánka z aristokratické rodiny Maria Dolores
a cikáně z Obyčejného života. Souběžně probíhá a zpravidla se kříží
s těmito princeznami exotické dálky, útržky a výjevy obraznosti jdou
od Puerta del Sol z Historie beze slov po palmy z Obyčejného života
— nejbohatěji je toto thema rozvito v Po větroni:
„Stesk po dalekých a exotických zem ích: u mne obyčejně po Kubě, ostrovu mé
nostalgie . . . A le kdybych m ěl přesně říci, jak si představuji tropickou krajinu, mu
sel bych toto vše nechat stranou a propuknout, jako Rimbaud, v údaje zeměpisně
poněkud neurčité.“

(Následuje úryvek z Čapkova překladu Opilé lodi.)
Jsou ovšem v pracích Čapkových ženy, vymykající se uvedeným
dvěma schématům, bezectné anarchistky a nedotknutelný fantom ženy
(povídka Zářivé hlubiny a dívka v závoji z Krakatitu), ale většina žen
ských postav se přece rekrutuje z oněch oblastí.
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V dalším rozboru přijdeme ještě na četné vnitřní vztahy děl Čap
kových, zde bych chtěl ještě upozornit na markantní návraty motivů
v slavném Povětroni. Základní thema člověka spadlého z neznáma,
s vypáranými monogramy, bez jména a bez obličeje, svlečeného do
nejzazší anonymity — to je přesně námět povídky Hora z Božích muk.
Jakási shoda je i v luštitelích záhady, intelektuálnímu Slavíkovi od
povídá jasnovidec, skládající druhou povídku, umělci Jevíškovi básník
povídky třetí. Ovšem gesta lékařská nad zohaveným trupem jsou
v Povětroni nesrovnatelně propracovanější, zato odpadá samostatný
motiv kriminální komisaře Lebedy. Tato složka tématická se mísí
s inspirací Krakatitu, inženýr Prokop se vtělil do postavy jasnovidcovy
povídky, závratný objev krakatitu poněkud pokrotl v chemické vzorce
Povětroně, rekonvalescence Prokopova ve Venkovském domově rodiny
Tomšovy má obdobu v příběhu jeptiščině, průmyslová, obchodní a
společenská džungle závodů balttinských se opakuje v pařeništi zá
padoindických ostrovů z básníkovy povídky. Ovšem náčrtek některých
stran Povětroně, kde se proplétá změť lian a chapadlovitá změť hospo
dářských zájmů, najdeme v druhé části popisu wembleyské výstavy
v Anglických listech, ale nemůžeme dopodrobna analysovat všechny
dráždivé ingredience, z nichž je svařen Povětroň.
Ukázalo se snad dostatečně jasně, že celé pozdější dílo Čapkovo je
předjato v jeho literárních počátcích a že už v nich jsou vyjádřeny
s podivuhodnou úplností tvárné, myšlenkové i obrazivé možnosti jeho
velkého talentu. Zdá se dokonce, že základní duchovní tendence Čap
kovy jsou tu při vší lineární a geometrické strohosti vyjeveny nejen
čistěji a bezprostředněji, nýbrž i plastičtěji a tepleji než v pozdějším
období, kdy se anonymita prožitku skrývá za nesčetná jména životní
zkušenosti opravdu mnohotvaré a nedohledně pestré. Soudím proto,
že právě do prvních prací Čapkových je třeba spustit sondu co nejhlouběji, chceme-li proniknout k složitému tajemství básníkovy osob
nosti.
V září 1913 vyšel známý Almanach na rok 1914, K. Čapek má
v něm nesmírně zajímavou báseň Ve věku mladého života. Ke konci
v ní čteme:
„roso přítomné chvíle, kapky stálého plynutí, /

jakou žízeň to chcete ukojit, /

jaká palčivá ústa na vás se otvírají, / dřív než skanete v zachvění /

z jakého trvá

ní musely byste téci, / bych řek l: Dost, jsem syt — ? “

Čapek je už zde přissát k přítomnému okamžiku, ale jeho metafysická žízeň není ještě viditelně zakalena žádnou pachutí. Neúkoj-
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nost duchovní žízně básníkovi zůstane už trvale, ale již v Zářivých
hlubinách je mrazivě klidným gestem odsunuto věcné trvání, které
může zacelit tajemnou krvácející ránu lidské duše. V titulní povídce
je tato úvaha o nesmyslnosti světa, v němž je možná zkáza nej skvělej
ších děl lidského rozumu, toto nevtíravé odmítnutí theodiceie:
„K de tedy je člověk, nebo bytost, která byla p ř í č i n o u té nesmyslné katastro
fy? N eboť obšťastnil bych se velice pocitem nenávisti a úlevy, kdybych mohl ně
koho obvinit. Z jaké důvěry srdce bych musil uvěřit, že bylo to vše určeno věč
ným osudem, v němž skrývají se všechny důvody? Jak mohu se utéci do klína nejvyšších příčin, jak m ohl bych se oslepit světlem svrchované vůle?
vidím

nikoho, v kom

b y se r o z p l y n u l a

má

Nikde

ne

h r ů z a , nikoho, komu

bych vložil do rukou zbytek svého života. Stojím zde ve s m r t e l n é

p r á z d n o-

t ě zděšen zmatkem a bezpříčinností toho nesmyslného zániku, v prázdnotě, která
proniká až dovnitř mého života zbaveného obsahu, jehož nyní je bolest a jehož
zítra je jen beze dna černá díra.“

(Čapek podtrhl jenom slovo „příčinou“ .) Čapkův intelekt je zřejmě
uražen představou Boha a jeho tajemné prozřetelnosti, nemůže mít
důvěru v nikoho, kdy by byl příčinou bezpříčinností. Básník a myslitel
se tu střetl se „svrchovanou vůlí“ , ale nekřičí, úzkostlivě se vyhýbá
patetickým obžalovacím tirádám před soudním tribunálem, neuzná
ji prostě a jednoduše ani za kompetentní být vinníkem.
Hned potom Boží muka, jistě Čapkova nejskvělejší kniha, jsou bo
jištěm básníkova metafysického zápasu, plného jiskřivých záblesků.
To hlavní je osvětleno úžasně pronikavou a přesnou studií Durychovou. chtěl bych dodat jenom dvě věci. Bereme-li ústřední číslo Čap
kovy theologie či spíše theogonie Elegii jako celek, vidíme vedle in
telektuální pýchy druhou příčinu, proč ztroskotal. Básník měl nepo
chybně živou spirituální zkušenost, ale bere ji s psychologickým na
turalismem: „Byl jsem si vědom svobody bez mezí. Nic dokonalého
se nevyvrací.“ Jde o jakousi intuici zázracnosti, která se pak rozplyne
při logifikaci jako sen. Čapek může poznat Boha jenom jako stav své
ho subjektu, jako přítomné vytržení, ale je neschopen vybudovat ar
chitekturu víry. Jeho okamžiky se neustále sesouvají a v něm zbývají
nanejvýš osamělé šlépěje Boží, „které odnikud a nikam nevedou. . .
jež snad nemají cíle. . . než svou dokonalost“ . Protože Čapek potře
buje syrovou, okamžitou formu božství, chápeme, proč v Čekárně
odmítá cekat na vykoupení a velebí pohanské bohy, které možno jako
štěstí „rychle a nenadále potkat. Je to tak zvláštní náhoda! tak náhlá
událost, že byste řekl: ach, jaké dobrodružství!“
Čapek strhuje Boha do vteřin subjektivního prožitku, ale fakt chvil
kového osvícení je snad evidentní, stejně jako ovšem jeho rychlé roz
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plynutí, možno se odvolat na niterné zkušenosti, popisované byť iro
nicky v Ztracené cestě, na oblíbený Čapkův motiv z povídky Rekord,
kde v nejvyšším citovém vzrušení překoná člověk fysické možnosti.
Druhá stránka této krajní subjektivisace Boha je stále rostoucí Čap
kův pocit nesouvislosti lidského života. V životě lidském přece zůstane
trčet jakási nezařaditelná zkušenost, která se sice nestala osou, ale
kterou nelze dobře smazat. Odtud asi je v Čapkově díle tolik infernálních blasfemií, které vynalézá s nekonečným důvtipem. Je to přese
vše bolavé místo a vedle intelektuální ironie ozývá se z posměchu
i nenasytná msta. Pěknou antologii parádních kousků Čapkovy ironie
pořídil mistr jiné ironie Jar. Durych s rovnocenným komentářem ve
zmíněné studii a není ji snad třeba rozmnožovat.
Zajímavou rekapitulaci mladistvých Čapkových zkušeností metafysických nalezneme po letech v Obyčejném životě, který asi obsahuje
hodně autobiografického materiálu. Jakmile člověk vzpomínající před
smrtí na svůj život probere svrchní vrstvy, narazí na svá vysokoškolská
studia a básnickou minulost:
„I viděl jsi věci divné a strašné, mršinu v rozkladu a výheň žířivou, a bůhví,
bůhví, co všechno jsi j e š t ě

m ohl uzřít, třeba věřícího

anděla, nebo h o ř í c í

k e ř , jenž mluví hlasem — K do ví, člověče, kdo ví, co se i d n e s v tobě mohlo
najít; kdybys ještě chvíli m ohl být básníkem. Hrozné věci nebo andělské —
hrozné požehnání poesie."

Podtrhl jsem „hořící keř“ , protože tímto výrazem mluví básník o své
duchovní zkušenosti i v Elegii z Božích muk, kdežto Čapek s jakousi
lítostí podtrhuje slova, naznačující možnost pokračování. Ovšem o
hloubce této lítosti je těžko spolehlivě soudit, o něco dále čteme:
„teď to vypadá . . . jako útěk před sebou samým, jako hrůza, abys nepropadl
tomu, co bylo v tobě. Zazdít to jako hořící šachtu ať se to, potvora, udusí samo . . .
Nemohu si pom oci: cítím, že ten básník měl víc

co dělat s tím nízkým a uta

jeným než s čím koliv jiným , co bylo ve mně. V něm bylo ovšem něco vyššího, —
ale stál na t a m t é

(podtrhuje sám Č .) straně a ne na m é . . .

Snad se to nevy

koupené mělo stát ve mně duší, já nevím. V ím jenom, že se to nestalo, zavržené
zůstalo zavrženo a básníka, jenž neměl co činit s tím, co bylo mé uznané a legi
timní já, vzal čert,

To už je zpropadeně jasná řeč, ale aby nebylo nejmenšího dorozumění
mezi duší a legitimním já, ještě pár slov ze závěru knihy:
„Je tedy to já cosi, co je n a d

(podtr. Č.) těmi figurami a jejich osudy, něco

vyššího, jediného a jednotícího, je to snad to, čemu říkáme d u š e ? . . . Řekněme, že
člověk je něco, jako zástup lidí. — Vždycky někdo z nich je v čele a vede kus
cesty; a aby bylo vidět, že vede, mysleme si, že nese v ruce standartu, na které je
napsáno Já. Tak, teď on je Já. Je to j e n
a velitelské. . . "
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slovo

(podtr. já ), ale takové mocné

To je konečné stadium Čapkovy myšlenky: čirý nominalismus, spo
jený s jakousi biologickou mystikou.
Aby už byl dokreslen obrázek Obyčejného života a tak trochu Čap
kovy metafysiky, je nutno připomnět, co dělá Čapkův přednosta v nejšťastnější době svého života. Je vládcem nádraží a pustí se do práce:
„D o té doby to byla spořádaná, ale bezvýrazná stanice.. .

A já z toho udělám

nádraží čisté a tiché, jako k a p le . . . A najednou je tu jakoby větší a volnější pro
stor, věci mají svůj čistší obrys a nabývají čehosi jako vznešenosti; tak; teď je to
to pravé. Stavěl jsem své nádraží bez zedníků, jen z toho, co už bylo. „A n o, teď
je to v pravdě m é (podtr. Č.) nádraží a po prvé v životě mám pocit něčeho hlu
boce svého, silný a dobrý pocit vlastního já.“

Vzpomeňeme-li na velkolepé stavitelské gesto Zeyerovo nebo Březi
novo, vzpomeneme-li, jak staví lidé z Čepový poslední knihy domy,
cítíme zřetelně, že Čapek je pouhý upravovatel, byť sebe vkusnější
a citlivější. Nejde samozřejmě o praktickou stránku věci, nýbrž o ni
ternou realitu: Čapek nebuduje, nemůže budovat, protože nebuduje
pro duši, může jen přeskupovat a upravovat pro uspokojení svého
vlastnictví a já.
Subjektivní pěstování vlastního já vyúsťuje samozřejmě velmi snad
no v naprostý solipsismus, blízko k němu mají „trapné povídky“ :
„ A ť dělá, co chce, na konci všeho najde zas jen sebe; víš, jako by byl živ mezi
samými zrcadly, a kam se podívá, našel jen vlastní tvář, vlastní nudu, svou vlastní
s a m o t u ...“ (povídka Peníze).

Odtud častý motiv Čapkových próz, jak do dusného pokoje churavé
subjektivity přijde s návštěvou závan vnějšku; na tom je nejzajíma
vější, že nositelem vnějšího vzduchu, nevydýchaného ještě plícemi
subjektivity, je zase člověk. V Božích mukách je dvojdílná velepíseň
trýzně subjektu, nazvaná po své truchlivé hrdince Lída. V komornější
druhé části je dvojí návštěva, Holubova u Martinců a Lídina u Holuba,
ale přes rozdílnost ladění jde v podstatě o týž prožitek:
„(H o lu b ) dusil se v této atmosféře kde dýchal jen péči o L í d u . . . jeho slova mu
připadala jako studené ošlapky bláta v ložnici chorého, jako hlasitý hovor v pokoji,
kde se šeptá, jako cokoliv hrubého a neposvěceného; tu trápil se ve svém koutě
stydě se z a d a r v n ě j š k u jejž sem přinášel.“

Holub doma je ve stejném zajetí nitra a věcí přefiltrovaných do do
těrné známosti:
„H olub ustoupil a Lída vešla; chladně, líbezně zavoněla s v ě ž í m v z d u c h e m
a voňavkou. . . Jak tu vše vypadá, myslil si H olub v úzkosti; . . . Všechny ty p ř e s 
příliš

známé

věci, knihy a péra, papír, p o p e l. . . “

Stejný motiv je v Nápise a jiných pracích Čapkových.
Jiný způsob, jak umělec přehlušuje vnitřní prázdnotu, je ponoření
Řád 7. 1939
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do nejrůznějších lidských činností. Čapek není nikdy syt dívání na
řemeslníky, má podivuhodný smysl pro fortele všech povolání, dovede
sledovat lidské ruce a lidský mozek s neumdlévající vášní na všech
cestách přímých i bludných. I tento únik do lidské dělnosti zpravidla
ztroskotává a na konci všech cest bývá marnost, jak se ještě projeví
v poznámce o První partě. Prostě Čapek nemůže člověka léčit jinak
než homeopaticky, opět člověkem, podepřít vyvrácený subjekt jiným
subjektem, musí zevšeobecnit hoře lidského nitra. Odtud vzniká po
věstný jeho humanismus, který není nic jednoduchého a prostodu
chého, nýbrž velmi složitá směs lásky a hořkosti, soucitu a přímo štítivého odporu.
Pro Čapka nebylo opravdu jiné cesty ke skutečnosti než skrze člo
věka. Vlastně již zmíněná báseň z roku 1913 začíná významnými verši:
„Skrz mezery, jež mezi lidmi jsou, / jsem viděl věci daleké a nesmír
né.“ Zde ještě zbývají jakési mezery mezi lidmi, ale cítíme, že je Čap
kův svět dusně zabydlen Jidmi, skoro k neprostupnosti. A potom se
stává stále důslednějším požadavkem Čapkova umění, abych tak řekl,
maximum člověčiny. Tulák, který je v předmluvě hry Ze života hmy
zu doporučen čtenáři jako útěšnější zrcadlo člověka než hmyzí společ
nost, programově prohlašuje v předehře:
„Já se jen dívánr. Kdybych m ěl kořen, nebo cibuličku v zemi, díval bych se na
nebe — (zvedne se na kolena) — do nebes. Do smrti bych se díval rovnou do nebe.
(Vstane.) Ale. že jsem člověk, musím se dívat na lidi. (R ozhlíží se.) A já je vi
dím."

V těchto slovech a gestech je jedinečná ironie a smutek a — celý
Čapek.
Dovolím si uvést dva charakteristické úryvky z Čapkova humanis
tického učení, které nahradí dlouhé výklady. První je vzat z děsivé
výsměšné hry Věc Makropulos. Zpěvačka, prožívající únavně stejnou
komedii životní již přes tři sta let, posmívá se krůtě a zároveň strašně
závidí obyčejným lidem, kteří se s pošetilou důvěřivostí pachtí za svým
drobným štěstím. Je třeba si uvědomit, že tu Čapek podává moderně
zahořklou pragmatistickou versi starověké sofistické věty „Člověk
je měrou všech věcí“ , že Čapek bolestně dodává: Bez lidského zájmu,
bez vřelosti jejich lásky a nebýt jejich krátkozrakosti nic nemá nejmenší ceny. Elina Makropulos lká v šíleném posměchu své staleté
nudy:
„V y jste tak blízko všeho! Pro vás má všecko smysl! Pro vás má všecko nějakou cenu? protože za těch pár let toho ani dost neužijete . . . oh, můj bože, kdy
bych jen jednou ještě
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. . . Hlupáci, vy jste tak šťastní! Je to až protivné, jak jste

šťastní!

A

všechno pro

tu

pitomou

náhodu, že brzo

umřete!

Všechno vás za

jím á, jako opice! V e všechno věříte, věříte v lásku, v sebe, ve ctnost, v pokrok,
v lidstvo, já nevím v co, já nevím v co! T y věříš v rozkoš, M axi, Ty, Kristinko,
věříš v lásku a věrnost. T y věříš v sílu. T y věříš v samé hlouposti, Vítku. — Vám
se to žije, vy . . . b lá z n i!"

Uvedený citát je jakýsi mrazivý pól Čapkova humanismu, ale lze
z něho dobře poznat jeho myšlenku: svět lze snést a žít jen tehdy,
máme-li důvěru v jeho smysl, nic jej nemůže ospravedlnit než věřící,
třebas pošetilá lidská bytost. Je nutno být zcela blízko světu lidí, úplně
se ponořit do oživujícího pásma lidské důvěry při samé zemi, jinak se
všechno promění v zoufalý chaos a zvrácenou, nudnou frašku.
Druhý citát je z Povětroně, tedy z pozdějších, již usmířenějších let
Čapkových, ale úplně stejně se v něm zdůrazňuje blízkost, nezbytnost
blízkosti. Jasnovidec, který ovšem ztělesňuje období Božích muk a
Krakatitu, vysvětluje svou intelektuální koncepci člověka:
„Telepathie je nesmysl, nemůžeme poznávat na dálku; musíme se věcem přiblí
žit, přiblížit si hvězdy číslicemi, hmotu rozborem a drobnohledem : a když vylou
číme smysly a tělesnou blízkost, můžeme se čemukoli přiblížit soustředěním. Při
pouštím, že jsou snad. předtuchy, zjevení a vise: připouštím to, ale metodicky to
odmítám, popírám

a zavrh u ju . . .

Podivné přibližování, které

se neděje

v pro

storu, ani v čase a jeví se jen intensitou pocitů a poznatků, které jsou ve v á s . . .
můžete myslit myšlenky a cítit city, které jsou mimo vás, můžete mít vzpomínky,
které jsou mim o vás a netýkají se vašeho j á . . .
mínky, představy, city. To

Právě jsem řekl myšlenky, vzpo

je hrubá a nesprávná psychologie, a užil jsem těch

falešných pojm ů jen proto, že jsou vám běžné. V e skutečnosti . . . mám pocit, mám
určitou povědomost člověka a ne jeho jednotlivých zkušeností, představ a paměti.
—

Rozumějte,

je

to

člověk

v

čase

svinutém,

člověk,

ve

kterém

je

obsaženo

i všechno, co kdy byl a co kdy dělal, ale ne jako sled událostí, nýbrž — jako —
Ukazoval rukama ve vzduchu cosi úhrnného. „Je to, jako byste filmovali život
člověka od narození až do tohoto okamžiku, a pak všechny ty obrázky položili na
sebe a promítli je všechny současně. Řeknete, jaká zm ěť! A no, neboť splývá pří
tomnost i minulost, všechno se překrývá a zbývá jen tvar života, něco nepopsa
telného a nesmírně osobního: něco, jako osobní aura, ve které je uloženo vše — .“
Nos mu tragicky ustrnul. „Všecko, i b u d o u c n o s t . “

Vrací se tu výrazně jedna z nej základnějších kategorií Čapkova myš
lení — přítomnost, řekl bych málem všudypřítomná přítomnost. La
tinští básníci psali o praesens deus, t. j. přítomný, mocný bůh, Čapek
zná místo toho záhadné tajemství přítomnosti člověka ve věcech a
v okamžicích, přítomnosti jako zkratky celého bytí lidského. Citované
věty by lákaly k dlouhým úvahám a dalším glosám,, z každého slova
přímo fičí skrytou ironií. Elegantní odmítnutí zjevení a visí je věc
u Čapka příliš běžná, poznámky však zasluhuje souvislost shrnutí
lidského života do jediného okamžiku s individualistickým titanismem
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Krakatitu, který bude později vyložen při přehledu různých forem
Čapkova humanismu. A ještě připomenutí, jak při zdůrazňování „ne
smírně osobního“ docela vyprchala duše. Abychom znovu šli pro srov
nání do antiky, u Čapka není nic z platonského mythu o duších, které
jsou zbičovány hříchy a po svlečení tělesného závoje nesou všechny
stopy života, spisovatel jako v Obyčejném životě vymýšlí jakýsi fysikální mythus, neznající dobra a zla, vše odpouštějící ci spíše lhostejný
— Čapek je důsledně metodický.
K těm rozdílným formám Čapkova humanismu, které jsou velmi
charakteristicky zabarveny: zmíněný individualistický titanismus, kte
rý má větev intelektuální a citovou, dále je to tlak prostředí svírající
jednotlivcův niterný život, jinými slovy vpád brutální náhody do osob 
ní linie, na třetím místě bych jmenoval neúprosnou sociální mecha
niku a podléhající jí dav, konečně jsou to drobné, ale dravě viděné
vztahy mezi lidmi. Klasickým projevem intelektuálního titanismu
Čapkova je román Krakatit, v němž jd e o jakousi osobní podobu ab
solutna, chemicky uvolnit veškerou atomovou energii hmoty a také
člověka. Vynálezce Prokop blouzní:
„Přijde tvůj okamžik, a vybuchneš; vydáš lásku, bolest, myšlenku, já nevím co ;
tvé největší a nejsilnější je jenom ok a m žik . . . tedy ať to tvé nic stojí za to! V y 
buchni plamenem nejvyšším. Cítíš se sevřen? Tak tedy roztrhni svůj crusher a roz
metej skálu. Udělej místo pro
ček at. . .

svůj jediný okam žikj.. . M ám jenom

kvasit nečistě .. . a drobit se, aniž bych k d y . . .

člověka? Raději . . .

zvětrávat a

rázem . . . vydal celého

to už raději v jediné vrcholné chvíli . . .

a přese vše . . .

N e b o ť já věřím, že je dobře vydat všecko. A ť je to dobré, nebo špatné. Všecko je
ve mně srostlé: dobré a zlé a nejvyšší. K do žije, dělá zlé i dobré, jako by se dro
bil. D ělal jsem to i to, ale nyní . . . musím vydat to nejvyšší. T o je vykoupení člo
věka. N ení to v ničem, co jsem udělal; je to zarostlé ve m n ě . . . jako v kameni.
I musím se roztrhnout. . .

m o c í. ... jako se roztrhne n á b o j; a nebudu se ptát, co

při tom roztříštím ; ale bylo třeba . . . bylo mně třeba vydat to nejvyšší.“

Titanská vzpoura Prokopova se ovšem zlomí v typicky capkovském
závěru, v resignaci obycejnosti, ale tím neztrácí na duchovním dosahu,
jak jsme viděli v doznívání z Povětroně. Tam byl také anticipován
částečně její výklad, zde chci ještě zdůraznit protiklad mezi oslavou
nenadálého, třaskavého okamžiku a odporem k pomalému cekání,
k pouhému mechanickému opotřebování životní materie. Vlastně stej
ný s případem vynálezce Prokopa je případ slabomyslného HaukaSendorfa z Věci Makropulos, který vyssálal celý svůj život v milostné
rozkoši: „Zcela správně, slabomyslný. Všechno jsem nechal tam, u ní,
račte rozumět? Já už jsem pak nežil, to byla jen dřímota.“ To je
varovné memento pro Čapkovy titany, radící k opatrné resignaci.
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V
Trapných povídkách je číslo, již svým názvem Uražený hlásící
se k Dostojevskému, a zde je také motiv titanismu zahrán na strunách
citové psychologie ruského mistra. Ministerský úředník se propadne
jednou do lidského podsvětí a vyznává se potom bratru:
„Č ím víc bídy člověk uvidí, tím víc má se světem společného. Já jsem našel cit
společenství: není to vůbec soustrast, je to osvícení a vytržení: není to lítost, ale
nadšení. T y sám . . .

ty sám pak vidíš každou bolest a objevuješ každou zvrhlost

a nemoc, a cítíš, že je to tvé vlastní. T y sám jsi chudý a bídný, zloděj a ne
věstka, opilec a zoufalec: ty jsi, co vidíš: A tu žízníš jen po tom, abys nesl všechnu
bídu a každou nemoc, všechno opovržení abys vzal na sebe: dychtíš a prahneš po
tom, a b y
a

zvrhlý.

ses u k o j i l . . .
Musíš

Musíš být nemocen, opilý, štvaný, uražený, zablácený

dojít

vrcholu.

Musíš

dojít toho

nejdokonalejšího

vrcholu.“

Ovšem závěr je opět resignace, v duchu „trapných povídek“ Karel
podléhá vychozeným poutům prostředí, ministerstvo a doma spořá
daná rodina si ho vtáhnou do svého středu. V Obycejnem životě je
z toho všeho jen zaplašovaná vzpomínka na nebezpečnou světélkující
mršinu z věku mládí.
Přesune-li se důraz na tlak prostředí, vzniká druhý typ, který jsme
už s počátku označili podle názvu jedné Čapkovy knihy jako „trapné
povídky“ . Klinicky jasným případem je třeba povídka Surovec ze
zmíněné knihy, není nahodilé, že je lokalisována do průmyslového
prostředí. Továrník Pelikán si nemůže pro své obchodní starosti vší
mat krásné manželky a ta nalezne ideální pochopení a lásku u docenta
Ježka. Pelikán se o všem doví — samozřejmě detektivní cestou — ,
ujede na den z města a továrny a těžce přemýšlí. Zde přelom v jeho
úvahách:
„Řeknu jí to dnes večer, přemýšlí Pelikán, řeknu, že se rozvádím e; Lucy to
po krátkém poplachu přijme. Za půl roku bude šťastna; Ježek ji bude nosit na
rukou, bude jí rozumět lépe než já ; a Lucy b u d e ... —
udeřen.

Copak může být Lucy šťastna v nuzotě?

Pelikán vyskočil, jako

Lucy, jež je

sám luxus, ná

kladný rozm ar; Lucy, kterou uvedl do svého bohatství z přepychu velkého obchod
ního domu jejího otce, právě před konečným krachem; Lucy, jež z nějakého pudu,
z vášně, z potřeby, z naivnosti, nebo já nevím proč musí, musí vyhazovat bláznivě
peníze! V žd yť všechno, co Ježek vydělá, jí nestačí na jediné šaty.“

Pelikánovi je okamžitě cesta jasná: úprkem se vrátí do města, rozdrtí
Ježka a chce jet do bytu za ženou, ale poslední věta zní: „Obraťte,
jedu do továrny.“ Je to poněkud drastické ve velkoprůmyslnickém
bagatelisování citových záležitostí, jsou ovšem také verse delikátnější,
ale stejně nevývratné v převaze vnějšího tlaku. Asi nej duchaplnější
a nejhlubší je hořeplný příběh Lídin, kde právě na tom nemilosrdném
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vpádu vnějškové náhody je osnována možnost detektivního odhalení.
Není možno zde reprodukovat třpytnou dialektiku příběhu v celé šíři,
vybírám úryvek snad nej typičtější:
„A le najednou to nejobyčejnější nás překvapí a vyděsí, když si je uvědomíme,
a zdá se nám m onstruosní; najednou se setkáme s něčím neosobním ve svých vlast
ních činech; najednou shledáme, že naše vůle je jenom zdání a předtucha skutků,
které na nás nezávisí. V každém našem skutku zůstává něco nahodilého; ale ná
hoda je

otevřená cesta, kterou

do

našeho

lezná nutnost; je to železná náhoda. A

života vniká fátum.

Fátum není

že

to nejvšednější a nejobyčejnější je jen

strašná, nezlomná náhoda.“

Jakékoliv jednání je tedy fatální, jednáním „konci každá neomezen osť‘, nezbytně dochází k jakési nemravné mesalianci vnitřního ži
vota a temné vnější skutečnosti. Některé „trapné povídky“ jsou ta
kovým drásavým ohlodáváním vnějšku a nitra navzájem, jmenuji
povídku Na zámku a první díl Hordubala. Pomineme-li detektivní
deriváty této Čapkovy koncepce, zbývá ještě se zmínit o případech,
kdy přeražení titanové resignují a více méně dobrovolně se uchýlí
do ústraní vnějškovosti. Jeden za mnohé, úředník z Obyčejného života
se ptá, kde se zastavil na svém útěku z mládí: „Na poslední stanici
světa? Ne, tam to ještě trochu světélkovalo. Teprve na svém nádraží,
kde se’s u k r y l v b e z p e č n é m p o ř á d k u v ě c í . “
Hrůzy prostředí se nedozírně násobí, když nejde o vliv na jedince,
nýbrž na celý dav, když jde o projevy sociální. Virtuosní kousek iro
nické kresby kolektivního prostředí čteme ve fantastickém románě
Válka s mloky:
„T o právě přivedlo slečnu Kistemaeckers k důležitému pojm u p o h l a v n í h o
prostředí

. . . Oplodnění vajíček děje se prostě chemickou změnou prostře

dí __ změnou, která nějakým způsobem souvisí se samčí pohlavní funkcí. A le této
samotné funkce není vlastně třeba; to, že se samec sdružuje se samicí, je patrně
přežitek staršího vývojového
iluse paternity;
v

podstatě

vlastním

zcela

ve

stupně. . .

To

skutečnosti samec není

neosobním

oplozovatelem . . .

chemickým

Tak

sdružení je vlastně. . . jakási zděděná
otcem pulců, nýbrž

činitelem

pohlavního

jenom

určitým,

prostředí, jež

se nám pohlavní život podivuhodného

je

Andriase

jeví jako V eliká Ilu se; jeho erotická vášeň, jeho manželství a pohlavní tyranie,
jeho dočasná věrnost, jeho těžkopádná a pomalá rozkoš, to vše jsou vlastně zby
tečné, přežité, téměř symbolické ú k o n y __ Zvláštní lhostejnost samic, se kterou
přijímají

ono

bezúčelné, frenetické

osobní

dvoření

samců, svědčí zřetelně

o tom, že v těch námluvách samice instiktivně vyciťují pouhý formální obřad, nebo
úvod k vlastnímu snubnímu aktu, v němž o n y

pohlavně splývají s oplozujícím

prostředím; řekli bychom, že samička Andriase tento stav věcí chápe jasněji a pro
žívá věcněji, bez erotických ilusí.“

Život lidské společnosti je pro Čapka jedinou příšernou ilusí, všechna
jeho gesta žalostnou formalitou, marným přežitkem, láska, boj, na

102

cionalismus, všechny ideály jenom jakýmsi sekundárním následkem
nepatrného množství nějakého enzymu či jaké chemikálie. Je to již
pojetí RUR, a jak Durych řekl, námět hry je utopie, ale tato utopie
je symbolem: „Nejedná se o dřívější ci pozdější ovládnutí živé hmoty,
nýbrž o určení člověkova místa ve světě a ve věcnosti.“ Roboti jako
mloci jsou lidé tovární, zbavení svou masovostí obličeje a degradovaní
na přírodní stroje. Utopie rozhodně není vlastním cílem Čapkovým
a netřeba ji brát doslova. Na př. v Anglických listech vidíme zcela
zřetelně, jak se mění význam věci, přejde-li z řádu osobního do řádu
přírody:
„Nádherná věcičko, natsuké Japanu, či východní tkanino, kdybych tě mohl mít
doma, čím

bys m i byla!

Lidským tajemstvím, projevem

člověka, řečí cizí, spa

nilou. A le v tomto strašlivém a nezměrném nahromadění už není jednotlivců, ani
osobních rukou, ani d ějin :

jest jenom šílená příroda, živočišná tvořivost, fanta

stická hojnost krásných a podivných mušlí vylovených z oceánu bez času . . . při
sáni bůh, gotický kostel nen í nejsložitější z krystalů. I trvá v nás síla krystalinická: i krystalisoval Egypt v pyramidách . . .“

Čapek dělá prostě z člověka přírodu do nejhrůznějších důsledků, je to
pojetí neskonale tragičtější než romantická představa přírody lhostej
né k člověku. Pokud jde o shrnutí děl umění do propasti přírody,
může být Čapkova představa dráždivě svůdná, ale sám Čapek se otřásá
hnusem při takovém pohledu na přírodu lidského davu. V oné mrazivě
výsměšné hře Věc Makropulos Prus volá:
„Dovolte, obyčejný, malý, pitomý člověk vůbec neumírá: malý člověk je věčný
i bez vaší pom oci: malost se plemení bez oddechu, jako mouchy, nebo myši.44

Z tohoto pojetí hmyzího hemžení lidské společnosti vyrostla hra Ze ži
vota hmyzu, jejíž zoufalou pochmurnost nemůže oddisputovat ani
autorská předmluva. A svrchovaně poučný je také případ Bílé nemoci:
hra, která měla zachraňovat demokracii, končí běsněním davu: „Na
konec je to jen dav bez velikosti i soucitu, který lhostejně ušlape oba
představitele protichůdných vůlí.“ Tedy proti nesmyslnému davu vůle
jednotlivce, proti robotům, děsícím inženýry Rossumových závodů sta
tisíci stejných tváří, nadčlověčství Dominovo, proti malému, pitomé
mu člověku zástupce síly Prus — je tu neproměnná polarita a sou
vztažnost, vůle a intelekt jednotlivce organisuje a přímo vyrábí dav,
ale zároveň dav strašně nenávidí a prohledá davové iluse. Ledacos po
chopíme z pojetí vůle u Čapka, v kodexu jeho metafysiky, totiž v Bo
žích mukách, čteme:
„Smyšlené možnosti opadaly, jako

odumřelé slupky; všechno dílo rozumu se

oddělilo a odpadlo, vše zřetelné a myslitelné se svléklo, jako marný zevní obal; a
nyní zbylo jen pravnitřně, zjitřeně, bez pomoci nahé jadérko slepé vůle."

103

K tomu jenom podotýkám, že se v díle Čapkově napořád setkáváme
s obdivnými portréty hranatých, neomalených klacků, kteří si dělají,
co se jim zachce (Mister Kennedy z Trapných povídek, Carson z Kra
katitu atd.). Pohrdání davem je úměrné tomu, jak básník schopenhauerovsky uctívá vůli a nietzscheovsky vůli k moci.
Nelze ani dobře obemknout a proniknout tento složitý komplex
Čapkovy myšlenky, opakuji však znovu po Durychovi, že utopie RUR
nebo mystérium údajně naivní ve hře Ze života hmyzu je spíše tech
nický prostředek, že také ve Válce s mloky jde o víc než o pouhou sa
tiru na současné poměry. Můžeme se odvolat na povídku Hora, kde
komisař Lebeda podává přece relativně niternější versi ovládaného
davu:
„Všichni detektivové v románech pracují technicky špatně. Příliš osobně, pří
liš vynalézavě. Jejich metoda je zločinecká a
detektivní. Pravá cesta je jiná.“
„Jaká?" „Sociální routina. Organisace. Hleďte, existuje technika ovládání lidí, —
vskutku technika, protože jedná s člověkem, jako s nástrojem. Je v tom pokrok;
co bývalo osobním uměním, stává se technikou. Vše, čeho se dotknete, se mění
v nástroj. I člověk, I vy sám. Jenom te n n a h o ř e se nám vymyká." „Bůh?“
„ Ne, člověk. Zločinec, který prchá. A já tedy nejsem nic než ruka moci. Nic ne
řeším, svírám jen, a čím silněji tisknu, tím spíše v sobě poznávám moc, která skrze
mne prochází. . . Sílu zákona."

Dejme pozor, nikoliv ruka spravedlnosti, nýbrž ruka moci, a celý aparát soudnický a bezpečnostní docela neosobně a organisovaně zastá
vá určitou sociální funkci. Organisace osudně potlačuje člověka, mění
jej v nástroj, ale nikoliv snad proto, že by měla nepravdu, že by
drtila svým mechanismem nevinné oběti. Naopak od počátku, od
povídky „Skandál a žurnalistika“ se nevynalézavá metoda policie
skvěle potvrzuje. Její
„předpoklady jsou čerpány ze znalosti lidského nitra, ze znalosti trochu pri
mitivní, trochu brutální, z analysy jistě nejemné, tvrdé a neučené. . . předpo
kládala s jakousi tvrdostí citovou záležitost, poblouzení srdce, a to beze vší sen
timentality,
beze
vší
vážnosti
právě
k
oněm
c i t ů m, právě
k tomu srdci, jehož
používá
jako
dané
veličiny
ve
svých
k a l k u l e c h."

Tragická stránka neosobního sociálního mechanismu je právě v tom,
že se při vší lhostejnosti a třeba nedbalosti nemýlí; touto slepou prav
divostí nej strašněji pokořuje člověka. Čapek píše nové a nové variace
na tuto bolestnou zkušenost: jestliže v příběhu Lídině odkryl její
f atum Holub metafysickou úvahou, stačí na tento úkol v normálním
životě kterýkoli policejní komisař nebo agent. V Povídkách z jedné
kapsy je několikrát využito této hořké myšlenky k rafinovaným efek
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tům. Ztratí se hrozně důležitý spis, který si vysoký důstojník před
špiony ukryl do spíže. Řešení: žádná špionážní aféra, jak si myslí zou
falý důstojník, nýbrž prachobyčejná krádež ve špajzu, jak na první
pohled poznal obyčejný policista. Je poučné konfrontovat myšlenky
důstojníkovy a policistovy:
„To je neuvěřitelné, mínil (důstojník) . . . , jak je tahle policie neschopná. Kdy
by aspoň hledali otisky prstů, nebo šlépěj — dobrá, v tom je odborná metoda; ale
tak pitomě na to jít.— Kdepak by se policie hrabala na mezinárodní špionáž.“ —
„ . . . tihle gauneři, to není žádná inteligence!, pane; každý umí jenom jeden
kousek a ten dělá, dokud ho zase nechytnem.“

Povídka Případ Selvinův demonstruje zase, jak pošetile a škodlivě
zasahuje osobní zápal a důmysl do trapně slepé spravedlnosti světské.
Selvin byl odsouzen u poroty pro vraždu na základě zcela pochybných
svědeckých výpovědí, případu se ujal slavný spisovatel a po drama
tickém zápase, který trval sedm let a do něhož byl zalarmován celý
cítící svět, dosáhne osvobození. Jenže: Selvin se dodatečně svému za
chránci přizná, že skutečně svou tetu zavraždil, takže spravedlnost
důkladně na všechnu ušlechtilost pohořela, a také Selvin se cítí ošizen,
protože by jeho právník byl vyhrál zmateční stížnost, kdyby se slavný
spisovatel nebyl do věci zamíchal. Triumf Čapkovy ironie je v závě
rečné pointě: vysvobozený vrah vydírá na slavném bojovníku za spra
vedlnost.
Čapkův cynismus j e v této oblasti tak propastný, že přestává být cyni
smem a mění se v jakousi děsivou muku. Básník nevidí než nestvůrně
nudné opakování, šílené bujení ilusí, není celkem rozdílu, je-li člověk
a lidstvo pohlceno přírodou, podobnou groteskním indickým bohům
plodnosti, či je-li člověk zbaven své osobnosti — přesněji svého osob
ního — v lidské organisaci a systému, který je tím účinnější a správ
nější, čím je tupější a hrubší. Přicházejí sice Adamové, vynálezci, dik
tátoři, Galénové, Rossumové, geniální podnikatelé, kteří chtějí ovlád
nout přírodu, to jest posunout hranici mezi nitrem a přírodou ci organisací, získat více prostoru pro člověka, ale všichni tito titanové indivi
duální vůle jsou davem umačkáni a všemocné prostředí slaví znovu
svůj vpád do trosek člověka. V tomto světě není místa pro osobnost
nebo dokonce duši, nýbrž nakonec vládne anonymita hmoty. Chtěl
bych nakonec upozornit, že všechna ta resignující řešení od RUR po
Bílou nemoc jsou připravena již v povídce Zářivé hlubiny:
„Bez hranic se lidská díla zdokonalují a stávají se správnějšími; na věky se
stále více přibližují a podobají samotnému rozumu lidskému. Avšak od počátku
jejich se zdají býti dvě řady: jedna, v níž postupuje konstruktivní tvořivost člověka
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a všechny velké realisace jeho, podle zákona příčinnosti a správnosti: a druhá řada
poruch, která jest nezákonná a bezpříčinná, zplozená zmatkem, a proto je člo
věku věčně neovládnutelná, neboť je to řada nevědomí a nepořádku.“

Čapka přímo pronásleduje můra zkázy, vyznává se v téže povídce
z tíživých vidin:
„Prostřed smrtelné noci zabloudil Oceanic na ledovém moři do jiného světa pří
zraků: hledejte jej mezi fantomy lidských postrachů, kde jsou výbuchy sopek, po
žáry divadel, zemětřesení, hořící lodi, srážky vlaků a explose v dolech.“

Cítíme tu hmatatelně hrůzu spisovatelovu z katastrof, pokořujících
lidský rozum a pořádek. Na posledním místě je uvedena explose
v dolech a tu je první kořínek poslední Čapkovy románové skladby
První parta. Tento kořínek vyrostl do mrazivě nesmyslného gesta
horníka, který se prokopává k dávno mrtvým kamarádům, zasypaným
při důlním výbuchu, a sám je zasypán:
„Člověče, a to nejhorší při tom — už bylo po něm, a ta jeho sbíječka ještě
pořád běžela, jak byl o ni opřený, . . . pořád tloukla oškrtem pod tím kamením,
jako by ten mrtvý člověk pracoval dál.“

Znám ze světové literatury jedinou obdobu tohoto strašlivého výjevu:
Alfred Jarry, autor Krále Ubu a Messaliny, napsal román Nadsamec
a tam podnikne družstvo cyklistů, lidských motorů podle vlastního
autorova termínu, závod na deset tisíc mil s rychlíkem. Při závodě
jeden clen chce vypovědět — pro smrt — , ale není času se s ním
zdržovat a musí jet dále: „Opravdu, nejenom reguloval, nýbrž také
popoháněl, a tento s p r i n t mrtvého Jakobse byl sprint, o němž živí
lidé nemají tušení.“ Abychom shrnuli tento dlouhý oddíl, na Čapkova
člověka se odevšad valí bezmezné ponížení, je zahrazena cesta jaké
mukoliv světlu a vykoupení.
A tak zbývá Čapkovi jediná cesta: sbírat drobné a typické vztahy
člověka k člověku. Nikdy není syt tohoto pozorování, prolamuje své
příběhy, aby co nejvíce rozsvětélkoval přítomnost člověka vyprávě
jícího, vášnivě studuje slova, jak se zabarvují přítomností subjektu,
chytá lom lidského zájmu ve věcech, dosahuje tu nesporného mistrov
ství. Bylo by třeba probírat jednu Čapkovu práci po druhé, abychom
poznali nevyčerpatelnou invenci a znalost umělcovu. Upozorňuji aspoň
na některé parádní kusy. V teoretické knize Marsyas je celá kapitola
Dvanáctero figur zápasu perem založena na nesmírně důvěrném po
znání mezilidských vztahů, ješitností, neomylností atd. Z detektivních
příběhů uvádím Kupon, v němž vlastní vyprávění je skoro zastíněno
gesty vyprávěče a posluchačů. Čapkova virtuosita dostupuje pakkrkoIomnosti v románové trilogii, vrchol bych hledal v gestikulačním
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koncertu jasnovidce a dvou lékařů. Jestliže tu umělec někde přehání
a nanáší barvy příliš tlustě, je v Obyčejném životě nezapomenutelná
scéna mezi pensistou a mladým objevitelem jeho zapadlých básní,
v níž diskrétně svítí šeď a nevtíravé trpká zkušenost, uzrálá nekoneč
nými lety.
Snad by sem ještě patřil výklad o formálním umění Karla Čapka,
ale o tom byla pronesena svědectví tak významná, že je těžko k nim
něco dodávat: Jar. Durych se poklonil slohové superioritě, Jan Muka řovský rozebral estetiku díla, Vítězslav Nezval ocenil básnickou řeč.
Karel Čapek nesporně patří k nej větším uměleckým zjevům, kteří se
kdy objevili v českém písemnictví, ale jeho postavení v našem duchov
ním životě je osudně poznamenáno tragickým blouděním myšlenko
vým. Byl vlastně už od počátku předurčen k ztroskotání rozumového
a volného titanismu a z těchto marných pokusů vniklo do jeho díla
horečné tápání a nezměrná hořkost zklamání. Proto ohrožuje Čapkův
odkaz zvláštní nepoměr mezi úsměvným, rozmarným povrchem a
prudce hořkým jádrem. Otokar Březina má báseň Země Vítězů, visi
korálového ostrovu, který se staletou duchovní tvorbou vynořuje
z vlnobití času. Čapkovo dílo, tak zakotvené v přítomné vteřině, má
příliš málo pevné duchovní reality a přetlak živlu fiktivního, spíše
odhaluje než uchopuje. Není možno ještě odhadovat, co se z Čapkova
díla rozplyne a co trvale zůstane, jisté je jeho dominantní postavení
v poválečném kulturním a civilisačním úsilí českém, které bylo přes
hlučné úspěchy od literárních specialistů vlastně podceňováno. Tato
analysa, připravovaná dlouho před smrtí Čapkovou, nečiní si nároků
na definitivnost, chce být jen příspěvkem k pozdějšímu konečnému
soudu o tragickém Čapkově humanismu.
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Obrana stř edo vě ký ch předsudků
(Poznámky k stopadesátému výročí
Velké revoluce francouzské)
Jindřich

Středa

S vytrvalostí tibetského modlícího mlýnku nám někteří lidé opa
kují,*) jakých prý pokroků dosáhlo lidstvo, jaké zlepšení nastalo v jeho
životě za posledních století. Tento refrén je provázen nepříznivými
posudky, ba výsměchem všem, kdož chtěli nezadržitelný a blahodárný
pokrok zpomaliti nebo zastaviti. Projeví-li se pak nějaká nepříjemnost
v dnešním životě, i za tu prý může reakce a přežitky bývalých po
měrů. Proto je zajisté dobře uvažovati o hlavních pohromách dneš
ního lidstva a uvážiti, do jaké míry jsou účinkem pokroku. Proto si
nejprve zjistíme, které jsou nejhorší pohromy dnešního lidstva.
Nejhorším zlem je nesporně moderní válka. Tuto válku hrozí způsobiti ideologické napjetí a nacionální expanse. Druhou hrozbou je
sociální revoluce. Ta hrozí způsobiti nezaměstnanost. Třetím zlem je
nesvoboda, způsobovaná absolutností státu. A to vše provází úpadek
vzdělanosti a stoupající ošklivost zevnějšího života.
Podíváme se tudíž, do jaké míry tato zla odpovídají reakčním před
sudkům nebo naopak jim odporují.
Válka
Zeptáme-li se dnešního člověka, co pokládá za nejhorší zlo své doby,
řekne zajisté: válku. Neboť dnešní válka je věc, která musí, vypukne-li
jednou, zničit celé země, zahubiti statisíce; může odstraniti celé státy
a národy, ba může vyvrátiti vzdělanost celých světadílů. Podívejme se
tedy, co učinil pokrok pro tuto válku a co učinil proti ní.
Pokrok učinil pro moderní válku prostě to, že ji umožnil. Vývoj,
který zničil středověkou soustavu, vytvořil moderní stát, absolutní,
rovnostářský a důsledkem toho bylo, že ve francouzské Revoluci došlo
i na všeobecnou brannou povinnost. Vývoj, který modernisoval vá
lečnictví třebas jen demokratisací důstojnických sborů, tento vý
voj dospěl od dynastických „bramborových válek“ k válkám světo
vým. Věc se zajisté nemá tak, že by zastánci pokroku proti své vůli
a rdíce se studem byli bývali strhováni tímto vývojem. Naopak. Čtěte
*) Článek byl napsán v dubnu r. 1938. Pozn. red.
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dějepisce francouzské revoluce; ctěte německé liberály po Králové
Hradci; ctěte humoristické časopisy buržoasie — a najdete jediný hlas.
Uslyšíte o neschopnosti panovníků vytvořit početné vojsko; o geniál
ním vojenském umění Revoluce (spotřebuji ročně 100.000 mužů,
řekl Velký Syn revoluce Napoleon), o směšnosti říšských kontingentů
drobných států, o pošetilosti ohleduplné a šetrné lineární taktiky, o
nejapnosti rakouské soustavy magacínů čili skladišť, od níž se liší ge
niální napoleonský způsob vyžrat do holá zemi, kudy vojsko právě
táhne; a znovu a znovu uslyšíte chválu v š e o b e c n é r o v n é branné
povinnosti. . .
A co učinil pokrok proti válce? Dal ji prostě v klatbu. Po světové
válce demokraté, přece jen poněkud dotčeni čtverečnými kilometry
mrtvol, jali se schůzovat po různých lázeňských místech a radit se,
co a jak s válkou. Po mnohém mluvení a hodování (v Zenevě musel
jeden státník být nakvap operován, poněvadž mu při jídle praskl ža
ludek) se usnesli na Kelloggově paktu: prohlásili, že už se válčit ne
bude, ba naopak že se stanou hrozné věci tomu, kdo by válku vypově
děl. Výsledek? Války se tedy nevypovídají, avšak vedou.
Kritika pokrokovosti po celý tento čas naříkala nad tímto vývojem.
Není třeba ani jít do knih (cti na př. La Toura du Pin v jeho vá
lečných vzpomínkách), stačí si vzpomenouti na některého starorakouského důstojníka. Ovšem, pokrokovým humoristům stále ještě jsou
pramenem veselí poslední rytíři, kteří se rozhořčovali nad vynálezem
střelného prachu. (Patrně v mysli pokrokářů úkolem lidstva je v y n aI é z a t i , avšak co se vynalezne, nebo kolik lidí to zabije, je vedlejší.)
Titíž lidé se posmívají zálibě rakouského důstojnictva v jezdeckých
útocích; právem konečně — neboť na moderním plynovém utoku
rozhodně nic k smíchu není. A přece by pokrokového státníka mohl
středověký rytíř o různých věcech poučit.
Byl by mu řekl, že dokud lidé nebudou vesměs svati, budou mezi
ními spory. Ze však spory lze řešit dvojím způsobem: 1. bojem a
2. soudem. Spory mezi jednotlivci že se mohou vesměs vyřídit v klidu,
rozsudkem, jestli (jak je tomu v moderním státě) existuje moc, která
může všechny rozsoudit a všechny donutit k uposlechnutí: totiž moc
stojící nade všemi — stát. Podobně že mezi státy mohou být spory
smírně vyřešeny, jestliže existuje soudce, který stojí nad státy a je
nadán donucovací mocí: tedy císař nebo papež — ale papež nadaný
mocí exkomunikovati a sesazovati krále.
Středověký rytíř by byl řekl, že není-li světové říše ani nadnárod
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ního císaře a je-li moc odsouditi a sesaditi vlády papeži odpírána,
nemůže býti zabráněno válkám. Lze tedy pro blaho lidstva pracovat
jedině tím, že se války omezí. Byl by poukázal, jak středověk se o to
snažil. Že válčení bylo omezeno na určitou třídu, která skoro sama
vynakládala krev a peníze na válčení. Ze tato třída byla vládnoucí —
tedy rozhodovala o politice. Ze zejména ti, kteří o míru a válce rozhodo
vali— králové — byli povinni sami v bitvě nejen veleti, nýbrž i osobně
vésti. Ze bitva a celé válčení se řídilo určitými pravidly zdvořilosti.
Ze slovo bylo nepříteli dodržováno. Ze kostelů bylo šetřeno. Ze určité
zbraně byly zakázány. Ze válka byla v určitých posvátných dobách
přerušována. Ze bylo její zahájení vázáno na určité a to zdlouhavé
formality . .. To vše dělal temný středověk, aby válku omezil.
Moderní státníci však se spokojili s tím, že uložili určitá omezení
poraženým, a nekontrolovali ani jejich dodržení. Pak se sešli a po
stavili válku prostě m i m o z á k o n . T o je očividně nejlepší prostředek
udělat ji pokud možno nejstrašnější, a vskutku moderní válka se
ihned ochotně sama mimo veškeren zákon postavila. Nezačíná se
opověděním, nýbrž přepadem, nekončí se mírem, nýbrž anexí, ne
vede se mezi vojsky, nýbrž proti obyvatelstvu. Srovná-li kdo tuto to
tální válku s bojem středověkých knížat, může snad odsuzovat pri
mitivní způsoby těchto knížat a obdivovati se důvtipu války totální,
ale zbývají jen dvě možné úvahy: buď říci, že ve vraždění je primitivnost lepší dokonalosti, anebo pragmaticky usoudit, že ti, kteří si to
zařídili lépe, měli asi víc rozumu.
Válka však není než důsledkem politiky a je dokonce jejím pokra
čováním. Sluší se tedy zkoumati, zda se od doby Richelieuovy a Metternichovy diplomacie zlepšila či nikoliv. Stačilo by ovšem vzíti na
vědomí, co v dubnu m. r. bylo řečeno: „Duch Metternichův byl
sražen na kolena duchem Planettovým.“ To je tedy tak nesporná
pravda, že bychom tuto větu vlastně chtěli určit za nadpis pro dějiny
XX. století v letopisech budoucnosti. Ale přece jen se tážeme, na čem
tato změna spočívá? Na pokroku, odpovíme. Jakmile totiž zmizely
války dynastické a nastaly války o jazykové a hospodářské spory,
zmizela možnost smíření, ba omezení srážek. Dříve totiž se vedly války
pro dynastické územní nároky. A tu 1. tyto nároky samy byly svou
povahou omezené. Tedy na př. Václav II. vyženil polskou korunu a
tím obsadil Polsko. Ale kdyby byl prostě provozoval východní politiku,
byl by mohl právě tak vpadnout na Rus. 2. Tyto spory se daly
nějak smířit a skončit. Zeť Václava II. si dal postoupit Slezsko a vzdal
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se Polska. Pouhý tlak na východ může však trvat po staletí. 3. Za
dynastický nárok se národové ne vždy chtěli obětovat; v jejich vlast
ním zájmu naopak je od nich možno žádat cokoliv. 4. Dále dřívější
diplomacie byla tajná, mohla tudíž něco ujednat a smluvit; dnes se
jedná za přispění veřejných řecí a tiskových kampaní, takže se vzá
jemné rozhořčení stupňuje co nejvýše. 5. Dřívější vláda byla „z Boží
milosti“ , tedy mohla něco obětovat v zájmu míru; dnešní vláda je
(přímo nebo nepřímo) závislá na veřejném mínění a musí se tedy
doporučovat lidu stálými úspěchy. V tomto ohledu odstranění legi
timních režimů přivodilo přímou výzvu k agresivnosti v diplomacii.
6. Diplomacie byla dříve v rukou aristokracie, to jest skupiny dě
dičné, která tedy měla zájem na konservaci poměrů tehdy jsou
cích a na stálosti úprav budoucích. Byla tedy diplomacie prostřed
kem k míru. Dnešní diplomacie podléhá těm, kdož nemají zájmu na
stálosti jakožto revolucionáři a nemohouce postoupiti své místo po
tomkům, nedbají tak o záruky budoucnosti svého státu. 7. Konečně
starorežimní diplomaté a státníci, byli vzdělaní a zdvořilí, což přispí
valo ku zpříjemnění styků a zmírnění nepřátelství.
Z těchto všech příčin politika naší doby je méně schopna uchrániti
lid válecných pohrom nežli politika předbřeznová.
Nezaměstnanost a nesvoboda
Neivětší pohromou uvnitř evropských i amerických národů zdá se
býti nezaměstnanost. Stav, který miliony lidí zbavuje možnosti vydělati si na živobytí, takže musí buď zahynout nebo být udržováni při
životě z veřejných prostředků, je nesporně stav nesnesitelný. Proto
také tolik lidí se přiklání k socialistickým naukám, které slibují ná
rodům, že je tohoto zla zbaví. Lidé jsou ochotni obětovat nevím co,
aby byli zbaveni nebezpečí hladu. Proto jistě zasluhuje aspoň trochu
pozornosti společenská soustava, která tohoto zla neznala. Je jasné,
cím se předbřeznová společnost od moderní lišila, a proč neznala
nezaměstnanosti. Rok 1848 zrušil všecky nerovnosti kromě hospodář
ské. Od tohoto roku tedy „zaměstnavatel“ a „zaměstnanec“ , tedy
i „vlastník půdy“ a nájemce“ byli si r o v n i jakožto t. zv. svobodní
občané. To znamená, že dnes k a p i t a l i s t a z p r o l e t á ř e , které
mu dá možnost pracovat, může mít prospěch j e d i n ě h o s p o d á ř 
ský. Jakmile tedy (následkem hospodářské krise nebo sociálních bře
men) hospodářského prospěchu z něho nemá, není důvodu, proč by
mu tu možnost práce neměl vzít. Proti tomu feudální p á n měl pří
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činu, proč svému p o d d a n é m u umožnil život i tehdy, když, výji
mečné arciť, z něho neměl hospodářského prospěchu. Na počtu pod
daných závisela totiž jeho společenská vážnost, politická moc, ba
vojenská síla. Starorežimní panství bylo malým obrazem státu — a
stát se nezbavuje občanů, ani chudých. Dnešní námezdní poměr je
poměr hospodářské soutěže — a hospodářského soupeře nikdo se nerozpakuje zbavit.
Ale to jsou všechno jednotlivá nebezpečí, ohrožující naši vzdělanost.
Zdali pak aspoň sama vzdělanost od roku 1789 postoupila tak, jak
XIX. století očekávalo? Pohleďme na umění. V každém jiném oboru
je možno argumenty vyvrátit nebo dokonce zesměšnit zastánce před
sudků. pověr a legitimity; ale jednu věc nelze popřít. Rokem 1848
počínajíc je Evropa ošklivá. Není slohu. Není tedy žádného umění,
ani velkého, ani drobného. Jsou sice umělci: nemohou se na ničem
shodnout, jeden ničí dílo druhého. Samo šatstvo evropského člověka
v přímém důsledku těchto revolucí dosáhlo odpudivé ošklivosti, která
je odlišuje neřku od vzdělaných dob, t. j. antiky, byzance, baroka,
Číny, Persie, nýbrž i od divochů, Indiánů, Arabů, Eskymáků, Zulukafrů, kteří všichni jsou vkusněji a vhodněji oblečeni než moderní
Evropan. Obraťme se však od viditelných věcí k duchovním. Jak
upadla znalost starověku! Jak upadla vážnost řečtiny a latiny! Za
několik set let (jsou-li ještě lidstvu souzena) budou asi kláštery muset
zase šířit znalost klasické vzdělanosti. Ale což snad v moderním pí
semnictví je nějaká za to náhrada? Nebo v časopisectví ? Nebo ve fil
mu? Nebo snad sociální postavení vzdělanců je uspokojivé a slušné?
Je snad snesitelné, že gymnasia a university jsou nikoli školy (scholé =
prázdeň t. j. od fysické, otrocké práce) pro poznání vědy a zvláště
antiky, pro vzdělání, rozvinutí s v o b o d n ý c h lidí, nýbrž že jsou to
úplné protějšky reálek a technik; že se tam cvicí ve svých řemeslech
budoucí námezdní otroci státu a průmyslu.
Vzdělání prý musí být všem stejně přístupné. Tu tedy pokrok se
nejpronikavěji dotkl výstavby společnosti. Nic tak nepřispělo ke změ
nám posledních 150 let jako nucené školní vyučování mládeže. To
mělo tyto hlavní důsledky: zmizela stará nezávislost člověka na státu.
Jestli stál řídí každodenní činnost člověka ve věku, kdy ještě nemá
žádného zájmu na věcech veřejných, žádnou činnost vůči státu nevy
konává; ještě ani občanských! práv nemůže mít, jak nemá stát regu
lovat život občana v povolání na veřejnost vystupujícího? Dále mizí
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nezájem člověka na státu. Ruší-li neustále stát člověka, chce na něj
mít člověk vliv, mít nějakou zbraň proti němu. Odtud touha :po
hlasovacím lístku, po demokracii. Mizejí třídní rozdíly. Jsou-li od 5
nebo 6 let lidé spolu stejně vychováváni, není pak snadno udržet mezi
nimi rozdíly mravů, není snadno je specialisovat pro různé funkce.
Odtud vážnost, nestálost, neforemnost tělesa společnosti; odtud ná
zor c vyměnitelnosti jednotlivců, který ukazuje tak bídné výsledky
v demokratickém obsazování ministerstev. Mizí schopnost samostatně
myslet a jednat. L i d jakožto samostatná věc proti vládnoucí vrstvě
p ř e s t á v á e x i s t o v a t a zbývá horda odrostlých školáků, kteří
všichni umějí a chtějí číst. Co čtou? Noviny. Věc psanou každodenně,
vždy v šílené rychlosti, většinou od nedouků, a to s výdělečným nebo
stranickým účelem. Tedy nepravdu nebo blbost. To čtou všichni, podle
toho všichni jednají. Propagandě jsou pak všichni přístupni. Zmocní-li
se někdo veškeré propagandy, je 99 % lidu získáno.
Přejděme od věcí odtažitých k hmotným. Jaký hluk nadělali pokrokáři se strojními vynálezy XVIII. („Filosofického“ ) a XIX. („Blbého“ )*)
století ! Co vtipů se nadělalo na lidi, kteří se pozastavovali nad prvními
vlaky! A co dnes vidíme? Obě hlavní zla naší doby, totiž totální válka
a nezaměstnanost, plynou hlavně z této neblahé vynalézavosti. Člověk
se naučil pohybovat velmi rychle. Ale Písmo praví: „Jak krásné jsou
nohy zvěstujících pokoj!“ A člověk, když už se nepohybuje nohama,
zajisté už ani nezvěstuje pokoj. Bohu se připodobnil, vznášeje se na
křídlech vichřic a na vlnách mořských; ale také na sebe potáhl verš:
„Před tváří jeho půjde smrt; a vykročí ďábel před nohama jeho . . . “
T a k t o se náš člověk připodobňuje Bohu: conquassabit capita in terra
multorum. To on umí. Tyto zázraky napodobí jeho věda. Ale roz
množení chlebů? Jeho stroje vyrábějí: vyrábějí zboží, a vyrábějí ne
zaměstnané. Žádné rozumování ještě neodstranilo tento paradox bídy
v nadbytku. Ale předsudek tvrdil, že je něco ďábelského na těchto
strojích.
Nadto i v soukromém životě osvědčují své ďábelské vlastnosti. Co
dokázaly automobily a ostatní nástroje spěchu? To, že nikdo nemá
čas. Ze tisíce lidí je pobíjeno v míru na ulicích a silnicích. Ž e vzduch
a hluk měst se zhoršil tak, že lidé z toho doslova, podle lékařských
poznatků, šílí a umírají. Ze každý omlouvá své bezohledné nebo ne*) Srv. Léona Daudeta: Le stupide vingtième siècle.
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mravné jednání tím, oč namáhavější je život našeho pokolení proti
předešlému.
Mstí se nejen nedbání vlastních předsudků, nýbrž i urážení cizích.
Proč se musíme obávat průmyslové soutěže Japonska, komunistického
nebezpečí z Číny? Poněvadž američtí obchodníci v Japonsku, angličtí
pak v Číně násilím, dělostřelectvem, zničili starobylé řády a zavedli
bělošskou civilisaci.
Taková jest tedy úvaha o předsudcích.*)
Letos se dožíváme 150. výročí začátku Velké Revoluce. A před
sudky nevymizely. Nezdařila se ve Francii reakce. Bastilla zůstala
zbořena. Versailles zůstaly neobydleny. Přišel Napoleon a za sto let
po něm Léon Blum. Režim se začal uctíváním nevěstky v Notre Dame
a končí se truchlivou sebevraždou Francie. Na průčelích veřejných
budov stojí: Volnost, Rovnost, Bratrství... Jak praví Racine:
Tout vous a réussi. Que Dieu voie, et nous juge.

Věčné Š p aně ls ko a j e h o p r o t i c h ůd c e
Marie Bausová
Španělsko bývá nazýváno zemí tragickou a je to správné, neboť tragické je nutným průvodcem každé pravé velikosti. Jeho dnešní zápas
dává světu nové poučení, že věci cti a života národů se vykupují draho
a těžce, že se chvějí na ostří meče a na pomezích «smrti. Španělové
tedy dali v sázku vše, pokoj svých dědin, osobní štěstí i životy tisíců
mužů, žen a dětí i skvělé poklady památníků svého tvořivého ducha
hromaděné po staletí, aby ve chvíli poslední zachránili vlast před po
tupným koncem, jenž zel na posledním stupni sestupu od světové ka
tolické říše k bezmocné konfederaci provincií ve službách Sovětů. Byl
to závratný pád, jenž se začal mírem vestfálským a pokračoval přes
mírové smlouvy v Pyrenejích 1659, v Lisabonu a v Cáchách 1668,
v Nijmwegách 1678, v Utrechtě 1713, v Paříži 1763, v Basileji 1795,
v Amiensu 1802, z nichž každá znamenala ztrátu některého španěl
ského území buď v Evropě nebo v zámoří: Holandska, Artois, Lucem*) Však nemluvme o nich! Slovním výkladům se dnes nenaslouchá. Skoro
by bylo nejlepší vypsati soutěž, aby každý vyslovil upřímné přesvědčení, že
svět je příjemnější k obývání dnes, než před rokem 1789. Ze soutěže však
by byli vyloučeni: 1. členové správních rad zbrojovek; 2. výrobci gumových spe
cialit a 3. hrobaři. Jak byste, současníci hlasovali?
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burská, Rousillonu, Cerdagne, Portugalska s jeho koloniemi, nizozem
ských pevností na francouzské hranici, Franche-Comté, Gibraltaru,
jižního Nizozemí, Menorky, italských držav, Floridy, San Dominga,
Louisiany, Trinidadu. Na počátku XIX. století odpadne cela Jižní
Amerika, r. 1898 dojde k smutně známé válce se Spojenými státy,
která stojí Španělsko poslední zbytek amerických držav v Antilách
a Filipíny. Na prahu republiky pak již neobstojí ani jednota španelske
země, jež má být roztříštěna na kraje s vlastními statuty po příkladu
Katalanie. Pak přijde sovětské Rusko se svými dalekosáhlými plány
nastíněnými jak komunistickou internacionálou tak i Trockým, s ohromnou propagační literaturou, s emisary, komisary a nakonec inter
nacionálními brigádami. Úzkostí sevřené srdce Gimeneze Caballera
volá již r. 1932 v prorocké knize „Genio de Espana“ : „Španělsko stojí
před opravdovou novou válkou o nezávislost.“
Nuže, tato válka vypukla do čtyř let a v ní utkaly se v gigantickém
zápasu všechny zdravé národní živly se silami, jez Španělové oddaní
své zemi shrnuli pod pojem „Anti-Espaňa“ — „Proti-Spanělsko“ ,
a jež právem obviňují z toho, že zavedly Španělsko na zcestí a ohro
zily jeho důstojné postavení ve světě zbavivše je sebe sama. Pod ne
utěšeným politickým a kulturním povrchem rostlo totiž jiz radu let
ve Španělsku hnutí, které se hrdě hlásilo ke slavné minulosti své země
a k jejímu poslání; toto poslání nenáleží nenávratné minulosti, nýbrž
volá po svém! splnění a dovršení právě v dnešní době. V cele hnuti
stanul Ramiro de Maeztu, dnes mučedník zabity rudými, který shro
máždil stejně smýšlející muže kolem revue „Acción Espanola“ zalo
žené jím r. 1931 a jenž výrazně formuloval smysl španělských dějin
ve svém díle „Defensa de la hispanidad“ (Obrana hispanity). Španěl
sko zúrodněné křesťanstvím dostalo do vínku úkol, býti předním bo
jovníkem Církve a získávat v duchu jejich zásad kresťanske kultuře
národy a rasy všeho zemského okrsku. Proto se stali Španělové na
vrcholu své moci „národem na misiích“ , jehož žízeň obracet duše ke
Kristu předčila i u posledního jeho dobrodruha touhu po zlatě a stala
se mocnou vzpruhou kolonisátorského a civilisačního díla v Americe.
Proto také Španělsko jediné z koloniálních mocností získalo křesťan
ství veškeré domorodé obyvatelstvo obsazeneho zemědílu a stalo se
tak matkou národů spiatých poutem h i s p a n i t y , kde pospolitost
víry a kultury nastupuje místo jednoty rasy. V Evropě pak bojovalo
dobré boje zbraněmi ducha i těla za záchranu jednotné křesťanské
kultury a vydávalo genie universálního významu.
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Proto Španělové, trvající na velké tradici své země, vidí ve spjetí
národního ideálu s katolickou vírou pýchu svých dějin a dívají se na
každý pokus o porušení této harmonie jako na invaši ohrožující jejich
dějinné poslání. V raném středověku je to germánské ariánství, jež
dalo podnět k mučednictví sv. Hermenegilda, aby pak bylo šťastně
překonáno na toledském koncilu přestupem krále Rekkareda ke ka
tolicismu ; později je to vpád Maurů, který je počátkem sedmisetIetého boje o znovudobytí pyrenejského poloostrova a příčinou zocelení křižáckého ducha španělských bojovníků. Odměnou dostává se
španělskému národu v roce dobytí poslední maurské bašty celého
zemědílu, kde tento křižácký duch našel nové široké pole působnosti.
Králové katoličtí, Ferdinand a Isabela, vytvářejí mocenský poklad
španělskému rozmachu, jenž vrcholí v době Karla V. a Filipa II.
španělští theologové zaujímají vedoucí místo na tridentském koncilu,
sv. Ignác připravuje své duchovní šiky Tovaryšstva Ježíšova na obra
nu proti protestantismu, sv. Teresie a sv. Jan od Kříže razí cestu
k duchovním výšinám; španělské drama a román ovlivňuje světovou
literaturu, španělské umění naplňuje svými podivuhodnými výtvory
chrámy, kláštery a paláce. . . Únava po svrchovaném vypětí sil je při
rozená a mohla vésti k období odpočinku, v němž by se nashromáždily
nové energie. Ale neštěstím Španělska byla v r. 1700 záměna dynastie,
která otevřela cestu cizímu duchu rozkládajícímu a změkčujícímu
asketický, tvrdě vychovaný charakter vedoucích španělských tříd. Encyklopedism, liberalism a moderní evropanství zbřídily postupně špa
nělské tvůrčí schopnosti, takže od té doby nepřinášela španělská kul
tura Evropě nic původního, silného a obecně platného, až na čestné
výjimky jednotlivců, kteří dovedli se napájeti živnými silami své ze
mě, I když šlo v novější době o muže mimořádného formátu jako
byl Ganivet, Madariaga a Ortega y Gasset, trpělo jejich dílo vnitřní
rozkolísaností zaviněnou přílivem nesourodých vlivů: Gimenez Cabal
lero je nazývá levobočky — bastardy.*) Ze odklon od národních tradic
povede k úplné národní pohromě, vyjádřil starý bojovník za katolické
Španělsko, největší španělský historik XIX. století Menendez y Pelayo.
U příležitosti stého výročí filosofa Balmesa (který vedle Donosa Cor*) Miguel de Unamuno, který ze všech moderních Španělů nejvíce
gický rozpor plynoucí z rozleptanosti domácích křesťanských základů,
smazatelné znamení nesl na sobě, vrátil se na sklonku svého života ze
né cesty opravdově v náruč Církve a zřekl se toho, co dalo jeho dílu
síře vedle kadidla" , jak se vyjádřil G. Caballero.
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tésa a právě tohoto Menendeza y Pelayo patří k výše uvedeným vý
jimkám), prohlásil r. 1910: „Pozorujeme pomalou sebevraždu národa,
který tisíckráte oklamán od žvatlavých s o f i s t ů , ochuzený, okleštěný
a zpustošený používá mála sil, jež mu zbývají, k svému roztříštění.
Běhaje za marnými cetkami k l a m n é a f a l e š n é k u l t u r y pro
vádí hrůznou likvidaci své minulosti, místo aby pěstoval svého vlast
ního ducha, který jedině vykupuje rasy a národy; posmívá se v kaž
dém okamžiku stínu svých otců, prchá před jakýmkoliv stykem s je 
jich myšlenkou, zapírá vše, co jej v dějinách učinilo velikým, roz
hazuje do všech úhlů světa své umělecké bohatství a tupým zrakem
hledí na zkázu jediného Španělska, které svět zná, jediného, jehož
památka má ještě dostatek síly zdržet naši agónii. . . “
Avšak i ony síly, na něž tu Menendez y Pelayo míří a jež, jak již
podotčeno, národní Španělové nazývají Anti-Espaňou, Proti-Spanělskem, mají svou dějinnou filosofii i bohatou historii svého úsilí o du
chovní ovládnutí španělského národa.
Základním společným znakem představitelů tohoto směru, jejichž
řadu zakončují dnes vůdcové rudého Španělska, je odpor ke kato
lické tradici jejich vlasti. Aby mohli umenšiti její význam, neváhají
se utíkati k (násilnému výkladu španělské minulosti, při němž zavírají
úmyslně oči před fakty jasnými každému školáku. Nuže stalo se zvy
kem těchto „pokrokových“ Španělů tvrdit, že katoličtí králové Fer
dinand a Isabela nepoložili základ k vrcholné éře španělských dějin,
nýbrž přivedli vývoj Španělska na zcestí. Neboť objevení Ameriky
obrátilo prý pozornost Španělska opačným směrem, než kde mu kynul
plný rozvoj sil, totiž k západu místo do Afriky. Španělové byli prý
spjati daleko užším poutem se světem orientálním, mohamedánským
a židovským, než s románským prostředím evropským a je velkou
otázkou, zda katolická orthodoxie je pravým výrazem národního du
cha, pro něhož prý dlouho do středověku měla velkou přitažlivost ná
boženství Orientu, židovské i mohamedánské, a jenž byl nakloněn
toleranci, ba náboženskému synkretismu. Odtud to prolínání křes
ťanského a maurského živlu, jak je patrno z existence mozarabů a
mudéjarů, odtud ta důležitá úloha židů a pokřtěných židů marranů
v životě země. Na těchto základech vyrostla pro kulturní vývoj tak
významná vědecká činnost snaursko-židovská, jež se honosí jmény
Maimónida a Averroesa. Oni barbarští křesťanští bojovníci, kteří
tvrdohlavě vedli po sedm set let boj o vyhnání Maurů s pyrenejského
poloostrova, křížili tento slibný rozvoj křesťansko-maursko-židovské-

117

ho spolužití a nakonec zasadili své zemi smrtelnou ránu za kato
lických králů, když dobyli Granady, vypověděli ze země všechny židy
a snažili se vymýtit ze Španělska všechen maursky živel, který byl
tvůrcem hospodářské prosperity krajů, v nichž byl usazen (ovsem
nezapomínejme — též pozorovatelem neustale nejistoty pobřežních
území přepadaných jejich soukmenovci ze severní Afriky!). K do
vršení neštěstí vzali si Španělové od té doby do hlavy mrhat své ná
rodní síly v nerentabilních podnicích jako bylo hlásaní křestanské
víry za mořem. Proto byla Amerika pro Španěly danajskym darem,
poněvadž hospodářsky koneckonců z ní nedovedli rozumné těžit a
kolonisační dílo odvádělo z vlastní země neúměrně mnoho energii.
Tím méně sluší velebit období, které se zdá prostému rozumu vyvrcholovat španělskou slávu: vládu Karla V. a Filipa II. To cizácká
dynastie zavlékla ubohý národ do své velkorysé politiky diktované
rodovými zájmy a dala mu krváceti na všech evropských bojištích.
Co mělo Španělsko z toho, že bylo předním paladinem Církve proti
kacířství?. . . Tak tedy posuzují věci „pokrokoví“ Španělové poslední
doby. A nutno uznat, že průvodním zjevem úpadkového španělského
období je od počátku objevování se hlasů, které berou na velikost
Španělska měřítko ú s p ě c h u a hmotných zájmů. Tak Campomanes,
zednářský ministr Karla III., vypočítává v XVIII. století, ze války
v Nizozemí proti lutherství stály 200 milionu pesos*), které, kdyby
byly bývaly investovány ve Španělsku do zavodňovacích staveb, prů
plavů a národního průmyslu, byly by vynášely eráru 6 milionů ročně
při 3% zúročení. . . A Joaquín Costa, filosof prava a národohospodář,
doporučuje v XIX. století svým krajanům, aby zanechali vzpomínek
na bojovného ducha svých předků, zavřeli hrob Cidův na sedm zámků
a starali se o špižírny a školy. . . Neboť honba za kulturou byla dru
hou posedlostí intelektuálů úpadkového Španělska, které ztratilo prá
vě v kultuře s vé vedoucí místo. Odtud to neklidne hledaní, jak by se
co nejrychleji dohonilo, oč je Španělsko pozadu za ostatní Evropou.
Nejprve je to osvícenská a revoluční Francie, která je modlou „pofrancouzštěných“ (afrancesados), později stává se módou nemecka fi
losofie a vůbec německá vzdělanost, jejímiž obdivovateli jsou zejmena
Francisco Giner de los Ríos, tvůrce pokrokového španělského školství,
a Ortega y Gasset, jenž vidí v germánském živlu hlavního činitele
ve vývoji evropských velkých národů a želí, že se dostalo jeho vlasti
této přísady na prahu středověku příliš málo a nikoliv v ryzí forme.
*) Stará stříbrná mince španělská =

118

8 aalů.

„Junta para Ampliación de Estudios“ , v jejímž čele stojí Castillejos
a Ramon y Cajal, podporuje studium španělských studentů v cizině,
Ortegova „Revista de Occidente“ má dokazovat, že Španělsko jest již
zasvěceno do nejnovějších proudů evropského myšlení. Na této revui
však ukazuje G. Caballero mělkost takových snah. Když se prý jed
nou ptal ve Frankfurtě německého universitního profesora, zda se
v Německu „Revista“ hodně čte, bylo mu odpověděno se shovívavým
úsměvem: „Celkem víme už předem, co bude obsahem každého čís
la.“ Bystře podotýká G. Caballero, že Španělsko přestalo t v o ř i t kul
turní hodnoty, když se v něm začalo příliš mnoho hovořit o nutnosti
a blahodárnosti šíření osvěty.
Hybnou silou všeho tohoto úsilí je záměr vyslovený konečně na plno
politickými praktiky „pokrokového“ Španělska: Španělsko se musí
odkatoličit! Nuže republika projevila mnoho dobré vůle pomoci to
muto heslu k vítězství a nynější president rudého Španělska Manuel
Azaňa prohlásil s uspokojením: „Španělsko přestalo být katolické.“
A nemůžeme jistě viniti přívržence rudé vlády, že by byli osvědčili
málo horlivosti v podávání praktických důkazů. . .
Jenomže genius země uspávaný dvěma stoletími letargie probudil
se pojednou pod dotykem této urážky vmetené mu v tvář. Duch Cidův
nedal se uvězniti sedmerými zámky a z paměti španělského lidu ne
vymizel ještě ohlas výzvy sv. Terezie: „Vy, kteří jste vojáky pod Kris
tovou korouhví, nespěte, nespěte; neboť na světě není míru. Kristus
sám chtěl zemříti jako statečný kapitán, nuže následujme Jej my,
kteří jsme vinni jeho smrtí. Jaké to štěstí bráti účast na této válce.
Nespěte, nespěte! Bůh potřebuje země. Nechť není zbabělce mezi vá
mi. Odvažme se života; ten obstojí nejlépe, kdo jej položí v oběh.
Kristus jest naším vůdcem a odměnou této války. Nespěte, nespěte.
Neboť není míru na zemi!“
To, co před několika lety bylo ještě „Hlasem volajícího na poušti“
— tak nazvali své výzvy ke katolické obnově vlasti druhové Ramira
de Maeztu — , stává se pojednou voláním nepřehledných zástupů
bojovníků, kteří vzývajíce svého patrona bitev, sv. Jakuba, „Syna
Hromu“ , drtí kacířskou ilusi nepravých synů španělské země.
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Varia
Bloudění

divadla

Jaké studie by bylo třeba, abych jen přibližně mohl rozvinouti
své myšlenky kolem této tvrdé otázky! Co vše s tím souvisí!
Mne zajímá krise spíše se stránky duchové, literární; také ani
nemyslím, že pravou příčinu bychom nalezli v obchodním pod
nikání anebo v divadelní pověře. Vždycky divadlo, mimo lo
kální a aktuelní zmatek, obchodně úplně dobře odolává hrozné
konkurenci biografu a bude také vždy odolávati, neboť biograf
není nic jiného než obraz, a sotva přijde doba, že by lidské oko
a duše netoužila po bezprostřední kráse zobrazování člověka krví
a tělem. Ta krise tedy, o které mluvíme, není lokální a aktuelní;
a není také pouze krisí českého dramatu, (neboť pravé české
drama skutečně sotva je), ale:
Moderní drama tak, jak se na kontinentě vyvinulo, není potom
kem lidového dramatu Shakespearova, ale spíše „francouzského
dvorního dramatu“ ; kontinentální divadlo bylo původně rozptýle
ním vyšších společenských a literárních kruhů, kde Shakespeare a
Sophokles mohl býti vždycky jen hostem literárních tuch a hledání.
Moderní drama nemá nic společného s nádherným, kolektivním
duchem starého dramatu. Tak moderní drama se vyvinulo při
rozeně v drama společenské, v drama určité společenské vrstvy
anebo problému, místo, aby se stalo dramatem člověka.
A demokratisováním kultury a divadla bylo donuceno toto drama
postaviti se před větší zástupy, a tápavě počalo hledati spojení
s těmito zástupy. Jenže zástup naší doby jest skutečně obr s ti
síci hlavami, do nekonečnosti rozdílný; kde jest tedy společný
cit, který by na něho působil ? Společná základna, kterou by
spisovatel ovládal každou vrstvu tohoto obecenstva? Takové veliké,
společné, náboženské city neprolínají dnešní zástupy. Místo citu
musela se obrátiti k logice; to znamená, že moderní drama obléká
se v známku kritickou a destruktivní: neboť když jest cit tvořivý,
logika jest ve svém jádru destruktivní, kritisující. To jest drama
Shawovo, to jest Pirandellovo, které již samo sebe, dramatickou
formu základu kritisuje a destruuje.
Ale tento pokrok v nutném případě vede k sklesnutí obzoru.
Cit, čím jest prostší, čím je všeobecnější, tím může býti zajímavější
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a zářivější; tak to ale není s logikou. Na logice založené drama,
jakmile se dostane před větší a nevzdělanější zástup, stává se ploché
jen tím, aby vzbudilo porozumění. Prostý cit dojímá, vtip jest
ale plochý. Nej všeobecnější lidské city jsou věcně nové, vždycky
zajímavé; ale co jest nudnější nad opakovanou duchaplnost? To jest
takové drama, jehož největším základem jest virtuosní hra ducha
a vtipu, které se pak promění v prázdnou techniku a nízkou hru
na pobavení obecenstva. A to se skutečně stalo s moderním dra
matem, když se po světové válce vlil do divadla nový zástup, který
měl nižší vzdělanostní obzor.
Toto vlnění, psychologický a obsahový popis můžeme provázeti
až dokonce se stanoviska moderního pokroku umění. Nesmíme
věřiti, že jest dnes méně dramatického nadání, nebo že by na
příklad upadal tragický cit. Právě naopak se posílil. Naturalismus
nechal nám dědictví: nový druh citu fata, který i v dění vidí f atum
(nejen i v jeho příčinách jako staré drama). Naturalismus právě
tímto objevem přemohl sám sebe, obraceje pozornost do hloubi,
od viděného do neviděného, až i do slepoty. Dění nezajímá již
více pro sebe, ale pro kořeny jdoucí až do nevědomostí, kde bydlí
fatum a tragika. Moderní literatura obdivuhodně se zaryla do
tohoto temného světa, bez jehož pozadí dnes každá představa
působí již jako nahá a naivní.
Ale jak může nalézti své místo tento hluboký, mnohakořenný,
nevědomý svět v dramatické formě, která jest formou vyjádřených
a vidoucích věcí? Nej dramatičtější vyjádření dnešního spisovatele
jest tak přirozené, že je možno vypověděti úplně ve volnější formě
románu. Moderní vyobrazení duše cítilo drama jako úzké Prokrustovo loze. Kdo však vytrvával v dramatické formě, musil se
obraceti k umělému hymnu a k násilnému pozorování neviditel
ných věcí: a to jest původ symbolismu na příklad u Ibsena anebo
u Maeterlincka. Tímto umělým způsobem však přímky jsou
zkresleny a barvy, jako v bengálském osvětlení jsou změněny.
Od té doby skutečně velcí duchové moderní literatury — právo
u těch, jejichž vidění života jest dramatické — co nejvíce vyhýbají
se dramatickým formám, ve kterých pokračují již jen ti, jimž
není vyobrazeni života prostředkem, ale dialektickou předmluvou:
příklad jsou agitativní a logické řádky Shawů a Pirandellů. Tak se
moderní drama vzdaluje od života a od Básnictví, které koření
v Životě. — A divadlo, které své zástupy nemůže konečně ob-
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sloužiti čistě dialektickým prostředkem a paradoxem, nutí se postaviti na vlastní nohy a snaží se osvobodíti od vlivu literatury,
jejíž dříve bylo poníženou služkou.
Umělecké odrůdy jsou smrtelné, a jest jisto, že to, co se krátce
jmenuje drama, není nic jiného než více po sobě následujících
druhů: jiné jest drama řecké, jiné Shakespeara, Racina, Dumasa,
Ibsena a tak dále. Také i v ceně jako v cíli, zvláštní. Dnešní
(divadelní dílo, jehož jediným cílem jest úspěch, nemůžeme již
pokládati za literární odrůdu, neboť je nestvořily přece literární
potřeby a stanoviska. Dnešnímu divadlu dílo spisovatelovo jest
nejvýše prostředkem, kterého využívá k vlastním účelům. Tento
duch, který se na příklad ztělesnil v našem Hilarovi, který se nebál
největší a nejkrásnější díla světové literatury používati jako ma
teriálu, který pak volně kroutil podle zákonů divadelního účinu.
Divadlo není již interpretem básnického tvoření a nemá také
v úmyslu přizpůsobiti se jeho intencím, režisér jest důležitější
osobou než spisovatel, a každý divadelní večer jest výsledkem práce
takového kolektiva, ve kterémžto úspěchu vyplnění spisovatelského
snu hraje úlohu tu nejpodřadnější. Pro spisovatele taková práce
jest krátce: prostituce. —
Vilém Peřina

Knihy a umění
Josef

Vašica:

České

literární

baroko

[Vyšehrad, Praha 1938. S. 360. Kč 33.— .] V tomto svazku shrnul Vašica kromě nepa
trných výjimek všechny své dosavadní studie o literatuře českého baroka, uveřejněné
z valné většiny v Řádu nebo jako doprovod k edicím barokních tisků. Byl to čin
užitečný; seřazeny v celek, vynikají tyto průkopnické práce v celém významu. Vašica
sice dává své knize skromný podtitul příspěvky ke studiu českého baroka; je však ne
zaujatému čtenáři ihned zřejmo, že je to něco více. Většinou jsou to práce objevitelské, určující základy příštího zkoumání nejen literárně historického, ale i este
tického; neboť na rozdíl od většiny těch, kdož u nás psali o baroku před Vašicou, dovede Vašica spojit smysl pro opatrnou a přesnou práci dokumentární s vy
tříbeným vkusem pro slovesné umění. Zřetel umělecký je u něho nadřaděn histo
rickému; vlastním smyslem jeho badání bylo ukázat na vysokou básnickou hod
notu českého baroka a odklidit jednou pro vždy bludy realistické školy. A to se
mu skvěle podařilo; dnes už není možno bez směšnosti mluviti o hrubé a nevkus
né literatuře doby Temna. Právě tento zřetel k básnické hodnotě také přibližuje
Vašicovu knihu neodbornému čtenáři, jejž uvádí rozborem obsáhlých a dobře
vybraných ukázek přímo do básnického bohatství díla, aniž byl opomíjen his-
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torický komentář, který opravuje mnohé závažné omyly předchozího bádání. To
dvojí je vskutku spojeno tak šťastně, že Vašicova kniha může sloužit naší literární
historii přímo za vzor.
Ze tří oddílů, na něž je obsahově kniha rozdělena (Poesie, Asketika, Homiletika), jest nejpozoruhodnější oddíl první. V něm nalézáme ony Čtyři studie o Bridelovi, jejichž význam přesahuje pouhý zájem literárně historický; můžeme bez
nadsázky říci, že otvírají docela nové výhledy na základní hodnocení celého národ
ního života. To, co praví Vašica o inspiraci a koncepci Bridelovy básně „Co Bůh?
člověk?“ nebo o jeho překladu básně „O velebné svátosti" , neznamená jen, že je
tu ze zapomenutí vynesen skvělý básník; vrhá se tím nové světlo na celou du
chovní podstatu českého baroka. Ukazuje se tím, že české baroko nebylo po stránce
chovního života tou pustinou, za jakou bývalo vyhlašováno. České baroko se tu
objevuje jako období, v němž vnitřní život kvetl stejně silně a bohatě jako třeba
v době gotické, a hlavně, že vyrůstal z týchž duchovních základů, z téže tradice
neustálého úsilí o posvěcení časnosti hodnotami věčnými, a nadto že právě baroko
bylo základem všeho, co živého a silného vyrostlo v pozdější době v českém du
chovním životě a české duchovní tvorbě, počínajíc Máchou s jeho antithetikou tak
blízkou Bridelovi. Tím se ovšem ze základu mění celé dosavadní pojetí české
kulturní historie; doba barokní se již nemůže pojímat jako pouhé přerušení kul
turní kontinuity, nýbrž naopak jako její obnova, jako záchrana zdravých kořenů
národního života, ohrožených vyprahlostí sektářství a racionalismu. V této sou
vislosti je velmi důležitý třetí oddíl o českých barokních kazatelích; neboť ná
rodní život závisel právě v této době více než kdy jindy na zdraví a síle lidu,
a zde právě Vašica ukazuje, jak důvěrně a s jakou láskou se dovedli čeští kněží
sžít s jazykem i duchem lidu a povznésti jej k vyššímu duchovnímu smyslu —
jak dovedli i z těch nejhrubších prvků lidového jazyka vykřesati nejjemnější oheň
myšlenky a otevříti nejprostší duši cestu k vrcholkům ducha. Víme-li, jakou úlo
hu hrálo později zdravé jádro lidu v zápase o národní bytí, musíme hlavní záslu
hu o jeho záchranu přisouditi českému baroku, a nikoliv osvícenství, jež hrálo úlohu docela jinou.
Zcela zvláštní význam mají studie o sv. Ivanu, jež vlastně vybočují z rámce
thematu; vyšel původně z Bridelových skladeb o svatém Ivanu, byl Vašica přive
den svým badáním ke koncepci o vztahu svatého Ivana ke klášteru korvejskému,
jež má význam obecně historický a přispívá nemálo k objasnění počátků křes
ťanské éry v Čechách. I zde se osvědčuje Vašica jako badatel bystrého postřehu
a znamenité schopnosti interpretační.
I sebe skeptičtější posuzovatel bude musit Vašicově knize přiznat nejen peč
livé zpracování materiálu a vzácný smysl básnický, ale i bohatství podnětů, jež
poskytuje příštímu bádání. Výhledy, jež se tu naskytují novému hodnocení čes
kých kulturních dějin, jsou vskutku nesmírného významu. Bylo by si přáti, aby to
pochopili především katoličtí badatelé a mezi nimi zvláště ti, kteří mají vzdělání
theologické. Jsou pro to dva naléhavé důvody. Jednak je jisto, že protestantsky ne
bo positivisticky orientovaným historikům, zarytě držícím své iluse o Temnu, ne
bude záležet na tom, aby sami provedli tuto rehabilitaci; spíše se ji budou snažit
co nejvíce zabrzdit. A za druhé jedním z nepřímých užitků Vašicovy knihy jest,
že názorně ukazují, jak nezbytné je pro jisté okruhy h i s t o r i c k é h o bádání
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vzdělání theologické. Určité skutečnosti pro historii rozhodující nemůže pochopili
člověk, který o nich nemá zkušeností ani vědomostí. A skutečnost českého baroka
V. T. V.
náleží mezi ně.

Náboženské

dějiny

české

[Eduard Winter, Tausend Jahre Geisteskampf im Sudetenraum. Das religiöse
Ringen zweier Völker. Salzburg— Leipzig, Otto Müller, 1938.]
V
roce tak významném pro vztahy mezi oběma národy, obývajícími země sva
továclavské koruny, vyšlo toto dílo, jež si rozhodně zasluhuje naší mimořádné po
zornosti. Náboženské dějiny české doposud nebyly souhrně zpracovány — zustáváme-li u autorů vědeckého snažení — a pokud se jimi historikové zabývali zevrub
něji, bylo to namnoze jen několik proticírkevní náladě vyhovujících postav 15. až 17.
století, jimž se věnovala zvýšená pozornost. Ale i ta je vzhledem k množství papíru,
v této souvislosti potištěného, většinou nad očekávání povrchní a v theologických
partiích těžce neodborná. O soustavný přehled se pokusil uvedenou knihou teprve
sudetoněmecký kněz, profesor německé university v Praze, který se na rozdíl od
svých předchůdců, německých církevních historiků, dobře vyzná i v literatuře česky
psané. Je jisto, že jedině theolog může s úspěchem řešit spletité otázky naukových
sporů a správně posoudit oprávněnost disciplinárních církevních opatření.
Náboženská minulost českých zemí je ve Wintrově díle vcelku šťastně zapojena
do církevních dějin obecných a do evropských událostí. Není divu, že se zde pásmu
vnitřních dějin českých dává název duchovního boje: v prostoru, kde se od nepaměti dotýkaly kultury několika oblastí, vyrovnávaly odlišné i protivné zájmy
a křížily vlivy různorodých proudů, nikdy neustává závodění a zápolení, rozruch a
neklid. I když tu odpočívají fysické zbraně, neutichají duchovní. Těm je věno
vána ustavičná bedlivá pozornost, takže máme před sebou barvitý obraz těchto zá
pasů v Království od napětí mezi Východem a Západem, Byzancií a Římem na
úsvitu českého křesťanství až po boj liberalismu a materialismu s katolickou ob
novou. Stálé bouře, časté zmatky: mimoděk vyvstává vzpomínka na básníkovo tu
šení, „že jistě nemalá část bitvy mezi Michaelem a Satanem byla vybojována v po
větří země České." Jednou je to utkání ctitelů Václavových a Boleslavových, jindy
ultramontánství a konformismu, nebo osvícenství a staromilské reakce, jindy opět
rozličných směrů naukových či pastoračních. Nade všecky půtky vyniká a k všem
ostatním se mísí onen podivný souboj slovanství s germánstvím, češství s němectvím, vždy znovu osudně zasahující a nehasnoucí úplně, ani ve chvílích zdánlivého
pokoje.
Ukázat na německé stopy a na německý podíl v kulturním a hlavně nábožen
ském dění českých zemí je však zřejmě jedním z úkolů této knihy. Přesto, že pro
fesor Winter má všude snahu po objektivnosti a že jeho celé pojetí je skutečným
pokrokem u srovnání s jeho předchůdci, je třeba říci, že účast Němců shledává v cel
kovém odvažování a porovnávání příliš nepostradatelnou a že ji mnohdy hodnotí ne
přiměřeně vysoko. Tím více to bije do očí, poněvadž se českým snahám někdy ne
dostává takového ocenění, jaké bychom právem očekávali, když se i sebemenší
německý příspěvek ve vytváření podoby naší vlasti předvádí v nadživotní velikosti
a občas i okázale a násilně. O podružné, druhotné úloze Němců u nás není přirozeně
ani řeči; mluví se při nejmenším o jejich rovnomocnosti, zatím co český živel
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bývá místy poněkud skoupě odbyt. Ale pro znamenité a různá nedopatření vysoce
převyšující kladné stránky jsme ochotni přehlédnout tyto defekty, vysvětlitelné a
snad omluvitelné oním probuzeneckým vzrušením, jež postihlo v posledních letech
sudetské Němce a v němž vlastně dnes žije valná většina německého národa.
Při tom všem je autor, jak lze míti i z jiných jeho projevů za to, přesvědčeným
zastáncem rozhodného „bohemismu" — který mu ovšem nikterak není nějakou ná
rodnostní neurčitostí, anebo přežilou dvojjazyčností. Má upřímné porozumění pro
ducha a postup druhého národa, a to ku podivu i na místech, kde bychom to nej
méně očekávali. Snad je to právě ohnivé přilnutí k nacionalismu vlastní krve, jež
vyvolává jeho sympatie pro ryzí a původní projev národní a lidové vůle. Poprvé zde
dochází uplatnění snaha viděti duchovní tvář celé země, celého Království, obou
národů zároveň, ne pouze jedné skupiny. A nemýlíme-li se, mnohá věta a narážka,
napsaná ještě v naději, že se přece podaří najít rozumné spojující sta
novisko mezi oběma rozeštvanými národními tábory pro plodné soužití v odvěké
společné vlasti, zní už dnes jako marná výčitka.
Jak významný přínos Wintrovo dílo podává a jaké nové pohledy otvírá, vidí
me asi nejlépe na vylíčení doby karlovské a předhusitské. Dřívější dějepisci po
suzovali náboženské proudy 14. stol. příliš se zřetelem k Husovi a k husitství. Mlu
vilo se zcela neprávem o ideových „předchůdcích“ Husových a „kostnický mučed
ník“ byl činěn vrcholem a středem veškerých těchto i pozdějších duchovních snah.
Spis Václava Novotného „Náboženské hnutí české ve 14.. a 15. stol.“ (Praha 1915,
vyšel jen první díl o době do Husa), jenž je doposud jedinou synthetickou prací
o tomto úseku, typicky vyniká v tomto pojetí. To, co Winter v přítomné knize
přehledně shrnuje o raném humanismu a o „devotio moderna" , vyložil podrobněji
a četnými odkazy k pramenům i literatuře odůvodnil v stati Die europäische Be
deutung des Frühhumanismus in Böhmen, uveřejněné již r. 1935 v Zeitschrift
für deutsche Geistesgeschichte (I., na str. 233 až 242). Po prvé je tu upozorněno
na daleko sahající kulturní vliv biskupa Jana IV. z Dražic, jakéhosi otce celého
hnutí, a na význam řádu augustiniánů-kanovníků, uvedených do české Roudnice
z Pavie od hrobu sv. Augustina a usazených pak v gotické době na několika místech
v české oblasti. V Čechách, v okruhu tohoto řádu a v ovzduší smíchovské kartouzy,
jak Winter přesvědčivě dovozuje, jest hledati kořeny onoho hnutí, jehož pozdějším
nesmrtelným literárním květem je čtvero knih o následování Krista od nizozem
ského augustiniána Tomáše Kempenského.
V
době, kdy za vlády Karlovy při vnější moci Církve a nádheře bohoslužeb na
stává zpovrchnění a zapomíná se na smysl všeho toho lesku, vzniká zde úsilí o zvnitřnění náboženského života, o zvroucnění ochablé křesťanské zbožnosti, o čistší osobní
poměr k Bohu, o zesílení subjektivního prožití věroučných pravd, o důvěrnější spo
jení s Kristem — a to o řadu desítiletí dříve, než v Nizozemí došlo k vyvrcholení
snah, označovaných, jako „devotio moderna" . Za předchůdce ctihodného Tomáše
Kempenského, možno-li tak říci, označuje Winter ony osobnosti raného humanismu
z českých zemí, ony význačné muže tehdejších Čech, kteří trpěli zesvětštěním
Církve, žijíce a cítíce s Církví, a kteří byli strženi novým, svěžím duchem hlu
bokého a uvědomnělého vniterného života: zde jsou především augustiáni a kartuziáni, zde je Konrád Waldhauser, Milíč z Kroměříže, Jan z Jenštejna, Matěj z Ja
nova, Ondřej z Třeboně, Vojtěch Raňkův, Jan ze Šitboře i Tomáš ze Štítného, ře-
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holníci, světští klerici i zbožní laici. Zde se dochází k povznesení úcty eucharistické i k touze po častém přijímání Těla Páně. Tehdy vznikají pokusy o bibli
v jazyku lidovém, tehdy — jak mohl ještě dobře autor uvésti — je hotov úplný svod
českého překladu všech knih Písma svatého. (O tom srov J. Vašicovu stať Staro
český překlad bible, v sborníku Bible a český národ, Chudým dětem, roč. XLVII.,
Brno 1935.) Česká sídla augustiniánů-kanovníků jsou východisky řádové reformy,
roudnické klášterní zvyky se přijímají v cizích klášteřích a Roudnice předchází tak
proslulý Wi ndesheim. V plodech tohoto vznosného období je opravdový přínos
české země i českého národa Evropě. Zajisté, že husitství přijalo leccos z odkazu
této doby, avšak jaký to je rozdíl mezi plností duchovního života v Církvi a hu
sitským odbojnictvím! V této době jsme měli cenný podíl v světové souhře, v tomto
čase kladného a životného přilnutí k Církvi a pokorného úsilí o její reformu, ni
koli za rozvratu a rozkladu husitské periody. Tato doba, nedoceněná, neznámá a
uměle zastiňovaná, patří k největší slávě České země. Doposud jsme na začátku je
jího poctivého a náležitého zhodnocení; určitě nebylo ještě v této věci řečeno nic
konečného. Můžeme s jistotou očekávat, že podrobné studium přinese ještě mnohé
překvapení.
Je velikou Wintrovou zásluhou, že se nám poznání předhusitského období pod
statně rozšířilo. Nové obzory otvírá podobně i jeho vykreslení katolické refor
mace a doby barokní, kde se mohl opřít i o řadu výzkumů českých badatelů ze
současnosti. Dokonalé zvládnutí látky potvrzuje líčení osvícenství a 19. století:
řada monografií zde předcházela tento přehled. Dílo přináší důležitá rozhojnění do
savadních znalostí a mnoho nových podnětů pro další studium, zejména všude tam,
kde autor přistupuje jako theolog a církevní historik k thematům dosud povrchně
zkoumaným a opomíjeným liberálním dějepisectvím. Bylo by si přáti, aby Wintrův
skvělý pokus byl vybídnutím pro další historiky — a zejména na české straně —,
aby pokračovali v tomto díle, dosud jediném svého druhu, a zdokonalovali a nahra
žovali je úplnějším a spravedlivějším zpracováním jednotlivých úseků. Nezapomí
nejme, že tato kniha bude mít v nejbližší budoucnosti značný a nepodcenitelný vliv
pro utváření názoru určité části ciziny na minulost a vývoj našich zemí i našeho
národa. Stane-li se východiskem další revise českých dějin a popudem k novému
badaní a k novým pracovním úkolům, bude to její největší úspěch.
A. Č.

Křesťan

a dějiny

[Napsal Theodor Haecker. Přeložil z němčiny Jan Hertl. Vydáno v kni
hách Řádu.] Kdybych psal podrobnější rozbor Haeckerovy knihy, musil bych
interpretovat celou spleť filosofických a theologických thesí a čtenář, ne
znající spisovatele, by se mohl odradit. A tato kniha je tak jasná, srozumitelná a
lidská, psaná vírou a zkušeností pro poučení všem o věcech, jež se dotýkají každého
člověka. A je to kniha v dnešní zmatené a strastné době nanejvýš potřebná, jedna
z těch nadčasových a přece časových knih, které jsou psány, když naléhá trpké
břemeno doby; sám autor říká, že středověcí katoličtí myslitelé nevšímali si blíže
dějinnosti tohoto světa, poněvadž v ní byli přirozeně zakotveni, necítili potřebu,
vysvětlovat smysl času zvláště. Ale v dnešní době je v myslích lidí porušen vztah
mezi časností a věčností, člověk vidí buď jen věci tohoto světa a zoufale se v nich
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utápí, neboť jejich pomíjení se mu jeví jako nesmyslné, nebo se utíká k filosofii,
která vidí všecko reálné jako akcidenciální, jako nedůležité.
Jenom křesťan má klíč ke smyslu dění a života, dává mu jej jeho víra. Ví
dobře, že všecko na tomto světě je pomíjivé, ale ví také, že v časném působí věčné
a že rozhodnutí dějin jsou pro čas a zároveň také pro věčnost. Všecko na světě
má svůj začátek a konec a je připoutáno k určitému času, tak i všecko lidské je
uzavřeno v dějinách. Jako všecko stvoření, i člověk se všemi svými činy je jen
časný, tíhne k bezčasovosti, ale nedosahuje jí útěkem, nýbrž strastným vychutná
váním času. Marně by hledal spočinutí v jakémkoli cíli na tomto světě, neboť zde
je konečným cílem jenom smrt. Avšak zároveň nekonečným cílem je sám Bůh,
neboť jediným smyslem života je spása duše.
To je zároveň pro křesťana i universálním smyslem dějin, ví, že vše, co se děje,
děje se pro spásu osobností. To je jeho jistotou, jeho opěrným bodem rozřešení,
i když zůstává často na pochybách o smyslu partikulárních dějin, o smyslu dějin
určité doby nebo národy. Bůh vtiskl svou pečeť času a časnému Stvoření a nadto
ještě sám do času vstoupil Vtělením, které se stalo v dějinách a je dějinami, jež
nemohou ztratit na svém věčném obsahu. On učinil člověka se svobodnou vůlí
pánem této země; ale člověk od pádu je jím bud’ správným nebo nesprávným
způsobem, podle toho, kloní-li se k moci ďábla nebo otevře-li se působení milosti
boží. Proud dějin podobným způsobem se odchyluje nebo přichyluje k jediné
cestě, jež vede k jejich konci, ale boží úmysl jim vládne v každé chvíli, i tehdy,
když my v zmatku jsme na pochybách.
Haecker v své víře odhaluje jediný smysl dějin, který je zároveň obecným
smyslem existence člověka. Jeho knihu možno nazvat prolegomeny i metodo
logií historické vědy, ale, jak už jsem řekl, i zrcadlem lidského života, zrcad
lem, v němž se zračí pravda a podstata. Věci tohoto světa a času nabývají v po
hledu Haeckerově své pravé tvářnosti a jeho slova, slova, vážená z přirozenosti
lidské zkušenosti, probouzejí v nás klid jako tiché, pokorné a věrně doufající
spočinutí.
Josef Kostohryz

Kamil

K roft a „O B a l b i n o v i - d ě j e p i s c i “

[Vydal Melantrich v září 1938.] K 250. výročí úmrtí jesuity a učence P. Boh. Balbina
S. J. vydal v září t. r. býv. ministr zahraničí K. Krofta knihu „O Balbinovi-dějepisci“. Po stručném (řekli bychom — až příliš stručném) životopisu probírá autor
V knížce, jež je v podstatě přetiskem přednášek Kroftových z doby válečné dějepiseckou tvorbu Balbinovu.
Největší pozornost po zásluze (22 z 64 stránek) je věnována osudům a obsahu Balbinova díla: „Epitome rerum bohemicarum seu historia Boleslaviensis“, jež bylo
výsledkem dlouholeté průpravné historické práce a jež svým obsahem připravilo
svému autoru nemalé svízele. K nejzajímavějším místům knížky náleží B. boje s censurou, úzkostlivě se bojící i nepřímé kritiky soudobých, zvláště státoprávních poměrů.
Menší pozornost je věnována Balbinovým Miscellaneím (11 stránek), snad z toho
důvodu, že se jim dosud v literatuře nedostalo řádného rozboru. Rovněž začátečnické
činnosti B., vztahující se k dějinám úcty některých Madon, není věnována větší po
zornost.
Balbina jako dějepisce hodnotí K. značně: vidí v něm předchůdce zakladatele čes
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kého kritického dějezpytu Dobnera („Mohlo by se snad říci, že bez Balbina ani
Dobner nebyl by dobře možný" (str. 59). Zásluha B. hlavně se jeví v jeho úžasné
práci heuristické, při čemž však je dílu jeho na újmu, že se nedovedl ještě vymaniti
z vlivu Hájkova. Nad své předchůdce v českém dějepisectví vyniká Balbin, i pokud
jde o kritickou metodu, avšak spíše v teorii než v praksi. Lze tu citovati úsudek B.
o větší hodnotě listin pro dějepisce než letopisů, neboť „žádné zboží se prý tak
nekazí převážením po lodi, jako pravda zrozená z vypravování, která od úst k ústům
přeletujíc, ztrácí svou upřímnost i samu váhu, jako staré peníze" (Krofta, str. 31.)
Přes svůj opravný metodický názor neubránil se B. při své tvorbě omylů velmi znač
ných, opíraje se o literaturu a nedbaje nejstarších pramenných zpráv! (Odstrašujícím
příkladem je v „Bohemia sancta" „život" bl. Amabilie.)
Podle Krofty však přece nelze míti za to, že by si byl B. vymýšlel prameny a
fakta a že by byl historii vědomě falšoval. Konečný úsudek bude však možno vysloviti, „až bude proveden podrobný a přesný kritický rozbor Epitome" .
Krofta hodnotí význam historika Balbina i po stránce národní. Oceňuje tu zvláště
skutečnost, že B. zásluhou přešlo české státoprávní cítění z doby předbělohorské
až do současného polit, života, a že B. svou koncepcí dějin umožnil Čechům své
doby, aby se hlásili k velké minulosti svého národa. Svou činností dokázal, že ba
rokní Čech může míti silné národní vědomí. Při známé Kroftově dějinné filosofii
nepřekvapuje, že mu nevyhovuje B. pojetí českých dějin, neboť se prý B. nacionalism „odcizil tomu, co bylo v čes. dějinách největšího" a „české národ, vědomí po
zbývá u B. svého hlubokého ideového podkladu, utkvívá na povrchu." Jinými slovy,
B. nevidí „pýchu a vrchol" (českých dějin) v husitství — a proto Kroftovi nevyhovuje.
Je zbytečné polemisovat s Kroftovou dějinnou koncepcí. Zářijové události příliš zře
telně ukázaly, kam stát dovedli ti, kdož si pro své demokratické mesiášství nacházeli
předlohu v husitském mesianismu! Mezi ně nemalou měrou náleží ovšem i autor
knížky „o Balbínovi-dějepisci" . Stopy po chvatné práci ukazuje knížka na nejednom
místě. Ač v ní nechybí citace Papouškovy letošní přednášky, jíž byl B. zařazen do
„oficiální posloupnosti českého pokroku" , opomíjí zcela, byť jen záznamem práce
Dr. J. Pelikána z r. 1936. Jako datum B. úmrtí uvádí (bez jakéhokoliv odůvodnění)
na rozdíl od ostatní literatury současné 20. IX. 1688 na místo 28. XI. 1688. A život
B. v době mezi lety 1661 až 1688 je odbyt v „úvodě" přímo macešsky. Chybí tu vůbec
zmínka o exilu po sepsání Epitome" , za něhož B. sepsal slavnou „Apologii" . —
Možno celkem říci, že vydání staršího pojednání o velké postavě národního historika
měla být věnována větší péče než v daném případě se stalo.
vrš.

Staré

a nové

Československo

[Národohospodářský přehled a práce 1918—38. Napsal Dr. Marco Weirich. Vy
dalo odborné knihkupectví Ferd. Svoboda', Praha. Cena 40.— Kč.]
Autor této knihy je mladý, všestranně vzdělaný národohospodář, jehož hlavní
předností jest přímý, pronikavý pohled na hospodářské skutečnosti. Kniha byla
zamýšlena jakožto přehled výsledků hospodářské práce za prvých dvacet let na
šeho státu a měla vyjiti u příležitosti oslav dvacetiletého jubilea, na podzim loň
ského roku. Smutné události loňského září způsobily, že vyšla až v prosinci a že
autor ji doplnil přehledem utrpěných hospodářských ztrát a nastíněním dalších
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cest našeho oslabeného hospodářství, jimiž se nezbytně musíme ubírati, máme li se
opět domoci ztracené prosperity.
Weirichova kniha je rozdělena na tři hlavní díly. Díl prvý je nadepsán: „Nositel
národního hospodářství: obyvatelstvo" , a je těžištěm celého spisu. Zde autor pře
devším velmi důkladně probírá populační vývoj v našem státu. Tuto otázku ostatně
již dříve zkoumal ve své práci v „pravděpodobném věkovém rozvrstvení obyva
telstva v ČSR. v r. 1960“, uveřejněné ve „Statistickém obzoru“ v prosinci 1937,
a ztěží by se u nás nalezl někdo, kdo by ji ovládal lépe. Weirich zcela správně
považuje obyvatelstvo za základ národního hospodářství a za nositele všech hospo
dářských hodnot. Studuje proto obsáhle též životní míru obyvatelstva a věnuje ve
likou pozornost naší sociální politice. Provádí pozoruhodnou kritiku našeho so
ciálního pojištění a zjišťuje mezery, zejména pokud jde o pojištění proti nezaměst
nanosti. Vyzdvihnouti však sluší především Weirichův rozbor naší t. zv. rodinné
politiky v němž shledává, že jsme se až dosud ubírali zcela opačnou cestou, než
nám bylo jíti. Zde autor poukazuje na to? že rodinná politika, správně provozo
vaná, jest nejryzejší sociální politikou a při tom politikou produktivní, neboť pe
čuje o mladé, zdravé lidi, jimž dává práci a pomáhá založiti a rozmnožiti rodinu.
Druhý díl, rozsahem největší, jest nazván: „Bohatství a práce za dvacet let“.
Jsou tu snesena všechna možná statistická data z oboru zemědělství, průmyslu
a živností, dopravy, obchodu vnitřního; i zahraničního, platební bilance, měny,
a posléze veřejných financí. Údaje ty jsou čtenáři podávány způsobem velmi dobře
stravitelným, neboť Weirich dovede jednotlivé skutečnosti a problémy velmi
stručně, avšak při tom velmi výrazně oceniti, pomáhaje zároveň čtenáři četným
vkládáním přehledných tabulek.
Třetí díl, jenž jest zároveň dílem posledním byl Weirichem nadepsán: „Bojiště
práce“. Zde se činí bilance hospodářských ztrát našeho státu po odstoupení území
a současně se zjišťují zbylé základy, na nichž jest nyní nutno náš stát hospodářsky
znovu zbudovali. Poté se autor vrací na své oblíbené pole sociální politiky, kde
uvažuje o budoucích úkolech, zejména na poli politiky rodinné. Doporučuje zří
zení vyrovnávacích pokladen rodinných. Závěrem se pak přimlouvá za stavovskou
výstavbu státu, jež umožní, aby národní hospodářství se také dostalo k slovu, ať
již jako celek, anebo jednotlivými výrobními a spotřebními celky, jakožto svými
složkami.
Weirichův spis jest vůbec prvním přehledem hospodářského života našeho státu.
Kromě této priority má však ještě tu velikou přednost, že jest, třebas odborně,
psán přesto velmi přístupně a zajímavě, takže jeho přečtením se usvědčí z omylu
každý, kdo dosud byl názoru, že národohospodářské zprávy jsou jen pro zasvě
cence.

Igino

Giordani:

Znamení

odporu

[Lad. Kuncíř.] Ve znamení odporu stojí svět k Církvi. Schrána nadpřirozené lásky vykoupeného lidstva, město Boží je ustavičně napadáno lu ď
holomky katovými, nebo katovými profesory, vykládajícími principy satano
va světa. Znamení odporu zdvíhá však rovněž křesťan, roznícený láskou,
aby zvítězil nad starým protivníkem řádu lidského a Božího, nad pro
tivníkem, který udržuje starého pohanského člověka, který rozrušuje jedŘád 9, 1939
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notu, tvořenou Církví svátou. Na této demarkační čáře rozvinuje své dílo Igino
Giordani, italský autor, polemickou vlohou spřízněný s Papinem, aby od počátku
Církve až po osudy křesťanů v Mexiku, Německu a Španělsku ozřejmil jediné,
nezadatelné poslání Církve a křesťana na tomto světě. Nejde tedy v tomto díle
jen o souhlasný pohled na nadpřirozený úděl Církve a křesťana v nynějším věku,
i když výklad díla, které Církev již vykonala a koná, když obrací svět pohanský a
nevěrecký v křesťanský, náleží k nejlepším stránkám knihy, i když velikost jejího
působení prostřednictvím světců, řeholníků a rodiny je podána s neobyčejnou
monumentalitou.
Jde totiž především o kritiku, která zraněné lásky se bolestně a vyčítavě ptá:
Kdo zaviňuje ještě dnes, že přes záplavy milostí, vylité na Církev, se neprolomila úplně pohanská kůra v člověku? Proč je stále více polokřesťanů, než sku
tečných, věrných synů Světla, proč propaganda marxismu a rasismu stále stejně
nalézá ochotných srdcí jako za dob gnostiků, manichejských, valdenských, husitů
a luteránů? Giordani zná příčinu, a právě proto vyvrací nepravdy knížete temnot,
oděného do pověry snášenlivosti, aby zasel mezi lid rozkol, hlásajícího humanitu,
aby nastolil otroctví, zvěstujícího pokroky, aby nastolil čas zoufalství a prostřednosti.
Giordanimu však nestačí jen obžaloba prudkým výpadem. Důkazy z historie,
filosofie a theologie jsou zbraně tohoto vášnivého bojovníka, který je si vědom,
že vede dobrý boj, a proto se snaží nikoliv přesvědčiti, ale svými jasnými zbra
němi očistiti a zapáliti lásku lidského srdce a lidskou mysl.
U nás toto dílo, pečlivě přeložené Janem Brechensbaurem, má význam daleko
jdoucí. Otřese těmi, kteří v své přízemnosti nevědí nebo nechtějí věděti nic o jediné,
apoštolské Církvi, mimo kterou existují jen otrocké stolní společnosti, zaprodávající
se za úsměv států a lůzy. Probudí vědomí povinnosti u těch? kteří se rozptylují
v stranických zájmech, aby se cele postavili do šiku jinochů a panen, kterými
Církev si podmaňuje svět, neboť je přivádí k mužné, rytířské víře, k silné, ne
ochvějné naději a k lásce vysoké a strmé ve znamení kříže.
V ch.

Poznámky
Po

smrti

prof.

Miloše

Weingarta

V posledních několika letech odcházejí jeden za druhým představitelé českého
kulturního světa; někteří dovršili své dílo, jiní po sobě zanechávají nenahraditelnou
mezeru. Jedním z nich je prof. Miloš Weingart, jejž smrt tak nenadále odvolala.
Jeho místo zůstává prázdné a práce nedokončená, neuzavřená. Ale hlavně není ni
koho, kdo by jej nahradil v té funkci, kterou si on vytvořil, ve funkci strážce čes
kého jazyka, vychovatele vědeckých pracovníků a organisátora vědecké práce.
V tom byl hlavní jeho význam. Prof. Weingart po působení v Bratislavě přišel na
Karlovu universitu do Prahy a ta se za jeho působení a hlavně jeho neúnavnou prací
stala střediskem slavistických studií. Jenom neúnavná píle a poctivost ve vykonávání
svěřeného mu úkolu a úřadu dovolila mu vykonávat tolik práce pro českou vědu.
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Považoval za svůj hlavní úkol organisaci slavistiky v Praze a výchovu mladých
vědeckých pracovníků. Jeho systematické a krásné přednášky a semináře byly sku
tečně nejen dokonalou přípravou ke zkouškám, ale opravdu také úvodem do vě
decké práce pro ty, kdož se k ní cítili určeni. Vedle svého hlavního úkolu, jazyka
a literárních památek staroslověnských, staral se prof. Weingart i o organisaci práce
na poli dialektologie, české i slovenské.
Universita ztratila v něm jednoho ze svých nej znamenitějších představitelů, muže,
který byl opravdu tím, čím má býti universitní profesor — vychovatelem a vědcem
pracovitým — a ta ztráta se týká celého kulturního světa českého. Umění, zvláště
divadlo a hudba, ztratilo v něm svého věrného obdivovatele a jazyk český vzácného
obhájce; ve svých přednáškách a v knize Spisovná čeština obhajuje Weingart češtinu
mluvenou i psanou proti těm kazům periferním a nivelisujícím, které v posledních
desetiletích se stávaly módou.
Prof. Weingart byl z těch, jejichž smrt pociťujeme, jako těžký zásah, ale je
jichž osobnost a dílo zanechávají po sobě čistou a světlou památku.
K.

Obtížní

jste

byli

národu

mé m u . . .

[Z knih Zjevení svaté Alžběty Šenavské — (žila L. P. 1129— 1165) — kniha III.
o cestách Božích, z kap. XIV. výňatek. Překlad pořízen ze souborného vydání Revelationes SS. Virginum Hildegardis et Elizabethae Schoenavgiensis, ordinis S. Benedicti. Coloniae Agrippinae ex officina Bernardi Gvaltheri MDCXXIIX.]
Uviděvši, že všechna tato řeč se vztahuje na naše otce, mající v Církvi soudy
duchovní, žádala jsem Anděla Páně, řkouc: Prosím tě, Pane, jako jsi až potud
podával slova výstrahy správcům duchovním, tak také těm, kteří mají moc časnou,
račiž některá napomenutí zvěstovati, z nichž by i oni byli napraveni od Pána.
Kterýž vyhověl mé žádosti, začal o nich řeč těmito slovy:
Ejhle, ustanovil Pán nad lidem svým vladaře, a soudce, aby činili spravedlnost
a právo a upevnili pravdu a mír mezi mužem a mužem, aby tak všechen lid byl
v zalíbení před Bohem živým; nyní jsou vladaři a soudcové moji, praví Pán,
jako kůň a mezek, kteří rozumu nemají a vykračují si s hrdlem vztyčeným a
nafouklí pýchou, nevracejíce slávu Bohu, od něhož jest veškerá moc na nebi
a na zemi a sami svojí mocí se oslavují; pozdvihl jsem je a poctil na zemi a
ejhle, pohrdli porozumnět a chválu mi vzdát.
Vám pravím, vladařům země, kteří se vypínáte do výšin, křik nepravostí
vašich vystoupil do nebes přede mnou, slyšte hlas výčitky mé a příti se budu
s vámi v uších národa mého. Což nevíte, že moje jsou všechna království světa
a veškerá sláva jejich, a že já mám moc je dáti komu chci, a opět, v kteroukoliv
hodinu, je odejmu? Nevíte, že podle rozkazu úst mých trvají všichni živí a že
výrok můj může v království odděliti ducha vašeho od těla? A proč pozdvihlo se
srdce vaše v tom, co jen mým řízením jste přijali a nestaráte se o to, abyste
mi sloužili v řádu povýšenosti své a vzdávali mi díky pro množství mého do
brodiní?
To bylo jho služebnosti mé, co jsem vložil na vás v den, kdy jsem vás po
zdvihl nad šlechtu lidu mého, avšak vy svrhli jste je se šíje své a za všechnu slávu,
kterou jsem vám dal, vrátili jste mi nikoliv úctu a čest, ale opovržení a zjitření;
zavřeli jste oči mysle své, abyste nevzhlíželi k soudci svému, který jest v ne-
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besích, a podvrátili jste, co spravedlivého jest, pro lakotu a vypínavost svého
srdce, upevnili jste nepravost na zemi a postavili ji na povýšení. Za vámi, krá
čejícími po zemi, slyším pláč a nářek lidu mého a mnohá úpění žalují na vaši
zpupnost, neboť nesnesitelno jest vaše rytířstvo a bez počtu je nešlechetnost těch,
kteří jsou ve vaší službě.
Obtížni jste národu mému a to je vám maličko; však tedy i Bohu, Pánu svému
jste těžci a odporni neřádnostmi nestoudností svých, jimiž jste se nebáli mne
urážlivě dráždit, zneuctili jste olej svatý, jímž jsem vás pomazal a poskvrnili jste
vznešené Jméno mé, které jsem nad vás vložil a rouhali jste se před množstvím
národa pro nenasytnost hříchu, který panuje ve vás; proto přisahal jsem v síle pra
vice své, praví Pán, že brzo vykonám nejtvrdší pomstu na vašich hlavách a jako
silně jste zhřešili, silně zmučím vás a dám pošlapat vás duchy nečistými, kterým
jste sloužili a neodvrátí se bič od vás v tomto čase, jestliže nebudete činit pokání
a neodstoupíte od cest nepravosti, jimiž jste můj hněv přivodili na panství svá.
Učinil jsem vás podobnými svým Panstvům, kteří vedou vojsko nebeské a
nechtěli jste rozuměti poctění svému a vzali jste na sebe podobnost s knížaty
pekelnými pro spoustu zločinů, jimiž jste bičovali můj národ v pýše ducha svého
a v poskvrnách nestoudností svých, kterými jste zneuctili Tvář mou, z nebes vás
pozoruji. Avšak živ jsem já, praví Pán, a živa je pravice má.
(Z latiny přeložil K arel Schulz)

V l ad a ř s t v í v d n e š n í

době

Mýlili se všichni rudí i růžoví, když se domnívali, že ve Španělsku vypukl generálský puč a nikoliv národní revoluce. Mýlili se, když se domnívali, že Franco je
pouhý generál a nikoli vůdce. Letos v lednu prohlásil myšlenku, kterou
neřekl tak jasně a přesvědčivě nikdo z dnešních budovatelů XX. století. „Nepřeji si
jen zvítězili, nýbrž i přesvědčili. Dokonce nic, nebo skoro nic mne nezajímá pře
moci někoho, jestliže se mi ho zároveň nepodaří přesvědčiti . . . Španělové, všichni
Španělové, ať ti, kteří mi dnes pomáhají, nebo ti, kteří proti mně bojují, budou pře
svědčeni.“ To je státnická myšlenka XX. století. Bez té se neobejde žádná národní
obroda, žádné budování státu v tomto století. Franco vyvolal ovšem revoluci. Ne
měl jiné možnosti v té otupující ďábelskosti falešného režimu. Nemohl napřed svůj
národ přesvědčiti a tím, nebo pak zvítěziti. Nemohl se dáti do beznadějné práce
a chodit od Španěla ke Španělu s argumenty, protože dnes nikdo na argumenty ne
slyší. Kdyby byl nastoupil tuto cestu, byl by demokraticky odstraněn, jako Calvo
Sotelo. Jediná cesta byla revoluce. Revoluce tedy není přesvědčení argumenty. Revo~
luce je riskantní podnik. Její rozvoj a její výhledy nejsou ovšem zcela v rukou lid
ských, neboť revoluce záleží i na silách irracionálních. Je to úder, veliká hra, bouře,
která v prvé chvíli se neptá po souhlase, při níž se nehlasuje, avšak rozhoduje, ne
dělá se řečnická obstrukce na parlamentní tribuně, ale důrazně a stručně se vy
dává apel k národu.
Nestačí však v revoluci jen zvítězit. Revoluce musí jít dál a nezdržovat se dlouho
odstraňováním starého světa, jenž se rozpadl již v okamžiku, kdy revoluce byla
prohlášena. Zažili jsme v Evropě již revoluce sociální i národní. Národní revoluce je
ovšem nadřazena revoluci sociální, či sociální je obsažena v národní. Proto vítězná
národní revoluce se stará nejdřív o zcelení národního tělesa, zatím co jen sociální

revoluce národ rozděluje, ochuzuje a rozkládá dál. Ruská revoluce nepřesvědčovala
národ. Jí šlo i po vítězství o to, aby třídní boj pokračoval, aby propast v národě
se prohlubovala dál a hlouběji až k naprostému neusmíření, k vyhlazení jedné části
národa. Musela se proto držet terorem, neustálými popravami vůdcovskýcli gar
nitur i obyčejných příslušníků národa. Ruská revoluce národ nepřesvědčila. Proto
také patří k starému světu liberalistického a kapitalistického století XIX.
Národní revoluce však musí přesvědčit. Usmíření a přesvědčení je již obsaženo
v tom, že je to revoluce národní. V národě nesmí býti skrytého, ani zjevného boje
tříd, skupin, ideologií. Proto byla revoluce, aby se národ usmířil, sjednotil, nikoli
naopak.
Franco je si tedy vědom, že sebejistota každého Španěla je nezbytností národní
obrody. Stalinův režim naopak se udržuje nejistotou každého občana. Tím bude
v nové době i vymezen rozdíl mezi svobodou a nesvobodou člověka, až budou pod
mínky pro vývoj svobody v národě zajištěny.
A právě proto nebude moci vládnouti vladař, či vůdce národa, aniž v í tězství
nepřesvědčí svůj národ, že vskutku pozdvihl revoluci, aby lidu přinesl a zajistil
všechny možnosti pozemského blahobytu a národní cti.
J. H.

Ještě

diskuse

nezhynula...

Zaduněl Boží hrom. Země se otřásla až v svých veřejích a ztísněná srdce zaku
sila sladkost vyznání: sursum corda!
Sotva se však pozvedly těžké mraky, uzdálo se komusi, jenž asi neměl nic
kloudnějšího na práci a na mysli, aby se začaly revidovat patenty na tak zvanou
činnost kulturní. Čas nebyl nevhodný. Pravda, třepotal strach v kolenou jedněm,
že dohrálo, i druhým, aby nepřišli pozdě na novou muziku. Bylo by to možno tedy
přejít jako bzučení komárů a říci si: Ať to rozhodne lid nebo národ sám, koho
chce mít za šenkýře a koho jen za podomka, jenže takové projevy vůle se ještě
nikdy neukázaly, ani také není v daném stavu naděje, že se ukáží.
Neboť doposud stále ještě platí verše Viktora Dyka — Je neměnný to zákon
osudu, zda vegetovat, rozkládat se, hnít? — Což v jiné obměně bylo výrazně a
tak časově srozumitelněji řečeno Jaroslavem Durychem, že totiž dovedeme unudit čerta.
Vždyť řeknete, co se s tím spraví, budete-li denně vytrubovat jen do světa, že
to nebo ono býlí je zralé pro srp a pro oheň? Nevezmete-li srp do rukou a nevzplanou-li ohně, nebudou se smát při dobrém trávení i dětí těch, na které
útočíte? Vy se vadíte a diskutujete, ale jakási klika měšťáckých nabobů si za
tím odhlasuje českost veskrze proletářské knihy. Není z toho nakonec smutno,
mistři diskuse?
Vy v zanícení vyrukujete za ozdravění kultury, alespoň do novin a do nových
spolků. Ale, pánové Rutte, Horký, Kameník Vám dokazují, že jste netvoři nekulturní, chceta-li narážet vyleštěné cylindry, že nejste Češi, když to na neštěstí
jinde dříve též bylo nutno udělat, že zkrátka nevíte, co je kultura (to skvěle odů
vodňuje Horký svou měšťáckou povýšeností a hrdostí na Bratrstvo, pošklebkem
však hnusným, na Bloudění), ježto nejednáte, jak káže rytířský mrav, soucitně
s duchovnem, a to je v nouzi zase v módě.
A česká inteligence, ta zápecná líheň měšťácké byrokracie, si odfoukne nad
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outo demokratickou diskusí, zaboří vroucně zrak do obrazů českých kacířů a při
sahá: A just si koupím pro rodinu Čapkovy poťouchlé blasfemie, dám služce na
vánoce Havířskou baladu od Majerové a synovi dám Peroutkovo Budování státu.

t

A tohleto je jediný klad té dlouhé doby! Což není otevřena cesta přímější, ale
ovšem i kamenitější? Cesta, která by šla vskutku ze života, chcete-li upřímně, aby
kultura ozdravěla. Která by vycházela z řádné přeměny srdce i ducha jednoho
každého z nás a touto silou nového ducha by zemřelo, co zemřít má bez diskuse
a definitivně. Je nutno opravdu mít tak vše zajištěno úředně a státním kolkem,
co lze rovněž provést jen s láskou a odhodlaností? Což nelze se přimknout se vší
nadějí k té práci, pod níž se mění tvářnost země a člověk se obléká v nové, ale
vždy yíce jemu vlastní podobenství? Což nedáme-li se do této práce ze všech sil
svých i z celé mysli své, nebude přes všechny tahanice svět starý jako dříve? Ty
veřejné duše, smrrtí udřené, na mladosti již mu nepřidají!
Ze s k á ly v é s t pramen vody živé, ukouti meč nové síly a odhodlanosti, vrátit
purpurové barvy ctnostem, pro které bylo jen pohrdání nebo zájem kuplířský,
tato základní cesta je nutná. Ta však vychází prací ze života do života. Pro ni jsou
zbytečné hádky novin, intriky úřední nebo spolkové. To znamená též pracovat,
poslouchat a bojovat, ale nikoliv na náměstí, nýbrž na svém díle, ve svém srdci
pro duši svou i bližních.
Pak splaskne mnohý nafouklý puchýř dnešní a jen hrobaři budou mít na starosti
hroby.
Karel Vach

Masopust
V
této době proměn nic neobstojí. Nestálost světa a jeho zřízení přesvědčuje
nás každý den o nespolehlivostí přátelství i nepřátelství, o nejistotě slávy, pro
slulosti a cti. V tomto čase masopustním všelijaké maškary hlásají své neomylné
pravdy šklebíce svou líc ohavně a vrtíce chvostem z barevného papíru. A zdá se,
že bude masopust ještě nadmíru dlouhý a pohnutý. Mnozí v tom reji ztratili hlavu,
mnozí ji ještě ztratí. Každý, kdo lpí na nějaké věci stvořené, ztratí hlavu a bude
okraden. Nezůstane asi kámen na kameni, a kdo ještě dnes něčemu věří, zítra bude
své víry zbaven.\
Ale nad touto anarchií vášní strmí starobylý, tajemný a nadpřirozený řád. Je za
jisté ztrnulý a v moderní agitaci nepoužívatelný, nemá výhody sladkých příslibů,
jako moderní hesla přítomnosti, v něm věrnost, čest a sláva nemají radostnou pří
chuť úspěchu a výnosnosti. Nezáleží na tom, jak se svět vzdaluje, nebo přibližuje
neoblomnému řádu svrchovanému, jisté je jen, že řád ten stojí už mimo svět a co
koliv se na tomto světě děje, jest buď vzdáleným zářením pomyslných výšin nebo
temnotou, která tu zář pohlcuje.
Nebuďme nedůtkliví a nedočkaví v očekávání dne plného ozáření tohoto přesmut
ného světa a života, vždyť ten den snad ani nepřijde. Svět se už tak změnil, že náhlý
obrat k starému řádu skončil by nenávratně v bujném veselí masopustním.
Snad nyní, některá část národa nábožně vzhlíží ke Koruně České. Ale těžko jest
uvěřiti, že nábožné klanění klenotům země České nekoná se tak slavně jen proto,
že se to zdá velmi prospěšné. Svět, pravím, je už velmi zkažený.
Ale protože Koruna je víc než národy, jejich obchody a prospěchy a není tu
proto, aby sloužila všelijakým, byť vlasteneckým zájmům, zůstane asi při starém,
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tak dlouho, až si národové uvědomí, že jediný poměr mezi Korunou a národy jest
služba národů Koruně. Těžko pochopí národové, jaké že v tom tajemství.
B.Š.

Tvář

Evropy

Psal se rok 1144 —
To byl ovšem středověk, nejčastěji zvaný „temný“, kdy nebylo komunikací, zpra
vodajství, novin ani radia. Tohoto roku padla pod náporem bojovníků islamu Edessp, jeden z několika nepatrných státečků, vzniklých po prvé výpravě křížové proti
nevěřícím.
Tato událost otřásla Evropou. Přes nedostatky shora označené a přesto, že šlo
o zemičku, kterou mnozí „ani dobře neznali“ v dalekých končinách východu, po
vstala celá křesťanská Evropa k ochraně. Ovšem Evropa měla tehdy skutečného
duchovního vůdce. Byl to Bernard z Clairvaux. Duchovní mohutnost, která dodá
vala síly i vzletu jeho projevům ať ústním či písemným, podnítila každého a za
žehla srdce pro podnik sebe obtížnější. Bylo to ovšem možno, neboť národové
Evropy tehdy dýchali a žili jednotnou ideou a kulturou křesťanskou.
Nebylo tehdy nějakých „neznámých národů“ ve středu Evropy, ani jinde. Če
chům, kteří si toto označení získali ve 20. stol,, volá sv. Bernard ve století 12.:
Jest mi mluviti k Vám o záležitosti Kristově, v němž jest pravá spása. Horlivost
nutí mne, abych psal, co bych raději živým slovem v srdce Vaše vrýti chtěl. Srdce
mé, ó Čechové, jest Vám otevřeno, srdce mé jest rozšířeno až k Vám, třebas obtížné tělo odlehlými zeměmi bylo zdržováno. Slyšiž tedy Vaše veškerenstvo řeč dobrou, slyšiž slovo spásy. . . Po takovýchto slovech povstávají císař, králové a knížata
a spěchají na pomoc maličké, daleké Edesse.
Psal se rok 1938 . . .
Pokusme se změřiti, jaký „pokrok“ učinila Evropa za 8 století. Země, kterou
prvý muž Francie oslovuje ve 12. stol. s důvěrnou příchylností, stala se za osm set
let zemi, na které táž Francie vyslovuje svůj n e z á j e m . Země, která byla ve
středověku v srdci křesťanské Evropy, stává se zemí, o níž padla slova, že o ní
„nic nevíme“. Za osm století pokroku a sbližování vzdáleností stala se naše
zem méně známou, než kdysi státeček asijský. . .
Národové východu užívají o člověku, který nezachoval své cti, výrazného rčení:
ztratil tvář. Evropa ztratila tvář.
Jiří Veselý

Modloslužebníci
Nevím, proč Karel Čapek chtěl míti katolický pohřeb, když celý život pravou
víru nevyznával, katolickou mravoukou se neřídil a z jeho tvorby a smyšlení vy
cházely spíše tendence protikatolické. Katolický pohřeb je výsadou, privilegiem,
avšak křesťanství je milosrdné, proto byl i opat Zavoral milosrdný, když poslednímu
přání K. Čapka vyhověl. Nepochybujeme, že i Masarykovi by se bylo dostalo této
vznešené výsady a milosrdenství, kdyby se byl vrátil a o ně, jako Karel Čapek, žádal
a čeští křesťané by mu byli odpustili všechno, co pro odkřesťanštění Čech činil.
Avšak, co se to děje v těchto tiskových koncernech, k nimž zesnulý Karel Čapek
patřil? Již při smrti presidenta Osvoboditele bylo mnoho důvodů k mrazivé hrů

135

ze nad tím, jak se mluví o zesnulém člověku a kde je míra v úctě božského a lid
ského. Tiskový koncern, k němuž patřil Karel Čapek, pokračuje tak i nyní. Vím,
že Čapek byl také autorem onoho modloslužebnictví i mnohých blasfemií, jež jsme
s úzkostí čítávali; měl-li tudíž pohřeb katolický, mělo by býti i více přísnosti v me
zích přípustnosti a nepřípustnosti.
Nebyl prý pochován z Pantheonu, vyčítá tiskový koncern. Za starého režimu ze
mřel a z Pantheonu nebyl pochován daleko významnější duch Josef Pekař. I tenkrát
se Země Česká omlouvala, že nelze Pantheon vytopit. Když jej nemohla vytopit za
starého režimu v lednu 1936, proč jej měla vytopit za nového režimu v lednu 1939?
Nic bych proti tomu však neměl, kdyby Země Česká Pantheon vytopila tenkrát i le
tos, neboť věhlas obou zesnulých stál za to. Avšak proč nad tím lkát v případě Čap
kově a nikoli Pekařově?
Z Karla Čapka nyní dělají tak fádní dobrotisko, jeho chotí počínajíc a Edmundem
Konrádem končíc, že sentence „de mortuis nil nisi bene" je proti tomu návodem
ukrutnictví a utrhačství. Přítomnost a Lidové noviny kypí fialovou sentimentalitou,
která, ať tomu věří, či nevěří, věhlasu Čapkovu nepřidá. Paní Scheinpflugová píše
o svém choti trapné dopisy Přítomnosti, pan Konrád z něj dělá politického zároveň
levičáka i pravičáka, čtenář pak nechápe, nač je ten chvat a horečné úsilí učinit
z Čapka takovou beztvarou a bezchutnou pokroutku, kde komu. Vím, že dopisy
čtenářů v Přítomnosti mívají stereotypní duchaplnost po svém řiditeli a stanovisko
kupodivu stejně gumové, ale dopisy těch žáků čtvrté obecné třídy jsou už víc než —
od redakce, aby nebyl omyl — naivní. Nějaká prý matinka nedovolila jakémusi Zinečkovi a jeho sestřičce Elišce napsat do Přítomnosti a on, ač vždycky poslouchá
matinku, tentokrát ne a píše a utírá paní Čapkové slzičky, poněvadž jejich tatíček
usoudil, že svět je falešný a tatíček Masaryk, kdyby tak z hrobu vstal! (Doslova!)
Ach. No, hrozné!*)
Vskutku by se měl někdo Karla Čapka ujmout (ne ovšem Rudolf Bechyně!)
a udržet z něho, co lze udržet ze spisovatele a člověka, jenž byl katolicky pocho
ván, jenž byl význačnou postavou české literatury a jenž je tu zesměšňován nekri
tickou horlivostí pozůstalých.
Je to ovšem příznačné u lidí, kteří ztratili víru v Boha, schopnost oslaviti svaté
a míti tudíž rovnoměrně vyvážený pohled a názor na svět, že tolik cítí potřebu po
klanění, modloslužebnictví, zbožštění svých přátel a příznivců. Musejí míti tudíž
božstva, světce, svátky — avšak s jakým groteskním pokřivením, zesměšněním před
věky a s jakým ponížením pro své zesnulé modly. Přál bych Karlu Čapkovi víc
mužného kritického ocenění, jež přetrvá, než tohoto fňukání, jež ho snižuje.
J. Martinek

*) Viz Přítomnost č. 2 a 3.
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