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Odběratelům Akordu

III. ročník zvětšujeme o 80 stran. Získali jsme nové 
přispěvatele, zvláště v cizině, odkud máme zajištěnu 
řadu původních článků pro AKORD (nikde dříve 
netiŠtěných) od předních spisovatelů a filosofů (Ma- 
ritain, Suarés, Massis atd.)

Předplatné na III. ročník jest 35 Kč, 
pro odběratele, kteří zaplatí do 

31. ledna 1930 pouze 28 Kč.

Složenku připojujeme k tomuto číslu.
Prosíme své čtenáře o sdělení adres, na které bychom 
poslali časopis na ukázku.

Od 2 . čísla dostanou odběratelé Akordu zdarma přílohou 

Kuncířovy Noviny, náhradou za přílohu 

Z dílny nakladatelovy.

A d m i n i s t r a c e .



K . BALM O N T:

S B O H E M.

Ó žel m i! Bledne lístků jas. 
ó  žel m i! K raj se šeří v dáli.
V hladině řeky zřít v ten čas, 
jak hoře v šat se mlžný halí,

Plá Večernice ve hvězd rej, 
slz tolik v je jím  třepotání!
B u d  s Bohem ! Navždy! Nečekej!
Jak Hvězda sestydni v svém stkáni.

Přeložil J . Vašica.

JA R O SLA V  D U R YCH  

B O Ž E T Ě C H Ů V  KŘÍŽ.

Království České má zvláštní ráz krajinný, kterým se liší od 
ostatních zemí, obydlených slovanským obyvatelstvem. Tento krajin
ný ráz se vyznačuje určitou vážností, zasmušilostí, přísnou sladkostí 
a tragickou spanilostí. Jest jakým si zrcadlem praedestinace českého 
lidu; podle příbytku lze poznati i  tvář Anděla strážného Království 
Českého, který na rozdíl od svých andělských bratrů, ochraňujících 
národy jiné, zůstal v tomto království neznám. Jest zajímavo po- 
rovnati krajinný ráz Čech a Moravy. Čechy jsou beze sporu smut
nější. I Morava má svá místa tesknoty a opuštění, ale sotva kde na 
Moravě lze se potkati s takovým skličujícím  smutkem, s takovými 
velkolepými stigmaty reprobace, s takovou nádherou melancholie. 
Morava jest idylická i  na svých místech nejopuštěnějších a nej- 
.smutnějších. Podobný jest poměr mezi tím, co by se mohlo nazvat 
tragickým  pocitem života, v obou těchto zemích. Podobný jest snad 
i poměr tragedií dějinných. Jistě byli na Moravě lidé pobíjeni v mno
ha tisících, odháněni do otroctví, týráni, věšeni, stínáni, upalováni, 
města ničena, chrámy zneucťovány, ale oheň hořících měst plál jaksi 
veseleji a krev tekla sice s děsem smrtelným, ne však s děsem pe
kelným. Zpěv českých lesů a hor, větrů a vod jest překrásný a úžasný; 
kvílí něco ze strašné hloubky; hlas nebes a pekel stále v něm ubíhá 
v tajuplné fuze do nekonečna. Morava zpívá hlasem lidí a přírody; 
zajisté také tu a tam i hlasem démonů. Ale zdá se, že jistě nemalá 
část bitvy mezi Michaelem a Satanem byla vybojována v povětří 
země České.

Svatá Ludmila, svátý Václav, svátý Jan Nepomucký byli zavražděni 
v Čechách. Blahoslavený Jan Sarkander na Moravě podlehl sice ná
sledkům mučení, ale přece v pravém slova smyslu nebyl umučen 
až k smrti.



A také jen v Čechách mohla vzniknouti legenda o svátém Prokopu, 
moudrém a svátém krotiteli běsů, který ďábla ironicky zapřahal 
k svému pluhu. Světec ryl tuto zemi pomocí ďáblů.

Další pak legenda ukazuje rovněž nejhlubší a nej výstižnější char
akteristiku české země a českého národa.

Y  tom klášteře, který založil svátý Prokop v krajině urvané bě
sům, žil mnich, umělec, sochař, jménem Božetěch. Pro dar svého 
velikého umění dosáhl časem veliké vážnosti a úcty. Představme si 
to jedenkaždý trochu, ale jen m lčky a v skrytosti: vznešenou stavbu 
chrámovou, dosud přísný řád řeholníků, dobu a místo úcty k Bohu 
a k milosti, svobodu synů božích, květy samoty a kázně. Bůh dá 
řeholníků Božetěchovi dar umění, povznese jeho ducha, dá mu 
nahlédnouti do dědictví rajského, sílí jeho srdce i jeho ruku. l\e- 
holník pracuje, zdokonaluje se, prospívá; jeho srdce chce stále 
výše, chce býti širší a šírší. Náhle ve chvíli únavy se rozhlédne a 
pozoruje, že se ocitl v jakési vyvýšené samotě, že požívá jakéhosi 
privilegia, že je obklopen mimo klausuru řeholní ještě jakousi 
novou a přísnější klausurou řeholní. Soustředí se do sebe, odlu
čuje se od ostatních bratří, aby tím více se mohl věnovati svému 
specielnímu dychtění. Ocitne se ve sporu s konventem a jeho hrdost 
žene konflikt až k tomu, že opat mu dá ultimatum.

Horlivost a vášeň je zjitřena, slovo vzpoury již již  chce opustit 
jazyk. Náhle se umělec zarazí a zachvěje; řeholník se v něm opět 
vzchopil; umělec opět cítí omezenost času, prostoru a tohoto života 
a neomezenost věčnosti a zákona Božího. Umělec ještě se vzpírá, 
ale řeholník již pokorně prosí za odpuštění a za uložení pokání.

Přísný byl opat, když vynesl ortel. Ale jak byl vznešený, úžasně 
m oudrý a plný Ducha svátého! Hle! Má před sebou kajícího řehol- 
níka, ve kterém umělec se vzepřel řeholi. Měl by potrestat umělce 
nebo řeholníka?

I poručil mu posléze, aby vytesal kříž se Spasitelem v životní 
velikosti. T o  arci nebyl trest. To byl nejvyšší úkol, nejvyšší vyzna
menání pro umělce. A  tento kříž měl pak pěšky na svých ramenech 
donésti do Řím a. Na první pohled by se mohlo zdáli, že to byl 
trest pro řeholníka a že řeholník musil trpěti za umělce.

Ale co to znamená —  tesati obraz Ukřižovaného! To znamená 
hledati celé dny a noci všude Jeho tvář, Jeho majestát, Jeho věčný 
i lidský život, umučení, ukřižování a smrt. Nic moudřejšího, vzne
šenějšího a světějšího nemohl mu opat uložit. To nebyl trest, to 
byla moudrost lásky. T o  byla největší čest.

A  pak měl nésti kříž, své dílo, na svých ramenech pěšky do Říma, 
do pozemského středu Církve. Cesta jistě namáhavá a úkol v pře
mnohých věcech obtížný, ale jak se ta cesta podobala cestě do nebe. 
cesta pokání, která je  cestou milosti a slávy.

Pokání vlastně jest cestou nejvyšší rozkoše lidské duše. Bůh ne
trestá toho, kdo se kaje, nýbrž ihned ho zahrne přemírou své lásky. 
Chce být nesen na ramenou lidských, chce býti společníkem, chče 
býti stále s člověkem.

Tak chtěl být hledán od Božetěcha a tak oddaně a vroucně, až



by Božetěch poznal Jeho tvář a zapamatoval si ji tak, aby j i  mohl 
vytesati do dřeva. Ne ctižádostivost ducha a umění, ale Já jsem 
to  Nej vyšší, co můžeš nalézti.

Pak Božetěch putuje s křížem na ramenou, provázen požehnáním 
a modlitbami, Snad byl též provázen obdivem lásky a úcty. Podrobil 
se, aby se dostal výše k Bohu. Jistě svět s city nestejnými sledoval 
podivného poutníka. Různé oči různě za ním hleděly, různá ústa 
různým i poznámkami ho doprovázela. Ale Božetěch šel, nesa kříž 
se Spasitelem na svých ramenou, pěšky a sám, do dalekých cizích 
zemí, přes daleké zamlžené hory, přes údolí s děsivými stíny, šel 
do Věčného Města.

Strašná pout a přece jak slavná! Svět se o něho nestaral déle než 
právě tu hodinu, dokud nezmizel za bránou městskou či za vyvýše- 
ninou cesty. Jen kronikář zachoval o tom zprávu.

Veliká byla asi vina řeholníka umělce, k jejím už zahlazení musil 
zkušený opat použiti prostředku tak mimořádného. Umění ve výši
nách září, ale duch, který k němu spěje, nejednou se ocitne prostřed 
nejhlubší tmy, je jíž  hroznou nebezpečnost dobře postřehl zkušený 
a m oudrý opat. A  zase by se mohlo říci, jak šťastná byla vina, 
která potřebovala tak vzácného a blaženého léku, čili jiným i slovy, 
nutno se obdivovati cestám milosti a lásky Boží.

Srovnejte tuto českou událost s německou pověstí o Tannhausrovi. 
Ten byl pln vzpoury těla a jeho smyslů, byl zajatcem Venušiným, 
a musil si jiti do ílím a pro absoluci; na jeho ramenech nespočíval 
kříž s Ukřižovaným, poněvadž Tannháuser se proklel sám z lásky 
k  Venuši. Božetěch konal svou pout jen jako dostiučinění za hřích, 
který byl stejně nebezpečný jako hřích Tannhausrův, a snad ještě 
nebezpečnější, poněvadž Tannhauser byl v zajetí bludných světel těles
nosti, kdežto Božetěch ztratil směr v temnotách osamělosti duchov
ních výšin. Hřích Božetěchův byl ryze duchovní a proto snad tím 
nebezpečnější a strašnější, čím méně jest pochopitelný obyčejné lid
ské zkušenosti. Tento duchovní hřích povzbudil opata k takové přís
nosti a lc takové lásce.

Takový byl vývoj Božetěchův v České zemi. Vzpoura člověka v du
chovní osamělosti, mocný zápas ve vlastním nitru a pak veliké a 
sladké vítězství Boha Spasitele nad duší lidskou a nad běsy duchov
ními, kteří jsou mnohem strašnější než běsové tělesní.

Hle, jedna z nej skvělejších legend České země!

JO S. VAŠ1CA:

S T A R O Č E S K Ý  P Ř E K L A D  BI BLE.

Rozvoj českého jazyka v nej dávnějších obdobích jest úzce spiat 
se stupňovaným úsilím o ztlumočení písma svátého. Zprvu to byly 
jen úryvky z evangelií, předčítané lidu před kázáním, jejichž překladu 
si vyžádal řád bohoslužebný. Takových sbírek nedělních perikop 
zachovalo se nám několik ze, X IV . století, vznik jejich však spadá do
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minulosti. Jsou to památky skrovné rozsahem, ale zajímavé pro 
svůj osobnostní ráz. Pozorujeme, jak pisatel takřka každého nového 
textu mění svou předlohu, pokoušeje se o vlastní, přiléhavější pře
vod. Jaká tu panuje pestrost ve výrazu, aspoň nějaký příklad: Matouš, 
i 5, 22 filio mea male a daemonis vexatur —  překládá v nejstarších 
dvou evangeliích: dci má běsem zle jata jest, jinde: běsem oklí- 
čena, zle se mučí ot dábla, mú dceru dábel zle obluje, zle od 
dábelství trápena jest, zle sě ot ďábla trápí, škeredý dábel dceru 
mú zle m učí. A  tu neplatí, čím pozdější text, tím lepší. Najednou 
nalezneme podivuhodně svěží a případný výraz až na samém po
čátku vývojové řady. Tak se překládá latinské „suffocantur" (Lukáš 
8, 1 4) ve skupině tří nejstarších textů „zalknu sě“ (A [sieměj ješto 
v trnie padlo, to sú ti, jenž slyšie, a v myšlení, zboží; rozkoši chodiece 
zalknu sě, ti nenesú p lod u ); žádný z ostatních variantů, jako „za- 
dušijí sě, udušie, zhynují, bývají udušeni", nebo jak čteme po
čínajíc biblí králickou, „bývají udušováni'; nevyrovná se prvníma 
názorností a prostotou. Někdy třeba jiti pro pravý výraz až k tex
tům staroslověnským, jak to činil Frant. Sušil, když překládal (Ma
rek 6, í\ 9) phantasma „přízrak", shodně se staroslověnským „pri- 
zrak“ , místo „obluda", jak m ají ostatní bible; neb „strašidlo", 
jak má J. Sýkora. S jakou svrchovanou krásou je  vyjádřeno již 
v nejstarší skupině staroslověnských textů řecké k u l l a t y  ávé^iov  
procella venti (Lukáš 8, 2 3) jadrným  „burja větrná", je to slovní 
obrat, který nalézáme u J. Nerudy v Malostranském feuilletonu: „jak  
doubec ve větrné bouři“ , proti tomu stojí v bibli pražské z roku 
1/188: búře větrová, v králické: vítr bouřlivý, u F . Sušila ( 1 8 6 5): 
vichor, v svatojanské (18 8 9 ): bouře větru, u J. Sýkory (19 2 2 ): 
vichřice.

Evangelia však jsou nepatrnou částí celé bible. Z jiných knih 
Starého a Nového zákona, pokud se nacházejí v rukopisech z doby 
před prvotiskem z roku i48 8 , známe blíže toliko staročeský žaltář 
z několika dobrých edicí. Vše ostatní, nehledíme-li k drobným ukáz
kám citovaným v různých studiích, je neprobadáno, jest to širá 
novina, na níž jen tu a tam některý filosog zapustil svůj pluh, aby 
shledal doklady pro určitý jazykový problém. Chceme-li se poučili 
o prvotním překladu biblickém, dlužno sáhnouti po statích Jos. 
Dobrovského a Jos. Jirečka,1) které jsou konec konců spíše ná
během, průpravou k podrobnějším rozborům, a nemohou plně uspo
kojit!. Co zaráží, toť nepoměr mezi jedinečným bohatstvím ru
kopisných biblí, na něž může český národ býti opravdu hrd, a tím, 
jak málo bylo z něho posud těženo. Znalost bible v Čechách vzbu
dila kdysi obdiv proslulého humanisty a diplomata Aeney Sylvia, 
pozdějšího papeže Pia II. Jeho slova, jim iž dává táborské ženy 
co do zběhlosti v Písmě sv. obojího zákona za vzor italským kně- 
žím, zvolil si Jos. Dobrovský za motto pro své pojednání o prvot
ním  textu české bible. Husitské hnutí zpopularisovalo bibli v ná

*) Pro orientaci v dějinách českého překladu biblického je velmi poučná stať 
proí. J .  Vraštila v Českém Slovníku Bohovědném (III, 33 4— 3/ji).



rodě, ale překlad sám, a to již v druhé recensi, přejalo jako dě
dictví z velké doby Karlovy. Je to literárně historický omyl, vřa- 
zuje-li se staročeský překlad bible do duchové sféry vytvořené ná
boženským odbojem. První svod bible jest dílo vědeckých snah, 
jejichž ohniskem se stala nově založená pražská universita, a význa
mem svým se vyrovná vrcholným plodům písemnictví z druhé po
loviny X IV . věku, takže se nesmí ztratiti, ani když se díváme na 
český literární svět s ptačí perspektivy. Snad není ve všech svých 
částech stejně hodnotná, ale jsou místa, kde pozorujeme s chvě
ním lví spár. Uvedu jeden příklad. V I. knize Mojžíšově, kde se 
.vypráví o Noemovi, jak neznaje síly vína se opil, praví se pak 
(kap. 9, verš 2 4): Evigilans autem Noe ex vino, v řeckém znění 
místo „evigilans“ (procitnuv) jest s ^ é v což značí zároveň 
vystřízlivění; nejstarší překlad v obou olomouckých biblích (první 
z nich z r. 1 4 1 7  patří k prvnímu svodu) zní: Tehdy Noe p r o 
s p a v  s e  z opitie toho. Každý Čech pozná ihned velký rozdíl, 
jaký  je  mezi tímto vědecky přesným a zároveň lidově svérázným 
„prospav se“ , a otrocky podle latiny vytvořeném „procítiv14, jež 
čteme v ostatních textech, počínajíc prvotiskem z r. 1488, přes 
bibli králickou, Sušila a vydání svatojanské; až J. H ejčl se pokusil 
o korekturu svým blízkým  „probrav se“ .

Je to tak drobet ostuda, že Čechové, kteří měli ze všech slo
vanských národů překlad bible do své řeči první •—  nejstarší pol
ská bible, pořízená ostatně podle předlohy české, je o půl století 
mladší, a dávno již vydaná,2) bible církevně-slovanská vznikla až 
koncem X V . století (Gennadiova 1 499 v Novgorodě na Rusi) —  ani 
si ji nově nepřetiskli. U nás se věc traduje tak, jako by teprve 
biblí Králickou se nám dostalo překladu Písma věcně i formálně 
klasického, aniž byl prozkoumán podrobně poměr je jí k překladům 
starším a nejstarším. Již V. Vondrák poukázal na některé je jí jazykové 
nedostatky. Dokud však nebude celá staročeská bible první recense 
novou edicí zpřístupněna, nebo alespoň kriticky srovnána s prací, 
jistě záslužnou a úctyhodnou, kterou se proslavili Čeští bratři, a to 
se posavad nestalo, nejsme oprávněni dávati Králické bibli místo 
přednostní, a ostatní stavěti do jejího stínu.

Je tu však i nebezpečí jiné. Právě nejcennější a také nejstarší ze 
čtyř biblí prvního svodu, bible Drážďanská neboli Leskovecká, v ne
dávné době stala se obětí požáru v Lovani, na počátku světové války 
v roce 1 914,  vzníceného za německého útoku; byla tam poslána 
k ofotografování, a tak dnes z ní máme, v soukromém majetku, jen 
snímky asi z třetiny. Tato nenahraditelná škoda může býti výstražným 
mementem.

Je to prostě nejen povinností české vědy, ale také příkazem ná
rodní cti, aby co nejdříve byla v důstojném rouše vydána nejstarší 
česká bible.

2) Je to bible královny Žofie z r. i4 5 5 , z níž se zachovaly jen zlomky, vydaná 
Maleckým r. 1 8 7 1 .
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JO S. D O STÁ L:

J O S .  B. F O E R S T E R .

Básník touhy a lásky dožívá se životní písně v tvůrčí svěžesti, 
pro kterou nenalezneš mnoho analogií. Právě poslední veliké dílo, 
kantáta svatováclavská, podala výmluvný důkaz mistrovských sil.

D ílo Foerstrovo, bohaté a tak rozmanité, představuje jednotu du
chovní, jednotu stilovou. Hudební české umění má ve Foerstrovi 
mistra příkladné kázně a čistoty.

Úkolem hudebního estetika a historika bude vyložit tvůrčí proces 
skladatele, který zůstal věren sobě a nepodlehl sobe lákavějším  svo
dům  doby. Ani neporozumění a zlá vůle nestačily na to, aby Foer
ster zabočil s oesty, kterou si vybral. Toto hrdinství lásky prozra
zuje, že J. B. Foerster byl a je především básníkem, který vědomě 
svou tvorbou uctívá tajemství Boží krásy . . .

Pokorná radost ze života je toto genre něoo zcela jiného než 
opojení vitalismu a pyšný křik  posedlého retora. Kom orní ráz tvorby 
Foerstrovy není ovšem určen pro ty, kdož podléhají virtuosům barvy 
a násilníkům křečovitého pathosu. Intensita vnitřního života nepo
třebuje k  svému vyjádření halasu a divokých barev.

Svět Foerstrův toť svět melodie. Smetanovo dědictví zachoval 
Foerster v ryzí kráse a dnes máme právo uctívati ho jako přímého 
dědice Smetanova ducha a odkazu. Diskrétní umění polotónu, křeh
kost a delikátnost nejsou překážkou tvorbě skladeb mohutného dechu. 
Sym fonie, sym fonické básně, mše a kantáty usvědčují z klam u ty, 
kdož chtěli trochu lacino karakterisovati Foerstra jako sentimentál
ního lyrika a tím si uspořiti jakoukoliv námahu výloži ti skladatelský 
typ ze zákonů osobností.

Nebyla by nezajímavá kapitola: J. B. Foerster a česká hudební 
kritika. D oufejm e, že budoucí Foerstrův životopisec a vykladač, 
který bude praoovati opravdu moderní methodou, nevzdá se lákavé 
příležitosti demaskovati řadu zlomyslností a nechápavostí. Tím  nechci 
říci, že by dílo Foerstrovo nemělo býti kritisováno. Naopak. Jedna 
podmínka musí být naplněna, totiž, aby kritik  měl schopnosti a vůli 
porozuměti a rozlišiti, aby ctil osobnost, zanechal špatných analogií, 
neplýtval pojm y „náboženský", „všelidský" atp.

Foerster rozhodně nepotřebuje, aby se pomáhalo jeho dílu žur
nalistickým i frázem i současné kalné doby. Někdy se skoro zdá, že 
paradoxní ironií nejméně rozuměli Foerstrovi ti, kdož prohlašovali 
sebe za nej povolanější vykladače díla. Ale takový už je  běh života . . :

Pro nás, kteří trpíme surovou mechanisací doby, americkou civi- 
lisací, znesvěcením a ponížením duchovních hodnot, Foerstrovo dílo 
je  nám opravdu něčím více než jen příkladem ryzího umění. Hlásí
me se k němu jako  k  poselství evropské křesťanské tradioe, kterou 
atheistická země opovrhuje jako pošetilým bláznovstvím. Síla Foer- 
strova výrazu je  však taková, že působí i na ty, kdo jsou vzdáleni 
základu Foerstrovy inspirace.

Čtete-li pozorně první svazek pamětí „Poutník" (vyd. Aventinum),



poznáte rychle, z jakého prostředí vyrůstal Foerster, co formovalo 
jeho d u š i . . .  Družná láska, schopnost citové exaltace, znovu a znovu 
se dokumentuje v této knize vzpomínek. Teplo života, denně vyku
povaného láskou a obětí, je  znakem také Foerstrovy tvorby.

D o protivného hluku a křiku zaznívá píseň, jako posel z jiného 
Bvěta. Není divu, že dnes cítíme intensivně rozpor mezi skutečností 
a snem hudebníkovým. Ale rádi si přiznáváme, jak  často zvítězila 
duchovní tucha Foerstrova nad banalitou. A  právě proto zasluhuje 
jub ilu jíc í básník našeho díku!

E M IL Z E G A D L O W IC Z :

RŮŽE.

Terezko svátá z Lisieux od Dítka Ježíše,
Tys vprostřed řeži a jatek
jak tichá přadlena nadhvězdné ze říše,
jak v ubrus krvavý vložená hostie na štědrovečerní svátek*).

Prošla jsi životem bez trýzně útlaku,
bez muk středověkého katana,
jen Tvé m ilující srdce —  ten zázrak zázraků —
zajistilo Tě u Pána.

Vdechnutím jsi nám věčností, 
svědectvím, jehož zvěst pravdiva: 
že není na zemi všecko jen temností, 
že nad zášti potopu lásky hrad vyčnívá.

Objaly svaté Tvé ruce kláštera sloupoví chladné —
—  v Tobě, v květech i hvězdách srdce jediné bije —  
mysl Tvá jasna a čista —  pro ni rozpaky žádné, 
kterou do věčna branou vkročiti je.

Usedlas na hřbitov v zamyšlení
i se sladce po Bohu tesknící mukou —
láska, víra, naděje spočinou v spiatí Tvých rukou.
Tvůj pohled zří smrt i cíl života bez žálení —

Zíti jsi ráčila v ukrutné vichřici, 
která cit poplaší a vůli zkrvaví —  
a přec v Tvém žití den nevzešel truchlící, 
vědělas, každý že den zlo v dobro přetaví.

Postřehám, Terézko svátá, stín Tvůj svítící na všední dění —
—  vím, jak zbytečně horlivé srdce trudem svým stůně —  
v nejhorší, v nejtěžší dny —  v náhlém oslnění —
oči smrtelně znavené občerství rozkvetlé růžičky vůně.

Přel. Jan Karník.

*) Polský obyčej, že na Štědrý den o večeři leží na stole oplatek, z něhož se 
vykraju jí hostie.
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P. S1LV. M. B R A 1T 0  O. P.

C H V Á L A  T E O L O G I E .

A  kdybyste mi dali jistotu všech věcí a všechno mi rozluštili, 
myslím, že bych již si ponechal tu hrstku, ten ubohý raneček co 
jsem  ho mohl navázati v teologii. Když jsem  se vydal po prvé na 
pout teologií, měl jsem o ní vlastně kacířské představy, a dalo mi 
to hodně práce, abych se díval na teologii křesťansky. Protože se 
nutno na teologii dívati pokorně!

Nechápu prostě teologie, která slibuje nevídané, úspěchy, která 
vše chce osvětliti, vysvětliti, která vás učí třeba všechno chápati. 
Není zrádnější myšlenky nad přesvědčení, že lidským i pomysly vy
světlíte Pravdu absolutní. A  jakoby to správná teologie chtěla! Myslí
val jsem sám po přečtení tolika traktátů, že až je všechny prostu
duji, že budu míti víru pevnou jako himalajské pohoří, že budu 
jakoby doma v království Boží pravdy, že mne již nic nepřekvapí, 
že vše mi bude jasné.

Že by teologie nebyla pouze systematikou? Vždyť právě v tom 
spočívá velký význam Tomáše Aq., že všechnu moudrost učitelů, 
Otců, teologů před sebou shrnul, učlenil, uspořádal, srozumitelně 
podal a v jeden celek sestavil! Každá pravda má své místo, vše jest 
pevně skloubeno v krásnou gotickou katedrálu Boží Pravdy. A  proto 
naše teologie není ničím jiným , než přehlédnutím postupu této 
stavby, než vyšplháním se na tento vrchol katedrály a pak vše víme 
a všemu rozumíme.

A některým bylo i to mnoho. Bylo toho příliš. Hlavně to trvalo 
dlouho a jest přece třeba brzo m ladíky vysvětliti, protože třeba 
zaplniti kanceláře a školy a kazatelny a zpovědnice a já nevím co 
ještě a proto nutno to vše přehlédnouti ještě rychleji. Nemožno 
si hráti se všemi kameny této stavby a proto našli se dobrodinci, 
kteří to dobře myslili, ale jichž dobroty bylo tolikráte zneužito, jež 
byla tolikráte špatně pochopena. Místo pracného šplhání po hře
benech teologie našla se moderní praktická zdviž kompendií, jež 
sdělí v krátkosti čeho je třeba ke zkouškám, protože stačí ještě 
méně. A  tomu se také říkalo a říká teologie.

Ale, vrchol teologie to jistě není a je jí  smysl také ne.
Teologie není systematikou. To jest jen je jí jeden z pracovních 

prostředků, to jest jen jeden je jí  efekt, řekl bych efekt umělecký, 
nebo nutný následek, lépe řečeno, něčeho lepšího, vyššího a hlubšího.

Hloubky jsou zrádné a jsou i hloubky temné jako peklo, protože 
prázdné, jako satan. Noc prázdnoty, hloubka dutosti, démonické 
dutosti. Chtěli byste kolikráte si zahráti na hluboké teology. Jaký 
nimbus to dává. A  zatím tam mnohý by si s ní hrál. Víte co říkám ? 
Hráti si s Bohem jako si hrajeme s hračkami. Přesně tak, jako 
s kotvovou stavebnicí neb s matadorem či formelou.
' Doslova tak to jest. Doslova tak si hrála a hraje falešná teo
logie s Bohem se zjevenými Pravdami. Otáčí jim i jako lesklými 
koulemi, stále v nich vidí nový třpyt, nové odrazy, nové světelné



efekty. A když se ty efekty potom uvolní, převedou na volné principy, 
o, co teprve tu je možností! Možno se hádati do nekonečna. Nikdy 
se neshodneme, nikdy se nesejdeme, protože každý jinak otáčí tou 
koulí pravdy a každý jinak se na ni dívá a proto jiné věci v ní vidí. 
Protože ji  osvětluje svým vlastním, pyšným, umíněným světlem, 
protože každý k tomu ještě staví tu lesklou kouli v jin ý úhel ke 
světlu a ke svým očím. Hádky teologické, které pak již nejsou o věc, 
nýbrž o to, jak my chceme sebe viděti v pravdě Boží, jak my 
chceme, aby nám ta pravda Boží sloužila za jablko ke hraní. Jen 
tak mohla povstati malicherná pseudoteologie úpadku scholastiky, 
jež stále ještě i dnes a blahobytně ještě žije, protože nikdy nevy
hynul svatokrádežný duch vlastní pýchy a chlouby jménem horlivosti 
o dům Boží.

Nevidí již pravdy, nevidí již Boha. Vidí sebe a protože vidí 
sebe, ubohého a maličkého, vidí malicherné titěrné otázky a pro
blémy. Jak jásá ten duch, když najde nějaký text, nějakou nitku, 
kde možno druhého napadnouti, druhého potříti, ne že tím bude 
potřen blud, nýbrž nenáviděný druhý, podobný blázen. To jsou 
stinné stránky teologie a tohleto vidívají obyčejně ti, kteří se sm ějí 
teologii. U nás se jí vlastně nesmějí, protože na štěstí či, jak bych 
to řekl, u nás teologie se celkem ztotožňuje se seminářem a na jeho 
prahu také často končí jeho slavná říše.

Ale, pokud vůbec se u nás zná teologie z novin, příruček děje
pisu a podobných zvrhlostí, zná se ve vylíčeném obludném stavu.

A  přece je teologie krásná, čistá, nevěsta hodná lásky mladého 
srdce, které hledá, komu by mohlo doživotně sloužiti, protože člověk 
netouží po svobodě, jak se omylem hloupě říká, nýbrž člověk touží 
po otroctví a sice po otroctví nejtěsnějším, touží po něčem, co by 
je j dovedlo dokonale ovládnouti, co by je j dovedlo naprosto uchvátiti 
a pro sebe spotřebovati.

Chcete lásku? Kdybyste znali teologii! Věda o Bohu, věda v Bohu, 
věda Boží. Věda o Bohu a v Bohu. To jest podstata pravé teologie. 
Čemu nás víra učí, před čím nás víra učí se skláněti, tomu učí nás 
teologie skláněti se dokonale. Proto není vrcholnou teologie, jež 
všemu rozumí, jež všechna tajemství Boží odkryla, jíž vlastně v ne
besích nečeká překvapení, protože ona všechno ví a Pánu Bohu 
vše přesně na vlásek určila s přesností rabinisticko-talmudistickou. 
Není to pravá teologie, protože to světlo, jež podává, jest světlo 
falešné, jest světlo subjektivně reflexní, světlo nepřímé a proto nespo
lehlivé. Teologie nesmí chtíti odstraniti tajemství. Přestává hned 
býti teologií a stává se kacířstvím. My se máme dívati na Pravdy 
Boží ne světlem reflexním  aprioristických postulátů, nýbrž zase 
ostatními pravdami Božími, opírajíce se o jedinou hůl, totiž rozum, 
osvícený věrou, vedeni jediným  vůdcem, vnitřním, totiž milostí a ří
díce se dle milníků na cestě k Bohu rozumem, to jest učiteli a Otci, 
kteří za Církev mluvili a dosud mluví.

A  když se takto blížíme k Bohu, když takto se díváme na jeho 
pravdy? Kam  přijdeme, kam nás povede teologie, kde jest konečně 
je jí smysl a je jí  působnost? Dnes, po letech studia sv. Tomáše



Aq. rozumím jeho teologii a myslím, že rozumím i smyslu teologie 
vůbec, tak, že má nás co nejpokorněji sklonití před tajemstvím. 
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui:

Teologie zralá vidí správně, usuzuje jak ony pravdy nekonečně 
převyšují lidský rozum, vidí jejich  nadpřirozenost, cítí hlouběji je
jich  neproniknutelnost. V tomto tajuplném světle zjeví se ubohými 
všechny námitky proti pravdě. Vidíme, že to se trpaslíček rozčiluje 
nad horou. A  čím více a hlouběji v teologii jsm e zběhlí, tím více nás 
zdrtí tajemství. Ne, je  nemůžeme vysvětlit! Jen On nám může dáti 
víru. Teologií ještě nikdo víry nenabyl, jestli jí nepozbyl! Protože 
se špatně chápe úloha teologie, protože mnozí teologové chtějí býtd 
více než pokorným i klaniteli, než m lčícími před Hlasem Božím.

Mlčeti před Božím tajemstvím. Zde jsem u kořene teologie. 
Zcela nás ponořiti do Pravdy, tak, abychom vlastně utonuli v ní, 
abychom žili z ní. Nepochopitelná jest Pravda tajemství Božích, 
neproniknutelná, ale z toho neplyne, že ji smíme přejiti, že mů
žeme si říci: To jest tajemství, držme se raději věcí kokrétních, 
praktických, chtějí totiž říci: věcí, jež se dají převésti ať už jakkoliv 
v řád hodnot přímo užitečných, konsumních.

Teologie ať nám sepne ruce a srazí nás na kolena. Pravá teologie 
krouží a učí nás kroužiti kolem tajemství Božích, tak jako krouží 
orel nad plání. Čím  těsněji kroužíme, čím těsněji nás teologie při
vine k Bohu, aby duše mohla v kontemplaci stále a stále se vraceti 
a ustavičně dlíti u Boha a v jeho pravdě, zbavme se pošetilosti, že 
můžeme pravdu proniknouti. Takové duchovní děťátko, musí nej
prve se vzdáti svých falešných světel, protože ta mu dávají viděti 
sebe a odvádějí je j od Boha. Teologie musí člověka vyléčiti z této 
nemoci, musí mu ukázati, že jenom  Boha a ne především vlastnit 
uspokojení třeba hledati v poznávání Pravdy. Postaviti se nah před 
Bohem a od něho prošiti, aby nás oblékl!

Proto teologie správná ukazuje především všechny obtíže v po- 
znávní Pravd Božích a pak, pak řekne klidně: Ty pravdy nejsou 
proti rozumu, n5rbrž jsou největším obohacením rozumu. Nejsou 
absurdní, protože rozum náš, věrou osvícen, může si ukázati jejich 
věřitelnost, ale přes to všechno jde teologie, pravá teologie, dále. 
Nezastavuje se u svého rozumu, nýbrž vede nás, abychom se vrhli 
dokonale do náručí moudrosti Boží.

Teologie mentis se musí státi teologií cordis, čili teologie naučená, 
nebo jak říkám, nadřená, musí býti oživena. A jenom tajemstvím 
může duše nadpřirozeně žiti, protože žije věrou, která jest o ta
jemstvích. A  chce-li duše žiti, chce-li býti oživena, musí ji teologie 
naučená, to jest, poznatky tajemství, takřka vrhnouti na Boha.

Dar moudrosti jest svrchovaným darem Ducha sv., v němž vrcholí 
všechna teologie a k němuž má všechna teologie též vésti, nemá-li 
zůstati vědou sterilní, malicherným hádáním, pohanským rozumář
stvím. Duch neklidný touhou puzen tajemstvími, jež teologie před 
jeho zraky vyzvedla, do jejichž hlubin mu dala nahlédnouti, letí 
k Bohu, aby v lásce k tajemstvím tak hlubokým a nepochopitel
ným , jakousi vnitřní sympatií, jak to sv. Tomáš poznal v objetí



Božím více, než dlouhým  usuzováním, hledáním a srovnáváním. Tak 
chápeme Tomáše Aq., že se naučil pod křížem více než z knih.
K nihy mu řekly, co pravda asi může býti, pak viděl, co Pravda
[není a v tomto poznání negativním viděl je jí velebnost a krásu. 
A  čím  strašnějšími se nám jeví tajemství, čím nepochopitelnějšími, 
že nás by to, kdybychom nevěřili, k šílenství a zoufalství musilo 
dohnati, tím dychtivěji duše se přissává k Bohu, jehož nesmírnou 
velikost tuší právě v této temnotě Hlubin Božích, protože tuší v nich 
Světlo, třeba ted nepochopitelné. A  již samo tušení jest nevýslov
ným  štěstím a již toto tušení stojí za to, aby se teologie studovala 
a pak —  žila. Teologie jest jednotná a proto jen ta, jež končí 
teologií mystickou jest pravou teologií katolickou. Vše ostatní j i  
hyzdí, škodí a komprom ituje. Proto máme za církevní učitele ony 
z teologů, kteří vynikali svatostí, kteří teologii soustředili v při
blížení k Nepoznatelnému a jen pokud teologové jdou ve stopách
těchto učitelů, jen potud jejich  teologie jest to, čemu se říká Locus 
theologicus, čili jeden z můstků další teologické práce. Jen to jest 
pravá teologie co z Boha vyšla a Bohu se vrací a k Bohu vrací 
i nás celé.

Y  Římě, 8. prosince.

JAN STR A K O Š:

G Ó T Z  J A K O  Ž U R N A L I S T A .

( Poznámky ke Gólzově ,,Tváři“ .)

Nová Gotzova knížka „Tvář století" musí býti posuzována přede
vším s hlediska vývoje kritiky československé a je jí  vleklé krise. To 
proto, že tato kniha je typickým dokladem dětství kritiky, třebas se 
pokouší reporterským způsobem, přízemně žurnalistickým, o průhledy 
do světového písemnictví. Ale zdání učenosti mělo vždy u nás dobrý 
kurs a není divu, že opora o cizí jména byla jakým si ověřením 
této učenosti. Fr. Gótz právě tímto zdáním stal se kritickým  duchem 
československým. Fr. Gótz je svědectvím toho faktu, že mladí kriti
kové nenaučili se ničemu ani ze Saldy ani z Arne Nováka, kteří 
v nejlepších částech svého díla, první zvláště v „B ojích  o zítřek“ , 
druhý ve svých příkladných rozborech, dali příklad poctivé snahy 
kritické. Gotzem byla československá kritika zavlečena zpět na ono 
stadium vývoje, které je  příznačné pro realistickou kritiku z let 
80 a 90tých. Šaldův požadavek kritiky jako vnitřního pathosu, jež 
napíná zrak kritikův v jisté jasnozření samé básnické podstaty díla 
uměleckého, zaměněn za laciné pathos ethické a sociální, Novákův 
požadavek vystopování tradičních souvislostí jako podvědomé rasové 
síly zaměněn v pohodlné seřazování jmen bez náležitě přesvědčující 
konfrontace psychologické.

Proto „Tvář století“ je ve skutečnosti tváří Gótzovou, tváří českého 
realismu, pokoušejícího se ustáliti u nás určitý typ kritický, typ



realistický, hově jíc í běžné realistické představě kritiky, kritiky jako 
společenského regulativu příliš vypjatých, odstředivých snah básníků. 
Po té stránce bylo by snad vděčno, ukázati na podstatnou souvislost 
Gótzových názorů na umění s názory Masarykovými, třebas jeho 
díla „O  studiu děl básnických“ nebo příležitostných soudů v jeho 
„Světové revoluci'1. Ale a í tuto zbytečnou práci obstará někdo jiný.

Pro nás je poučno, že ve „Tváři století" Gotz konečně odložil svou 
masku a pod příkrovem zdánlivé kritické vůle zjevil debatera běžné 
společenské úrovně, debatera novinářské úrovně, nadouvajícího své 
pathos humanitářské rádoby vznešenou dialektikou. A hle, básníci 
padli mu k nohám a na jeho rozkaz vyznali svá provinění, o nichž 
nejsou přesvědčeni.

Nuže, zde tedy zase jednou cítíme, že kritika je soud, v pravém 
slova smyslu soud s celým uměle připraveným aparátem soudním. 
Proto je v této knížce celá skutečnost doby tak na ruby, protože je  
třeba odsoudit něco, co se nehodí do krámu realistické doktríně. 
Teprve nyní je zřejmo nad vší pochybnost, že tuto „Tvář století'1 
nepsal vykladač básnických visí, jakým  musí býti pravý umělecký 
kritik, ale profous, který obcuje s básníky jako s pochybnými indi
vidui, které třeba držeti uctivě za mřížemi a při tom na ně hartusit, 
aby se vzbudilo zdání úřední superiority. Tím to soudcovským, či 
profouským  pokřikem byl kdosi tak uchvácen, že přiřkl knize Gótzově 
význam západoevropský. Jak by arci ne! Takový profous se hned 
v jiné zemi nenajde. Ale aby mi někdo nevytýkal, že nemám po
rozumění pro kritikův pathos, jako mravní rozhořčení a odvahu 
soudu, dovolím si připomenouti poučný případ Šaldův. Šalda dovedl 
mnohem přesvědčivěji než Gotz boj ováti proti cizímu mínění. Ale 
jaký rozdíl u obou! Salda se bil s kritiky. Pan Gotz se rve s básníky. 
Šalda u svých básníků jako by zmlkal, jako by se snažil připraviti 
svůj výklad jako organisaci mlčení, které je  vstupem k tajemství díla 
uměleckého. Gotz právě naopak. Útočí na básníky křikem jako u Je
richa. Zdolává opevnění jejich děl pobořením zdí, zpřevrácením pravé 
skutečnosti. Gotz je plytký ideolog.

Jaká jest ideologie Gotzova? Tuto otázku třeba zodpověděli pře
dem, aby se nezdálo, že chceme křivditi Gótzovi. Ta nám ukáže, odkud 
pramení Gotzova bezradnost z mnohotvárné reality dnešního života 
i jeho falešný výklad podstaty umění.

Napsal jsem již jinde, že noetické stanovisko kritikovo je arci basí, 
z níž vyvěrá jeho pochopení podstaty umění i výklad básnického 
díla. Ale noetické stanovisko kritikovo nemůže býti toliko subjektiv
ním názorem, n57brž musí být založeno v pevném objektivním řádu 
hodnot. K ritik materialistický a priori nemůže býti práv věřícímu 
duchu, jenž tvoří z víry a milosti. Kritik materialistický omezuje se 
úzkým i prostorami hmotné skutečnosti, nepropouštěje k platnosti 
hodnoty čistě duchovní. Objektivně platné noetické stanovisko kritikovo 
je  kondicio sine qua non. Bez něho nemůže vzniknouti ani hodnocení 
ani pochopení básnického díla. K ritik ve vztahu k básníkovi má 
proto nesnadnější posici než básník ve vztahu ke kritiku. Básník je  
zaujat svým tajemstvím, zjevováním, či spíše ještě vyzařováním



vesměrné krásy, která se odráží v jeho nitru a již  on vyjadřuje. 
K ritik básníka představuje světu. Básník zaujat vnímáním krásy, 
nestará se o ideologii svého pochodu zažívání a vyjadřování. Zažívá-li 
krásu autonomně, plně, bezprostředně, zažívá j i  v mezích objek
tivně daného řádu vesměrné reality, hmotné i duchové. Je-li plně 
práv tomuto paroxysmu svého vnímání, je práv také objektivně da
nému řádu světa a ducha. K ritik má právě proto stiženou cestu k 
mystériu básníkovy tvorby. Pravím mystériu a to v plném významu 
toho slova, neboť nejsem tak naivní, abych nerozlišoval mezi dvěma 
pochody v básnické tvorbě se uplatňujícími, totiž mezi stavem in
spirace primérní a jejím i důsledky, totiž fabrikací této inspirace, 
v níž se arci uplatňuje nejenom touha po zpředmětnění, zobrazení 
zážitku prvé inspirace, nýbrž i pronikání nové inspirace, která pro
bleskuje jako nepřetržitý proud radosti i bolesti z odhalování ta
jemného divadla prvého zážitku a jež básníkův výraz nově zúrod- 
ňuje. Kdežto tedy básník, přinášeje úrodu svých zážitků, sestupuje 
k světu, kritik, který chce postihnouti pravé rozlohy básníkova ta
jemství, musí k němu vystupovati a musí k němu vystupovali cestou 
nejbezpečnější, nejjistější, nejbezprostřednější. A  to je  arci možno 
jen tehdy, vychází-li kritik z objektivně platného řádu ducha, jinak 
fiksluje, převrací a křivdí. Nemaje pevného, objektivního východiště 
a tedy bezprostředního vztahu k podstatě uměleckého díla, snaží se 
aspoň vysvětliti poetickou realitu díla na základě svého subjektivního 
zdání, přesvědčení. Ale zde jsou právě již konce kritiky. Kritika 
tohoto druhu je  směs subjektivních nápadů a názorů na okraj bás
nického díla. Kritika toho druhu zahrává si s básníkem podle své 
libovůle, takže básník stává se je jí loutkou, kterou kritik obléká hned 
do toho, hned do onoho šatu, podle své libovůle, podle svého sub
jektivního zdání. Z nedostatku pravého poznání podstaty uměleckého 
díla odbočuje na území různých vědeckých disciplin, jako historie, 
sociologie, přírodovědy, morálky, snaže se vysvětliti podstatu umě
leckého tvoření ze závislostí společenských, které sice mohou býti 
užitečný pro poznání osobnosti básníkovy, ale nestačí na vysvětlení 
vlastní podstaty uměleckého tvoření a tedy i postižení vlastních roz
loh poetické krásy, onoho fluida duchového, které organisuje k vě
domí, k výrazu, básnickou realitu a to často bez ohledu na společen
skou realitu, snažíc se přivésti k platnosti čistě duchové, nadosobní 
hodnoty života, ono tekoucí světlo božství, které je důvodem existence 
vší podstaty, tedy také podstaty světa a člověka.

Nuže, zde nepomohou laciné a dnes již obnošené vtipy s vitalistic- 
kým, v podstatě materialistickým výkladem principu theistického, jenž 
postuluje protimaterialistický výklad ducha a jeho tvoření, jeho po- 
jesis. Chcete-li, tedy tento princip, jako životný faktor, musíte uznali 
v existenci tohoto světa, neboť jeho vláda je  při nej menším tak stará 
jako principu materialistického, jím ž filosofie nadarmo se snažila 
vysvětlovali podstatu ducha a jeho tvorby. A  konečně, —  jím ž přî - 
pravila rozpad všech hodnot, rozpad člověka i společnosti, naprostý 
relativism, končící v theorii o fiktivní povaze skutečnosti a tedy i člo
věka. Tvrditi podle Gotze, že princip theistický jen zdánlivě or-



ganisoval tu nezměřitelnou energii křesťanství a duchy nikterak tak 
pidimužické, jako je pan Gotz, tvrditi, že aktivita náboženské víry, 
jež vyšlehla a dosud září v tolika pamětnících kultury nejen slovesné, 
ale i praktické, —  že je ze solidního základu materialistického, to 
je  vpravdě nejtvrdošíjnější donkichotství, nejobludnější metakritika, 
jakou kdy mohl vydati rozum, oblouzený samým Satanem. Zde tedy 
mluvte o hluchotě, o hluchotě, která neslyší na pravé jméno duše, 
duch duchový, neboť chce zůstati hluchotou hmoty, materie, materia
lismu.

A  tu právě nemůže u jiti pozornosti především Gótzovo užívání 
slova duch, duše, duchový. Užíváním těchto výrazů Gotz rozehrál 
celou stupnici svého průhledného kejklířství. Jako by chtěl na- 
mluviti průměrnému vzdělanci, že těchto „rekvisit“ aristotelsko-tho- 
mistických možno užívati i ve smyslu materialisticko-vitalistické ideo
logie. Ale tu je  třeba dáti slovům pravý význam.

*

1 Gotzova ideologie je materialistická. Pozorný čtenář objeví na 
každé stránce Gótzovy knížky materialistický punc, přiznání k  ma
terialismu a obranu jeho ideologie, jakož i aplikaci této ideologie 
na základy umělecké tvorby.

Hned v úvodní stati své knížky mluví Gotz o duchovní (!) evoluci 
století, ale tuto evoluci chápe čistě materialisticky. V tomto případě 
je  Gotz povinen užívati výrazů materialistické dialektiky Hackelovské. 
Celý lidský svět je mu úsilím o hodnoty umělecké, morální, nábo
ženské a sociální, ale toto úsilí pojím á jen jako výsledek(!) anorga
nické přírody. Pravím anorganické, protože Gotz je nám dlužen od
povědí, jak si vysvětluje princip života, co je to život ve hmotě 
a život ducha. Jestliže říká, že svět lidské přírody je komplex 
biologických energií, z něhož vyrůstá duše(!), tvorba, hodnota, pak 
je  důvodno namítati, že říká jen planá slovíčka, protože nemůže 
vysvětliti nic z toho, co tvrdí. Energie? Kom plex energií? Ale co je  
to aspoň energie? Co je to síla? Co je  atom hm oty? Věda o tom 
nedovede říci nic pevného, jistého empirického. Gotz p o jím á  energii 
jako kondensovanou hmotu, jako diferenciaci hmoty. A  hmota se 
diferencuje sama od sebe? K do to může tvrdit? To není vědecký 
důkaz! Jaká složitá m etafysika téhle věřící vědy! K olik to záhad po
dávaných materialismem k věření! Materialistická filosofie, která se 
pokoušela princip ducha vysvětlovali jako hmotné výchvěvy mozku, 
nenalezla ani jediného empirického důkazu, s nímž jedině počítá 
a  na svých hypothesách se úplně zhroutila. To nepopřeš, pane Gotz.

Ale je  velmi dobře věděli, že materialistická ideologie je  ideologií 
Gótzovou. Ukážeme, že právě proto je  zbytečný jeho poplach proti 
dnešní anarchii v umění a filosofii a že právě tímto poplachem bez 
sebe prozrazuje krisi a nejistotu svého materialisticko-vitalistického 
kréda. Neboť debakl, který přiznává „T vář století", je  debakl mate
rialistické ideologie

Z  ideologie materialismu vychází Gotz především při chápání pod
staty umění. Stejně jako ostatní hodnoty kulturní a sociální i  umění



jest mu jen produktem živočišné přírody lidské. V básníkovi myslí (!) 
sama hmota, umělecké kreace jsou výsledkem činnosti(?!) lidské 
hmoty a proto jest podivná po bohy, čtete-li Gotzovy nedonošené 
žurnalistické výklady básnických děl současných duchů, v nichž je 
vše na ruby. Claudel, Bloy, Benda, Bremond, Bernanos, Valéry 
by sotva užasli nad naivností Gotzových výkladů a nad tím, k jaké 
cti došli. Patrně se musí dozvěděti teprve od Gótze, že základ 
jejich  tvorby je  ze „solidní materialistické podstaty"1. A ovšem také 
Dostojevský. Dostojevský byl prostě chudák, že to nevěděl, tak to 
říká pan Gotz. Hledal prý běsy v lidech a zapomínal, že běsi jsou 
jen iluse jeho vlastního nepokojného vědomí. Tak tak, že mu Gotz 
nevytýká epilepsii. Ale že nepokoj Dostojevského byl výrazem inte
ligence, která již před vlastním rozvratem a krachem materialistické 
koncepce světa a člověka alarmovala a k vědomí přiváděla onu hrůzu 
a strach z nicoty a marnosti, která je  vlastním plodem material. 
koncepce, a která se nyní provaluje, před tím Gotz zavírá úmyslně 
oči. Pan Gotz nebuď tak krátkozraký, abychom se domnívali, že je 
možno vyrovnati se s Dostojevským na několika stránkách špatného 
papíru a při tom tlachem zaručeně žurnalistickým. Gotz vůbec velmi 
rád ztlačuje význam nepohodlných duchů na normál své osobičky. Je
nom tím si vysvětluji, proč se mu úplně ztratil z dohledu Unamuno, 
jenž donesl pochodeň Dostojevského na západ Evropy a jenž ji  
přidržuje Evropě, rozvrácené racionalisticko-materialistickými kon
cepcemi, hodně blízko u očí. Anebo Papini! Anebo Ivan G oll! Je 
mi stydno připom ínali Gotzovu zablácenou loužičku při těchto Ter- 
tullianech našeho věku.

Aby názorněji vynikla Gotzova bezradnost před tím celým kom
plexem dnešní skutečnosti, ukáži, jak se Gotz se svého hlediska ma
terialistického dívá na soudobou tvorbu. V  podstatě rozlišuje trojí 
typ jedné a téže materialistické tendence v dnešní tvorbě. Výrazem 
prvního typu jsou mu katoličtí duchové světa(!), druhého desertéři 
od materialismu a třetího ti, kteří volili raději skok do tmy a prázdna 
přijetím  absolutního materialismu.

S katolicismem se vůbec Gotz nedovede vyrovnat. To byste před
pokládali velmi mnoho po Gótzovi, je  to běžný typ českého pokro- 
fcáře, který nejen že málo co z katolicismu zná, ale i to, co ví, 
chápe špatně, konvenčně. Nuže, při Bremondovi vystačí s jednoduchou 
form ulkou: ilusionismem, fikcionismem. Gotz si představuje kato
líka jako člověka, který prý žije jako by Bůh byl. Gotz vůbec vy
světluje theistický princip ilusionismem. Nuže, to je  přece jenom 
silná dávka materialismu. Vypadá to totiž tak: katolíci a vůbec lidé 
věřící jste prostě hlupáci, protože jste ilusionisté. Vypadá to tak, 
jako by se mělo vzbuditi zdání, že katolicismus nemá racionálních 
lidí a že jen podléhá ilusi. S tímto názorem ovšem nelze polemiso- 
vat, to je  prostě volovina. A  s touto povrchní výzbrojí pokouší se 
Gotz o výklad Bremendovy theorie čisté poesie. Bremond pojím á 
uměleckou tvorbu v podstatě jako výraz intensivního soustředění 
ducha, jenž v sobě probouzí působnost Božského účastenství na lid
ské jistotě, jež činnostmi příliš praktickým i, analytickými, roz



umovými je v člověku poutána. Čistá poesie přivádí k platnosti 
právě ty nejhlubší rozlohy duše, snaží se zachytiti ono mystické 
fluidum , jež dává důvod nejen k existenci člověka, ale i krásy. 
Je zřejmo, že Bremondova theorie je  toliko využitím katolické nauky 
o duši a obcování s Bohem na základy básnické poetiky. I u Bre- 
monda tvorba básnická přichází k plné platnosti jako tvorba ducha, 
jako pojesis duše, která se shlíží v Bohu jako svrchované Kráse, 
Lásce, Inteligenci, a tímto poznáním mysticko-básnickým snaží se 
prozříti všechnu stvořenou skutečnost. Ale Bremond podle Gótze se 
prý klame. Tvorbu básnickou třeba podle Gótze vykládati materia
listicky. „Biologické chvěje, vibrace nervů a vzrušení krve, velmi 
zemité, fysiologické proudy určují lyrickou základnu poesie. A  dobrý 
(básník je  ten, jenž dovede vyjádřiti tuto biolog, bási, ty chvěje 
nervů a svalů, to tělové povědomí, přímé vzněty krve. Čím větší 
básník, tím více vyjádří z té biologické mystiky krve ve své 
poesii“ . Tyto definice nutno si pamatovat, abychom je mohli před
ložit p. Gotzovi při výkladu jeho odsudku realismu a dadaismu.

Nuže, jakým  právem může tvrditi Gótz, že Bremond nás klame, 
kdyžtě Gótz sám nemůže nám dokázati, že se neklame. Tvrdí něco, co 
nám předkládá k věření a domnívá se, že jeho autorita má větší plat
nost než Bremondova. Čtete-li pak takovouto frázi tohoto materiali
stického kritika: „V elký lyrik naráží neustále na mysterium(!? )  života 
stále rostoucího a se ohrožujícího", je vám zřejm o, že je  to zmatek, 
bezhlavost, nedůslednost a očividná povrchnost. Myslím, že by bylo 
zbytečno, abych demonstroval tuto zmatenost rozborem ostatních 
Gótzových výMadů básnických duchů katolicismu. Upozorňuji jen 
na poslední stať Gotzovu o Bernanosovi. Ta je zvláště příznačna. Ber- 
nanosem je Gótz dokonce nadšen a zdá se mu, že Bernanos je  světlo 
ve tmách, protože není ani dadaistou ani surrealistou ani nehlásá 
poesii. Dává člověka. Ale tu je kámen úrazu. Dává člověka, jenž za
chraňuje v sobě duši a jenž v boji s Ďáblem prosazuje vítězství Boha 
ve světě. Pan Gótz vám řekne, to Bernanos si jen tak myslí, že 
vítězí Bůh a že k platnosti přichází duše lidská a praktická ctnost 
křesťanská. Bůh Donissanův je  prý člověk sám. Fakt,, že Donissan platí 
za své světectví úporným bojem proti Ďáblu a přemáháním světa 
a těla, to je patrně podle Gótze jen metafora nebo symbol, kompo
siční luxus. Bernanos, Chesterton, Delteil ukázali právě, že býti 
pravým člověkem, znamená býti světcem, praktickým  křesťanem. 
Kdyby se byli Donissan Bernanosův nebo Mac Jan Chestertonův za
řídili podle material. teorie Gótzovy, nejen že by nebojovali proti 
Ďáblu, nejen že by nepřemáhali svět a tělo, ale naopak tělo, svět, ďábel 
by přemohl je samy a také Johanka z Arku by nebyla zachránila 
Francii a nezvítězila na vzdory mstivým biskupům. Jaká prohnaná 
arithmetika těch material. kritiků: žiješ z víry a jenom proto zmno
žuješ život a svět radostí a láskou. Přijde materialista a řekne vám, 
že se m ýlíte. Váš životní optimismus je živočišné člověčství, je  to 
materialismus, který jste si obestřeli mystikou víry. Na tuto sofistiku 
lze arci odpověděti poukazem na soudobé divadlo světa. To je mluva, 
která přesvědčuje a bude ještě dlouho přesvědčovat, bude velmi



dlouho jedním z nejúčinnějších psychologických důkazů pravdivosti 
víry a života z víry a ukazatelem cesty k Absolutnu.

Není jistě bez zajímavosti, že právě toto hnusné divadlo dnešního 
světa, ta úžasná, přímo apokalyptická náplň rozpoutaného demonismu, 
jenž za živa rozkládá člověka, rodiny a státy, přivedlo mnoho zoufa
jících duchů ke katolicismu. Tito desertéři materialismu museli snášeti 
mnoho výtek pro svůj čin. Slabochy byli nazváni proto, že volili 
raději přímou cestu, nežli snášeti to mučivé nevolnictví kompromisu, 
přivádějícího na konec přece jen k zoufalství. Také ovšem Gotz po
kládá útěk od materialistického výkladu ducha a světa za slabošství. 
Slabochy jsou mu Arn. Psichari, Péguy, Rivieře, Maritain, Gheon, 
Cocteau, Chesterton, Papini, Joergensen, nejznámější desertéři mate
rialismu z posledních let, kteří se rozhodli snášeti raději těžší jho ka
tolického řádu nežli užívati „svobody“ materialistické ideologie. Gotz 
jim i právě proto pohrdá. Vysmál se jim  v kapitole o Hugo Ballovi, 
který se také odvážil vyvoditi důsledky ze svého prakt. materialismu, 
až nakonec uštván a přesycen vrátil se k Bohu a víře. Tuto ne
spravedlnost Gótzovu lze pochopiti. Je v podstatě určena jeho po
vrchností, povrchní znalostí toho, co soudí. I jeho ideologie mate
rialismu zjevuje prý plytkou perspektivu, je to více póza nežli pro
gram. Kdyby Gotz znal deníky Bloyovy, korespondenci Psichariho, 
Péguyho dopisy Lottimu, dopisy Riviěrovy Claudelovi, Maritainovy 
Bloyovi, Cocteauovy Maritainovi, ať jm enuji jen nej význačnější, byl 
by ve svých úsudcích zcela jistě m írnější. To jest ostatní literatura 
k tomuto dramatu duší učiněnou literaturou, literátstvím. Historik, 
(psycholog a filosof nebude moci přejiti přes tato svědectví doby 
bez povšimnutí. Je v nich odpověd na prokletí doby, odpověď jasná 
a skvělá, která zavazuje. Je v nich klíčící símě obrody ducha a nové 
tvářnosti země. A je vám tu zřejmo, že hlasatel nové věčnosti, živo
čišného lidství, vychutnavač líčení chlapských a ženských říjí má 
odvahu šaška, kterému se prom íjí seriosnost.

Nejlépe proniká bezradnost Gotzova při výkladu nového umění, 
kubismu, dadaismu, surrealismu. Gotz v něm směšuje dvojí moment, 
přicházející v úvahu při těchto směrech: myšlenkový základ tohoto 
umění, filosof, tendenci hnutí a jejich formální prostředky výrazové. 
Gotz vychází od povrchní kritiky myšlenkového základu těchto směrů 
a protože jej zcela zavrhuje, zavrhuje i jejich  form ální prostředky 
výrazové. Katolík nemůže souditi tak ukvapeně a nespravedlivě.

Katolíku je jasno, že tyto směry přinášejí vedle myšlenkového 
zmatku i přínos cenných zkušeností. A pak formální prostředky 
určitého období uměl. nemůže nikdy považovati za ustrnulý kanón, 
platný na věky. Křesťanské umění neobávalo se použiti forem antické 
poesie, třebas zavrhovalo pohanský základ této poesie. Zkušenost 
prvních křesť. století, kdy byly kladeny základy nové poetiky (Pauli- 
nus) je stále platným vodítkem pro katolíka. Po té stránce je nutno 
zastati se formových experimentů uměl. avantgard francouzských. 
Nikde není psáno, že by člověk nesměl zdokonalovati své výrazové 
prostředky, dokazuje to nejen vývoj řečí, ale i vývoj formálních 
prostředků uměl. zvláště od počátků 19. stol.



Bezhlavý Gotzův útok na dadaismus, futurismus, kubismus a sur
realismus má svou Achilovu patu. Gotz zapomíná a to nutno při
pomínat stále, že tyto směry, pokud přihlížíme k jejich ideové 
oprávněnosti, jsou dědictvím onoho velkolepého tažení materialismu 
a positivismu racionalistického v 19. stol. proti principům meta- 
fysiky křesťanské. Tak jako rozklad nynější společnosti, uměle za
držovaný residuem křesťanské mentality světa, i tyto směry, pokud 
máme na mysli jejich psychologický základ, jsou produktem uvolně
ného myšlení, nastoleného Kantem, Spenirem, Haeckelem. Dada je 
nejpoctivějším domyšlením materialistického základu r a c i o n a l i s t i c k o -  

positivistických theorií. Dadaismus je pomníkem moderní uvolně
nosti myšlenkové, mravní i společenské. Dada je  svědomím atheismu 
našeho věku. Dada je  nejprůkaznějším  argumentem theistické apolo- 
getiky. Dadaismus konečně domyslil principy materialistické kon
cepce, ať už se zovou vitalismem, racionalistickým idealismem nebo 
positivismem. Dada je  nej upřím nějším  projevem materialistického 
absolutna, vševlády materialismu. Dada je výraz anarchie po odmít
nutí řádu, a to řádu jediného, křesťanského. Dada představuje nej
úplněji odvrat člověka od Boha.

Pan Gotz se m ýlí, domnívá-li se, že dadaisté odm ítají jen řád, 
dadaisté odm ítají i jakýkoliv kompromis s principy řádu.

A pravím, že tato jejich tendence je  nutná. Odmítneme-li Boha, 
princip víry, řád křesťanský, pak nezbývá jiné cesty, jiného výcho
diska, nežli přijetí protivného pólu. Co není ani křesťanstvím ani 
materialismem, nemá práva na život, protože se tím prodlužuje zby
tečně agónie, končící buď, přijetím Boha nebo naprostým zoufal
stvím, destrukcí.

Jestliže Gotz vychází z material. vitalistické ideologie, jež nepři
pouští jin ý  výklad světa a života než materialistický, nemá práva 
odsuzovali dadaismus, který je  domýšlením, dovršením material. 
koncepcí po úplném rozchodu s principy křesťanské ideologie. W ai- 
hinger dom yslil Kanta theoreticky, dadaismus dom yslil materialis
mus prakticky. Pan Gotz si všimni lépe dadaistické literatury, v níž 
je  uloženo toto doznání. Anebo čti Unamuna a Papiniho a Šestova. 
To jsou ideologové a analytikové agónie moderního člověka, otráve
ného malerialisticko-vitalisticko-positivistickým i theoriemi. Útok G ót- 
zův proti dadaismu je  z těchto příčin jeho nejslabší extempore, nejen 
filosoficky, ale i psychologicky. Veden nejasným  humanitním cítě
ním, které ještě těží z křesťanského reservoaru myšlenkového, odmítá 
principy směru, jehož zastáncem vlastně je , ale zastáncem pózovým, 
na papíře, kde se snese kompromisnost i sofistika. U nás právě Karel 
Teige odkryl ledví tohoto naobědvaného materialismu, který se káže 
jen slovy, ale od jehož důsledků se utíká. A  proto odkazuji Gotza 
s jeho epištolou o dadaismu k Teigovi. Pan Teige má stejné opráv
nění mluviti proti p. Gotzovi jako Gotz proti Teigovi: A  také není 
hloupější než Gotz.

Také Gotzův odpor k  surrealismu není dobře odůvodněn. Gotz 
má za to, že tu běží o mystiku přírodní, o básnické odkrývání těch 
rozloh přírodní „duše“ , v nichž realita vibruje ve svém zárodečném
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stavu. Nuže, pan Gotz by měl míti právě radost z této poesie, neboť 
i on je  přesvědčen, jak  už vzpomenuto, že základy uměl. tvorby jsou 
sama živočišnost lidská. Vždyť napsal v stati o Bremondovi, že nej- 
větší básník je  ten, jenž „nejvíce dovede vyjádřiti z té biologické 
m ystiky krye“ . A o  to právě běží surrealismu. Nuže, klame se sur
realistický básník? Ale zachycuje básník podle receptu Gotzova sku
tečné chvěje té m ystiky krve, když zárodečné chvěje snáží se vy
jádřiti cestou logi čističkou, individualisací pochodu, vstupem logiky 
do alogických rozloh hmotných výchvěvů? Pochod logické indivi- 
dualisaoe zážitku je právě již  vnášením cizorodých prvků do oblasti 
prvého zážitku. Logickým i činnostmi básník pozměňuje prvý zážitek 
a vytváří z něho spíše abstraktní zážitek. Báseň prošlá výhní indi- 
vidualisované činnosti logické je  umělý výtvor, a surrealistický básník 
je  v právu, jestliže se jí  vyhýbá, protože mu běží o autonomní vy
jádření těch biolog, výchvěvů krve, o  nichž káže p. Gotz. Jestliže 
(podle Gótze) nejlepším básníkem je ten, kdo dovede nejvíce vy
jádřiti z té biologie krve, nuže, pak to může býti jen ten básník, 
který um lčuje oo nejvíce právě ty logické mohutnosti, které kon
trolují podvědomí a v určitém sm yslu pozměňují (působí tu nej
častěji ohled na společnost, zkrátka inhibioe mravní). Ale podle 
Gotzova receptu právě surrealistický básník m ohl by býti nejblíže 
představě té poesie, která má za úkol vyjádřiti co nejvíce „z biolog, 
m ystiky krve“ . Ale pocit krásy, zážitek krásy je prostě nevyslovitelný. 
To plyne právě z dvojstránkovosti lidské bytosti. Vedlo by mě příliš 
daleko, abych tuto samozřejmost dokazoval. A Gotzova souhlasu tu 
vůbec nepotřebuji, tak je to samozřejmé. Básník nikdy nemůže vy- 
sloviti nevyslovitelné, protože nemůže tak učiniti bez kontrolujících 
činností logických, které přivádějí k  platnosti cizorodé prvky. Báseň, 
i ta nejlepší, bude vždy jen umělým výtvorem, více či méně vyjadřu
jícím  podstatu zážitku Krásy, ale vždy právě jen rozumovou fabri- 
kací zážitku. Surrealism je  právě jen pokus vysloviti nevyslovitelné, 
a ovšem pokus marný, nikoli však neužitečný. O bjevuje netušené 
odstíny vnímání, nekonečné jeho možnosti, na jich ž vyčerpání ne
stačí omezená funkce lidského výrazu a zvláště logických mohut
ností i omezenost rozumu lidského, který marně se pokouší po- 
rozuměti životnímu proudu nezávisle na něm, mimo něj.  A právě 
ten fakt, že člověk má vědomí o této otóezenoisti, přivádí nás 
k poznání existence nadsmyslového principu, neboť rozum jako  
pouhá funkce hmoty, nemohla by míti tohoto vědomí, jako ho ne
m ají ostatní animální funkce živočišné hm oty. Ale o tom by bylo 
psáti jinde.

Na podkladě materialistickém Gotz nemůže pochopiti ani sur
realismu. Naopak se svého stanoviska material. musel by přijím ati 
surrealismus, který chce býti v pravém slova smyslu „m ystikou 
krve“ , jak  ji  žádá Gotz od umění.

Odpor Gotzův k  experimentům surrealist. a stejně tak kubis
tickým jest vlastně podmíněn podvědomým strachem z jejich  bez- 
záijmovosti na úkolech společnosti. Kubismus a surrealismus vy
chází z pojetí autonomnosti umění, které se nečiní soudcem a



učitelem společenských zvyků, ani bojovníkem  za určitý program  
společensko-mravní, nýbrž prostě vyjadřuje pravdivě emoce, zá
žitky básníkovy a to bez ohledu na společenskou realitu. Gotz ve 
svém zpátečnictví ukazuje se jako  konvenční typ té buržoasní spo
lečnosti, která v umění vidí nebezpečí pro společenské konvence. 
Nechoe připustit jiné umění než služebné a ovšem v důsledku toho 
umění třídní a programové. Odtud ta jeho potřeba věcnosti, která 
vlastně je  potřebou podřízení se normálu společenské konvence 
životní, neboť věcnost ve smyslu básnickém je fluktivní, nezmě
řitelný pojem . Nalézám u Aragona nebo Bretona více věcnosti nežli 
u takového W olkra. Reverdy a Jakob jsou věcnější než Hora. Věc
nost Valéryho nezadá si před věcností Březinovou. Je to v obou 
případech živel velmi unikavý, fosforeskující, rozhodně to není 
realistická názornost, ja k  j í  rozumí Gotz. Věcný je  na př. Do sto- 
jevský a byl bych opravdu zvědav, ja k  by si počínal Gotz při 
rozboru věcnosti Dostojevského, o němž napsal Ortega y Gasset, že 
připom íná jedině Marcela Prousta. Gotz chce právě básnickou věc
nost omeziti ve sm yslu realistické ideologie: Proto únik básníkův 
ze společnosti jest mu bezpečným znamením nevěcnosti, proto bás
níkův výraz, který nedošel schválení demokratických parlamentů, 
je  m u nevěcnosti, experiment, přesahující normál materialistické 
dušičky, extravagancí, nevěcnosti. Gotz by udělal dobře, kdyby 
pověděl konkrétně, co rozumí tou věcností, tak by aspoň názjorněji 
vystoupilo jeho strašpytlovské krédo republikánsko-realistické.

Z falešně pochopené podstaty umění plyne i Gotzův boj proti 
odlištění umění, které arci nesmíme chápati jako  vyloučení člověka 
z umění, nýbrž jako  boj proti sub jekti visti ckému relativismu, jenž 
činil středem umění člověka a svět jako subjekt, nikoli jako 
objekt, jako danost. Právě ta silná tendence v dnešním umění 
usilující po odlištění umění, usilující zjeviti svět a vůbec hmotnou 
skutečnost jako  danost, jako danost vedle vědomí člověka, básníka, 
danost, již  si duše lidská uvědomuje vedle sebe a již básník zje
vu je vedle sebe, ukazuje perspektivy transcendentalismu v  dneš
ním  umění, třebas theoretikové jako  Ortega y  Gasset se brání uznati 
určitou ideologii. Problém  irracionality života a světa je  tu však 
rozřešen ve sm yslu dualistické filosofie křesťanské. Ten pokřik 
Gotzův proti odlištění umění, který form uluje jeho tendenci jako 
boje proti individualitě člověkově, je  toliko jedno z těch nesčet
ných nedorozumění, jim iž se hemží povrchní výklady Gotzovy. 
Naopak Ortega y Gasset brání se proti podobným dedukcím, stejně 
jako na př. Vronský nebo Rivieře.

Že Gótz nepovažuje za nutné věnovati pozornost kubismu, Appo- 
linairovi, Jacobovi, Reverdymu, Cocteauovi, to je  také doklad Gótzov- 
ské „ob jekti vity Patrně tito básníci nezměnili tvář století!

Bídně dopadl u Gótze zvláště Julien Benda. Jeho „Zrada vzdě
lanců" je  celkem m írným  útokem na materialistickou základnu 
(dnešní společnosti, máme-li na mysli takového Šestova a Una;- 
muna a zvláště Leona Bloya. Benda se ještě vyjadřuje příliš mlhavě. 
Strach Gotzův z Bendy je v podstatě strach materialisty z hodnot



čiře duchovních a věcných. Proto Gótz přijím á pomoc Bendovu 
jen jako  lék proti příliš vypjatým  snahám materialistickým, nikoli 
jako  program , jehož oprávněnosti neuznává. A  vy zase cítíte, že 
se tu tento povrchní kritik  n ijak  nevyrovnává s principem, je jž  
zavrhuje. Sotva vám zjeví jen povrch ideologie svého odpůrce, už 
je  s íním hotov. Při všech jeho nedonošených výkladech cítíte, že 
ideologie jeho odpůrců má stejnou oprávněnost, nejsouc ani ana
lyzována, ani vyvrácena. Všude tu cítíte, že odpůrce je  vlastně 
íobre zakopán proti jeho útokům. Víte-li, že Gotz je ke všemu tomu 
relativistou, pak vám neujde fakt, proč Gotz upírá svobodu myšlení 
svým  odpůrcům . Právě v důsledku svého relativismu nesmí nad- 
radovat svou ideologii, protože i jeho ideologie nutně (v zájm u 
relativismu) musí býti obměňována, ano i převracována na ruby 
podle okolnosti. Tento relativistický materialista činí se neom ylným  
soudcem povrchně poznané současnosti, kategoricky odmítá a ka
tegoricky předkládá k  věření své lžipravdy. K dyž relativismus, tak 
svoboda a žádný m aterialistický dogmatismus. Noeticky relativis
mus musí připustiti svobodu myšlení, neboť jin ak přestává býti 
/elativismem. Ale relativismus nevede k  soudu, k  hodnocení, rela
tivismus nemůže býti noetikou kritikovou. Relativismus je  opuště
ním  kritiky, protože v relativismu kritika je  jen subjektivním  hod- 
nooením, které nemá platné závaznosti. Subjektivní hodnocení není 
kritika, neboť kritika musí míli poslední svůj důvod v objektivně 
fundovaném názoru na věc, kterou kritisuje, jak bylo již vzpo
menuto.

Nuže, vedlo by nás daleko, kdybychom  měli demonstrovati na 
dalších příkladech neschopnost tohoto materialistického kritika po- 
rozuměti pulsu dějinné současnosti. Na to je  Gótz doslova bez 
potřebných zbraní. Proto není divu, že se snažil velikým  logickým  
skokem  bojovati proti anarchii uměleckých norem —  morálkou. 
To je  arci nej pohodlnější. K dyž nepomůže slabá ideologie, lze 
problém theoreticky stočiti na tuto účinnou, ale zbabělou form ulku. 
T u  zase poznáváme Gótze jako  starého puritána. Svět se stal 
nelidským, protože byl křesťanský. Důsledky materialismu, které 
háže Gótz na bedra křesťanství a jež se projevily rozvratem světa 
a člověka, třeba odčiniti novým (už zase!) lidstvím, novou (!) věc
ností, novou živočišností lidskou! Tedy zase ještě jednou! Gótz prosí 
básníky, aby to ještě jednou zkusili s materialistickou koncepcí, 
tentokrát že dá na ně už pozor! Dříve nikdo nedával pozor a tak 
se to všechno rozjelo. Ta nová věcnost, to bude již jen nahý člověk, 
nezkažený křesťanstvím a theismem. Nová věcnost to bude nový 
materialismus bez přítěží hodnot duchových. Něco takového jako: 
0  mléko, m léko s velkým  M, velké Mléko sférické a čtyřtvaré,, 
ínléko kravské, m léko kozí, mléko lidsklé (citov. z Tváře století 
str. 23 1 . ) ; nová věcnost bude takový Alibajev Sejfullinin „takový 
ironický dábel, nenahlodaný (rozuměj křesťanstvím) prapůvodní člo
věk, dravá síla a při tom trochu přírodní zvíře". (Git. z Tváře 
století str. 226.) Policie má se nač těšit, ač-li nová věcnost připustí 
Ijinou policii kromě Gótzovy. A také básníci! Musejí se vzdá ti



Imarné snahy po vyslovení nevyslovitelného a budou popisovati věci 
'podle pevných form ulek výrazových. Žádné extravagance se ne
budou trpěti. Strom musí vypadati jako strom, hlava jako hlava 
a vůbec žádné tajnůstkářství s viděním troj prostorových stromlů, 
se slyšením barev a zvláště ne s vnímáním Boha. Přístup přísně 
zakázán! Vyloučení neodvratné. Toliko vůně hnoje je  vítána, vůně 
hm oty a je jí páření.

Tato plytká ideologie nového (arci!) materialismu nebude slyšena 
ani ve Zlámané Lhotě, neřku-li, že by m ohla vzbuditi čin. Museli 
by to být úžasní spratkové ti básníci, které by vzrušila. Pořádný 
materialista si pořádně zařádí a nepotřebuje hygienických opatření 
Gótzových. K dyž materialismus, tak pořádné teplo, pořádný požár 
a žádné regulované teplíčko, žádná morálka, ale pořádná anarchie.

Pravím, že meteorologická stanice Gotzova je právě na prodej. 
Včera hlásila na ráno „jasnící se horizont a ráno bylo dokonale 
zam račeno". Pan šéf to konstatoval až ráno, ale sliboval, že se brzy 
vyčasí —  Tyto prognosy nás už ani nebaví. Po tom, když vímte, 
jaká  je  „Tvář století", vzdáváme se dalšího pozorování, protože 
bychom prokazovali mnoho cti tomu, kdo takto za nás bdí. K olikrát 
ještě bude opravován „jasnící se horizont"? A  jak  bude vypadat, 
až vyšlehne naplno ten připravovaný ohňostroj prohlubovaného 
pekla tohoto století? Rimbaud, Baudelaire, Flaubert, Bloy, D o
stojevský, kteří to jen tušili, zítra by to uviděli. Ale nikdo, nikde 
především nebude m ít času na psaní „Nové tváře století". Nejméně 
už F r. Gotz, soukrom ý žurnalista československý,

D A N TE G A B R IE L  R0S S E T T1: 

K Ř Í D L A  Z Á P A D U .

Dvě zlatá křídla západ rozestřel 
a nebe prolíná; 

van větru, ptáků let vzduch rozechvěl; 
a jako by v tom vzruchu prchnout měl, 

tak den teď umírá.

Let holubů tou září ohnivou 
zpět k  holubníku míří; 

mrak špačků, dřív než se dnem utichnou, 
jak mlýnské vody hlučí divou hrou 

a s výše v křoví míří:

Skryt ve všech stromech je  dav štěbetavý —  
a špačky v listí houští 

bys nerozeznal, nebýt tam té vřavy; 
pak zazní křídel šum a zástup hravý 

dál v let se hlučně pouští.



Tak věčně víří chvíle naděje, 
v skrýš mnohou zapadnou; 

svit ranní budil úsměv, záře je  
ted kolem poslední, noc zakryje 

vše na konec svou tmou.

A ted se sbírá zástup havraní 
a již  se dává v le t ; 

den zmírá, jako umíráček zní 
ti v srdci je jich  křik, jak loučení —  

buď s Bohem  —  naposledl

Vždyť, naděje je  perutná jak střela!
Ó zm írající dne, 

zda ona jako ty by skonat měla?
Což žalost křídly srdce obestřela, 

jež nikdy nezvedne?
Přel. Jar. Skalický.

H ILA IR E  B E L L O C :

R O B E S P I E R R E .

( Ú r y v e k  z I. k a p i t o l y . )

Takový je tedy celkem obraz, jejž třeba míti na paměti, když 
sledujeme jeho příhody a jeho tragedii. Jsa postavy útlé, ale 
vzpřímené a dosti plné, trochu vyběračně elegantní a vždy pečlivě 
ustrojen, nepohrdaje barvitostí, ale nedbaje okras, zachoval až do 
konce zevnějšek, který býval nátěrem staré společnosti; hanbil 
se, žasl nebo zlobil nad nechutnou nepořádností takového Marata, 
nad příležitostnou hrubou nedbalostí Dantonovou, nad prachem na 
mapách a na podlahách, jím ž byl zašpiněn nespící Carnot, nad 
sprostou mluvou Hébertovou nebo nad kasárenskou drsností Henrio- 
tovou. Třeba m íti před očima, jak se na jeho drobné, nehybné 
a špičaté, ale přímé a poněkud pozdvižené tváři projevovala jakási 
vzrůstající nervosnost postupem napětí, pro které nebyl stvořen 
a k jehož snášení ho mohla donutiti jen vznikající ctižádost. Ble
dost jeho obličeje, na jehož skráních a čele vynikávaly žíly, jeho 
světlé, šedozelené, krátkozraké, lesklé, ale slábnoucí oči, jeho se
vřené, úzké rty, často však složené ve výraz povzbudivého vyzvání 
nebo pozornosti, jeho vysoké, dozadu ustupující čelo, jeho zdržen
livost v pohybech —  to vše skládá výraz, jehož orgánem byl 
hlas poněkud vysoký a tenký, nikoli však nepříjemný.

Prochází revolucí jako se svou fysickou chůzí ubíral průchodem 
mezi řadami lavic sněmovny: rychle, ale ne příliš rozhodně, ne
m aje patrně moci, aby ovládal jiné, ale s neměnným chováním, 
jaké pochází z těsného omezení, a se zvláštním pevným držením



těla. Jsa při tom všem mužem zabraným úsilím o formu, zaujatým  
značnou literární ctižádostí s nestačícími silami, přesným, pra
covitým, nezdá se býti mnohem více než úspěšným a místně vy
nikajícím  venkovským advokátem, trochu pedantickým, ale těšícím 
se z dobrých styků s přáteli opravdově se obdivujícími, ale poně
kud málo přístupnými dojm ům ; člověkem, který by mohl, pustě 
se do politiky, načrtávati návrhy nebo kritisovati, který by však 
stěží k sobě obrátil všeobecnou pozornost.

Tím  by byl měl býti a takové věci by byl měl dělati. Čím  však 
byl a co učinil?

Upoutal nejprve pozornost skupiny, pak velikého politického ústro
jí, potom svrchovaného shromáždění a na konec celého národa. 
Stal se záhlavím a průčelím republiky: králové na něho hleděli, 
nahnal trochu strachu kněžím, vojska se stahovala k jeho obydlí, 
široká veřejnost evropská se zděsila jeho domnělých ohavností, 
nejšiechetnější, nej zkušenější, nejprudší z velikých reform átorů na
léhali stejně, aby třímal jejich  korouhev; stane se snad modlou 
m učedníků a proroků úplné demokracie, jako se už stal jejich 
legendou. Z čeho vyšel ten úžasný kontrast mezi jeho přirozenou, 
pravděpodobnou kariérou a jeho skutečným osudem? Pocházel z 
fakta, že v jeho povaze bylo cosi, čeho si zvláštní ráz doby 
žádal, nač naléhala a čeho se nechtěla vzdáti. Toto cosi bylo jen 
jedním  činitelem jeho povahy, mohlo to zůstati bez účinku, ačkoli 
by nebylo mohlo býti nikdy vyhlazeno; ale bylo by se toho mohlo 
nedbati v dobách obyčejných, a on sám by byl býval za obyčej
ných dob s tím zanedbáním spokojen.

Aby se odkryla tato skrytá a trvalá jeho složka, kterou revoluce 
zbožnila, je třeba zkoumali, jaká vnitřní povaha doprovázela nebo 
přivodila ty vnější rysy, které jsem popsal, a takovou práci nyní 
podniknu: pokusím se ukázati ducha, který utvořil toto tělo.

Povaha Robespierrova je  obsažena v těchto dvou souvislých fak
tech: Předně, že byl člověkem starého režimu —  netušícím nic, co 
přesahovalo hranice toho režimu, nevyrušovaným tím klíčením bu
doucnosti, které působilo v duchu velikých lidí kolem něho a je 
znepokojovalo a vnášelo lopotivou energii v jejich skvělou tragedii; 
za druhé, že měl v míře nelidské, nebo (líbí-li se vám to slovo více) 
v m íře heroické schopnost intensivního přesvědčení; neboť Bůh mu 
dal jakýsi kamenný svatostánek v duši, kde mohl ukládati absolutní 
pravdy, a ten svatostánek zůstal nedobytný.

O těch dvou vlastnostech chtěl bych po řadě promluvili.
Jen proto, že Robespierre byl člověkem starého režimu, přijím al 

tak beze všeho filosofii, kterou si ten svět vytvořil k své vlastní 
záhubě, a jeho těsné uzavření v té společnosti způsobilo, že byl tak 
všeobecně přijím án za vůdce jejího exodu. Lidé naplnění budoucno
stí byli stiženi obavou, která se pojí ke všemu, co je  neznámé; Dan- 
ton byl příliš inspirován budoucími skutečnostmi, výtvory revoluce; 
Gironaini byli příliš zaujali poznáním věcí ležících mimo jejich 
dobu a jejich  svět. Ale pro Robespierra byla každá tretka, která nás 
dnes nudí, každá podrobnost, kterou odvrhujeme jako vybledlou a



neobratně sestrojenou, částí politického osudu. Jeho dlouhé kla
sické narážky, jeho dobře odměřené výrazy, symbolism, který se 
nám dnes zdá jen pozlátkem, byly pravým způsobem té doby; po
kládalo se za dobrou známku, přijím al-li někdo vždy takové zvyky. 
Jeho generaci byly tím, čím  nám jsou mnohomluvné kompromisy, 
narážkový sloh a vědecká hantýrka —  věci, které k  trvalému dobru 
duše, ale k okamžité škodě, odvrhujem e; věci, které usnadňují a 
činí úspěšným život těch, kteří jejich  bezvýznamnost nepozorují 
nebo rádi zapomínají. Takovou výhodou jest, nevyšli-li jsme nikdy 
z bran jednoho města.

Je to nezbytnost vyplývající ze samé povahy změny, že každé ob
dobí m ající určité zabarvení a určitý ráz, i když si snad činí ideály 
z věcí dávno m inulých, opovrhuje obdobím přímo ji  předcházejícím. 
Tak nevidělo páté století nic než špatnost v západě bohů, složilo ne
blahou legendu, aby zatratilo památku Julianovu, rozbilo sochy v za
hradách Lutetie a ohrožovalo dokonce naši odvěkou zbožnou úctu 
k pramenům a stromům. Tak renesance docela zanedbávala a za 
přežitá pokládala poslední skvělá díla gotiky; postavila Goujonovy 
karyatidy na zelené zdi Filipa Augusta a zakryla bezstřeché věže 
a drolící se podsebití starého Louvru osobivou pýchou italského 
paláce. Tak my, kteří si znova pečlivě prohlížíme malovaná okna 
a toužíme po vůních, visích a barvách a dokonce v každém svém 
výtvoru politickém jen znova vytváříme —  ať si toho jsme vědomi 
nebo ne —  středověk, bavíme se nebo častěji jsme znechuceni ve
likým  stoletím, z něhož jsme vyšli. Máme-li však pochopili revoluci, 
která byla výsledkem toho století, zvláště máme-li oceniti povahu 
tak proniklou vlivem té doby, je třeba se vzdáli trochu toho moder
ního odporu, a máme-li j i  pochopiti, je třeba milovati trochu tu 
generaci, která užívala „Svobody" jako hesla nebo talismanu a která: 
zbraněmi Ameriky a Francie a národohospodářskou vědou Anglie 
tvořila naši dobu.

Jaká byla ta generace a kde ize dosud pozorovali je jí vliv?
Byl bych nevděčný k lesu v Marly a ke kamennému vodojemu 

obklopeném mlčením, kdybych zapomínal lidí, jejichž stín nás dosud 
může zaraziti v době večerní, nebo dojmu, jím ž působili velicí krá
lové. Genius těch lesů nepřechází, nebo přechází-li, přechází zvolnou 
proměnou, která nesmírně přesahuje spěšné pohyby lidí a která 
žije zvolným životem posvátných stromů. Zdálo by se jaksi přirozené, 
že mrtví tu jsou přítomni v mlází a na zanedbaných trávnících, 
a jako by každá síla, která zachovává minulost na jejích  vlastních 
místech, působila s větší dovedností pod závojem samoty a spánku. 
Zde se vracejí řídké ozvěny jako z hrobu let, jara m ají starší vese
lost, podzimy majestátnější smutek, léta jsou hlubší, zimy m ají 
chmurnější zadumanost, poněvadž s nimi všemi je smíšen čas: a 
napolo zapomenutí duchové lidí, z jejichž jasného zření vycházel 
a v uspořádání jejichž společnosti byl vytvořen přední politický 
podnik, vracejí se, myslím, na ta místa, neboť jistě tu lze postřeh- 
nouti jejich  vliv.

A nejen zde: dvořané, kteří měli potěšení z Yoltaira, ženy, jejichž



oči zahlédly nové enthusiasmy lidstva, meče a mládež, která měla 
říditi veliké války, se nacházejí —  nebo cosi více než jejich památky 
se nachází —  všude, kde brány zdobené závitinami a pravidelná stro
mořadí vedou k pěkně zachovaným panským sídlům. Na cestě do 
Orleansu u milé, zamlžené Orge je veliký dům, v jehož skvělých 
síních nebo na březích jeho rozlehlého, osamělého jezera, můžete 
spatřiti toho ducha živého; v lukách Boutonny v západních „past- 
vinách“ je  osamělá, jakoby duchy navštěvovaná hospoda, kde jednou 
večer seděli girondini, když se v pozdním létě r. 1 7 9 1  ubírali do 
Paříže a ke své republice; všude zachovává Francie, mimo hranice 
změny a nad ně, zdi a zahrady, k nimž se ti lidé mohou vraceti.

Takovými vlivy bylo z části obklopeno mé dětství a mé mládí. 
I po stu letech zůstávalo cosi z toho v těle. Vzdáleny a osamo
ceny byly tu povahy, které se držely tradice; ženy, od nichž 
jsem  slýchal o jejich  otcích, kteří byli v palácové gardě, a imuži! 
přesně utváření v tom, co kdysi bývalo novým stoicismem Emila, 
ustálení a zakotvení v legendě Diderotově a v tvrdém křišťálu 
Encyklopedie. Mohl bych tedy býti schopen ukázati, jaké byly 
vlivy, které vzdělávaly Robespierra v první době mužství, jaká 
byla ta generace, která na něj působila všemi dojm y a jejíž? 
spasení v Rousseauovi právě on měl učiniti nadšenou, nezvratnou 
věrou.

Hlavní známkou této společnosti, dědiců a vykonavatelů odkazu 
tak rozsáhlé a měnivé minulosti, bylo, že měli kdy. Nemyslím 
tím prázden, které poskytuje bohatství nebo bezstarostná hrdost 
—  hrdost mělo jen několik málo lidí bez moci, bohatství bylo 
řídké a spojeno často s pouhým  úřadem. Myslím, že celá sou
stava starého režimu předkládala a vynucovala klid a spontánní 
činnost ducha. Nejméně vzdělaní z chudých i nejnestálejší a n ej
cyničtější z bohatých pohybovali se stejně v ovzduší hospodářské 
ochrany, zvyků a ustálených úkolů. O horlivém soupeření, které 
provází řídká obrození v dějinách, které popohánělo dvanácté a 
šestnácté století, které naplnilo horečkou a znavilo naši generaci, 
neměli lidé, kteří předcházeli republiku, ani zdání. A  byl-li hojný 
odpočinek údělem (jako že byl) i ubohých sedláků, kteří neměli 
ani chleba ani vína, tím více byl utvářející podmínkou lidí vyšších 
povolání, v nichž se soustředila síla, poctivost a iniciativnost ná
roda. Dostalo se jim  jako šlechtě, ale jim  s tvořivějším účinkem, 
stálého a snad blahodárného působení prostoru a klidných ho
din. Ve svém umění tvořili nebo s obdivem vnímali mlhy časného 
jitra, tváře mladých dívek, půvabné sliby dubna; ve své hudbě 
prosté, protáhlé kadence, spíše melodie než harm onie; v jejich 
listech se jevily jem né hodnoty přesného výrazu. Užívali oné neu
vědomělé shody s rázem své povahy, toho plného uspokojení, které 
zbavujíc ducha drsnosti námah, pobadává jej k přímému tvoření 
a činí jej způsobilým, aby zvrátil samo okolí, které pokládá za 
věčné. Nic v těch revolucionářích nezaráží nás moderní lidi více 
než to, že tolik věcí pokládali za bezpečná pravdivé a že m ěli tolik 
dogmat. Ale byl to zčásti týž duch, který nedovoloval ani měniti



módu, dokud se nepřivalila celá zátopa nového světa; zrovna ten
krát* když tato generace byla nejvíce plna Přírody, bylo by se jim  
zdálo čirým  bláznovstvím nechati si růsti vousy.

Lidé vyšších povolání —  k nimž Robespierre ovšem náležel —  
byli poměry své doby nuceni užívati intelektu, jejž žádný nátlak 
neunavoval: vyhledávali principy a prázden objevila filossofii. C i
tovost a živá civilisace jejich života způsobily, že přijali tu filosofii 
tak absolutně, jako přijím ali své společenské konvence.

Z části jejich  vychování (klasické, přísné, učenecké, nabádané ň í-  
mem), ale mnohem více veliký morální schodek té doby, veliký so
ciální dluh, který si žádal zaplacení a kterým se Evropa vychýlila 
z normálu, obrátil tu filosofii na dráhu politiky, a na konec se uká
zal v třídě lidí smíšené z několika členů vysoké šlechty, z mno
hých příslušníků nižší šlechty a ze všech právníků zjev, že se ve své 
volnosti vrátili k abstrakcím, které jsou základem politické vědy*. 
Jejich umění a hudba zbarvila ty abstrakce citovým vzrušením; po
hled na svět zřejmě upadající působením politické nerovnosti dodal 
jejich  přesvědčení vášnivosti, způsobil, že pokládali tu svou víru za 
jakousi om lazující vodu a sama jejich  konvenčnost ponechala duchu 
volnost, aby vytvořil novou společnost podle plánu jejich víry.

Tento silný vliv vyzdvihl slávu a působení J. J. Rousseaua. Při 
zmínce o jeho jméně je třeba dlouhé odbočky, neboť on to byl, kdo 
dal přesnou podobu a trvalý tvar tomu, čeho si žádalo osmnácté 
století. Jen jem u bylo dopřáno, aby znova stanovil přesně a mohutně 
všeobecnou theorii státu: generace revolucionářů se učinila apošto
lem mrtvého Rousseaua a z Rousseauovy formule zvláště Robespierre 
učinil cosi takřka božského: jedinečné a trvalé zjevení dokonalého 
státu.

Stál lze vysvětlovati nebo nechati bez vysvětlení. Obyčejně se zdá 
málo důležité pro bezpečnost pořádku ve státě a ještě méně důležité 
pro blaho jeho občanů, činí-li nebo nečiní-li se pokus analysovati 
je j, neboť je zřejmé, že naše lidská přirozenost utváří společnost (jako 
je  jí  utvářena), a že ve své vlasti žijeme jako v přirozeném a ne
zbytném ovzduší. Přesto však se lidé budou vždy pokoušeti; poněvadž 
lidé jsou také rozumní, aby podali a uhájili nějaké vysvětlení svých 
zařízení a objevili ony zásady, na kterých se zakládají poslušnost 
k předpisu a povaha a meze politické autority. A tento pokus vy
plývá ze dvou pramenů: předně, že dychtivý a pochybovačný lidský 
duch, jsa si vědom toho, co je v něm božského, a proto nespokojen 
se záhadami a mezemi, jim iž je obklopen, nepřestane útočiti na zne
pokojující složitost svého okolí a řešiti j i ;  tato spontánní síla inte
lektu je zřídlem jak sociální tak každé jiné filosofie a je přední a 
nej ušlechtilejší hybnou silou politického zkoumání. D ruhý pramen 
takové vědy je  bezprostřednější a vychází z prakse. Zakládá se na 
nezbytnosti způsobené změnou nějaké normy nepřetržité souvislosti. 
Jak se vypořádati s tímto novým stavem nebo s tím neobyčejným 
spojením okolností bez porušení naší sociální tradice a bez ublížení 
smyslu pro spravedlnost, v jehož ukojení lidstvo může jedině nalézti 
klid? Nemůžeme odpověděti na tyto nové otázky, dokud jsm e nedo



spěli k nějaké jasné zásadě, z jejíhož užití na nové poměry lze vy- 
voditi zvláštní pravidlo. Jistá instituce, zdá se, samým svým stářími, 
dala vznik nové křivdě; jsme v nebezpečenství, že budeme směšovati 
věci a představy, jsm e znepokojeni a cítíme potřebu, abychom vý
růstky doby opravili zase až na normální rozměry. Ale v jaké m íře 
máme jednati? Máme ve zvláštním případě zrušovati, opravovati nebo 
znova zesilovati? Nemůžeme to říci, dokud není stanoveno několik 
jasných absolutních pojm ů, podle nichž by se mohl stav té instituce 
posuzovati. Tato praktická potřeba, potřeba, která dává vznik záko
níkům a která se odráží v rituálních frázích, je  druhým  zřídlem 
politické theorie, a že lidstvo na konec nemůže uniknouti jejím u 
působení, je tak pravdivé, že sami ti lidé, kteří na oko nejvíce opo
vrhují m etafysickým i definicemi, a kteří jsou nejvíce hrdi na to, 
že se v řízení své vlasti pevně drží zvyklostí, hlásají sami tímto 
posvěcením pouhého zvyku hrozné dogma všeobecné aplikace, kterým 
několik málo států překonalo záchvaty horečky, ale sto států se 
vykrvácelo k smrti a na konec bylo zničeno.

ííekl jsem, že osmnácté století svou povahou bylo puzeno první
z těch sil; mělo sklon k filosofování. Fysikální objevy samy sebou
stačící, aby vzrušovaly, nebyly ještě tak četné a tak širého roz
sahu, aby zmátly deduktivní schopnosti ducha; a jak jsem řekl, 
pořádek a jakýsi umělý klid, který se vznášel nad rozvalinami 
starého světa, vyzýval mysli lidí, jim ž ruční práce i  hospodářský 
tlak, byly neznámy, aby zkoumali a určovali sebe samy. Mimo to 
mělo to období tu význačnou vlastnost vysoké abstrakce, že jeho 
spekulace zabírala celé pole myšlení, a že nikdo nebyl spokojen, 
dokud nesloučil rozmanité obory zkoumání v jednotnou soustavu. 
Locke, který psal o vládě, učinil také výchovu svým koníčkem 
a zbarvoval vše, co psal, svým chladným  oceňováním logického 
sledu myšlenek; Rousseau, jenž psal o vládě, učinil také výchovu 
svým koníčkem a zbarvoval vše, co psal, svou instinktivní a váš
nivou lítostí nad ztracenou prostotou.

Ale bylo-li by osmnácté století samo sebou, tím že bylo v po
zvolném úpadku, tvořilo filosofie a tvoříc je  vymyslilo pro své 
intelektuální uspokojení theorii státu, bylo v něm také zvláště to, 
co jsem nazval druhým  zřídlem politické vědy. Potřebovalo nej- 
vyšší měrou vůdce a vzor pro reformu.

Není nezbytně spojeno s dalekosáhlou změnou, že se ta potřeba 
cítí, ačkoli je  vždy účinkem času, že taková potřeba skutečně jest; 
ale naše západní Evropa tou velikou náhodou, která ji  činí zřejmou 
náčelnicí světa, nejen cítila potřebu reform y, nýbrž trpěla skutečnou 
žádostí po ní. Nejen že věděla, že je  chorá; pojala také touhu po 
zdraví. Neboť v naší civilisaci je  více, než v kterékoli jiné, veliká 
rozmanitost složek sdružena jasným i, spojeným i vzpomínkami; duše 
Evropy je jedna, osobitá a (zdálo by se) časem nedotčená; je jí  
tělo je  rozlišeno nad m íru a má tisíc známek měnícího se histo
rického okolí. Ze složitosti je jí struktury a z rozmanitosti je jích  
začátků vycházejí ty anomalie, které v dlouhých přestávkách hrozí, 
že ji  zničí; ale na základě svého principu jednoty a svého vědomí



sebe samé potřebuje Evropa blížící se svůj rozklad a bojuje proti 
němu. Nit se nikdy neztratí, základ rovnováhy nikdy není zapom enut 
Zachovali jsme v temnotách devátého století i v matoucí slávě 
století šestnáctého terminologii, metodu myšlení, podobu krásy a 
hlavní výboje ducha, které jsm e zdědili za m inulých tisíc let; máme 
dosud v Evropě jeden jazyk a i naše oltáře jsou tytéž.

To, co nás před sto lety ohrožovalo, nebyl místní nepokoj 
způsobený vpádem ani přechodná mánie plýtvati svými silami v 
pouštích, ba ani vzpoura části proti celku, nýbrž cosi vážnějšího 
a všeobecnějšího. Celá soustava Evropy byla rozrušena neshodou 
mezi svou vnější bytostí a ideami, na nichž spočívala. Je pravda, 
řekneme-li, že nadpřirozené nikdy tak skoro úplně nezmizelo z 
mysli západu —  ale nikdy sociální instituce založené na uznávání 
nadpřirozeného nepohltily větší bohatství nebo nepodporovaly ne
bezpečnější přepych. Pozemky byly v držení tak jako u Římanů, 
lidé to držení pokládali za absolutní —  ale platy v lhůtách, ná
kladné ustálené řády roztrpčující zvyklosti spojené s držením půdy 
byly dosud feudální a s nezávislým statkem se nakládalo tak, jako 
by byl lenní. Pojm y o trestu a omezování byly pojm y společnosti, 
je jíž  ústřední organisace, stejnorodost a snadné komunikace při
pouštějí jistý  m írný a důležitý tlak —  ale trestní soudy evropské 
zachovávaly (ačkoli se snažily zaváděti neoprávněné změny) drsnou 
násilnost, která provází nejistotu a trestá pomstou zjevné zločiny 
primitivních a isolovaných obcí. Sto příkladů by se mohlo uvésti 
o napětí, které m učilo Evropu, když obyvatelstvo postřehlo tyto 
nesrovnalosti. Jedna ohromnější než všecky ostatní vrhala své stíny 
na ni a ohrožovala ji. My, tvůrci nebo dědici učení křesťanského 
a římského práva, jsm e upadli v nej hrubší form u nerovnosti. 
Přím á domácí moc, smíšená tu a tam s nadvládou nepřímou a 
hospodářskou dodávala šlechtě špatně vymezená privilegia isolované 
vlády. Tato výsada byla vždy spojena s neznalostí poměrů lidí, 
často s drzou osobitostí, někdy s bijící do očí protivou mezi 
člověkem a jeho nároky, —  ale byla tu zároveň se způsobem myšlení, 
který mluvil o lidstvu vůbec, s právní theorií vzatou z rovnopráv- 
nictví římského zákoníka a obyčejně s politickou vahou šlechty.

Století se hned' na samém počátku pod vedením Lockovým pustilo 
do zdokonalování opravného i prostředku, jejž sto let diskuse již  osvo
bodilo od zvyku a zmatku. Formulovalo a v známost uvedlo zna
menitou theorii státu. Dříve než jeho první generace zestárla, 
vzdělaná, jasně se vyjadřující část Evropy Všeobecně a souhlasně 
opakovala jakési vyznání víry, obdivovala se rozumovému základu 
pro stál, odpovídala zákonitou form ou na každou otázku týkající 
se politického práva a na každé zakročení proti vládní autoritě. 
Vykládali soustavu státu právní m etaforou smlouvy nebo vzájem
ného závazku a vyvozovali z té definice nejjasnější pravidla pro 
zákonodárství a nejlogičtější omluvy pro vykonávání vládní moci.

Dosud trvá y  našich akademiích spor o tom, zdali lidé osmnáctého 
století vybrali správnou metaforu, jíž by se vyjádřily základní pravdy 
politické. Ten spor je jen nezávažnou a nudnou diskusí o názvosloví,



důstojnou ovzduší, v níž se rozvíjí. Existuje pravdivá theorie státu, 
která byla všude přijata a je, v mnohých podobách, v)rchodiskem 
všeho politického vědění. Rozcházíme se jen v tom, jaká je nejlepší 
form a výkonné moci, jak)r je nejlepší způsob spojení této jedné 
funkce s celkem, jaký je správný způsob a rozsah vykonávání moci 
zákonodárné. Rozcházíme se jen v posuzování skutečnosti a hodnoty 
místních význačných rysů a praktického účinku zvláštních reforem, 
ale jsme zajedno v tom, že suverenita spočívá nezbytně na konec 
na občanstvu, že podrobení rovnému právu je  podmínkou občanství, 
že ovládaní jsou normálně částí vlády. Tyto pravdy, které byly nej
znamenitějšími dokumenty anglickým i nazvány sam ozřejm ým i", mož
no vyjádřiti jako část lidské povahy, jako odraz božského plánu nebo 
se mohou ještě přesněji vyjádřiti a učiniti schopnějšími, aby se 
z nich vyvodily určitější dedukce užitím matematických nebo práv
nických m etafor. Ale ať se užije organické, theologické nebo smlou- 
vové metody, výsledek je týž, třebaže každá je přizpůsobena zvláštním 
problémům. Jsou vesměs jen nepřím ými cestami k představení věci, 
která uniká přímé definici: že v normálním, živém státě musí býti 
cirkulace moci od jednotlivce k obecnému celku a skrze moc výkon
nou zase zpět od celku k jednotlivci; že morální právo vlády spočívá 
na souhlase m lčky se rozum ějícím  a že stát dosáhl své nej úplnější 
dokonalosti jen tenkrát, když vnitřní svoboda nebo rovnováha, která 
nás činí samostatnými bytostmi, je zčásti proměněna ve vnější, občan
skou svobodu celku.

Lidé osmnáctého století zdědivše určitou tradici fráze a potřebující 
něčeho přímého, čeho by se dalo užívati, užili právnického výrazu 
té pravdy a vyjádřili je jí povahu podobenstvím smlouvy, na jejím ž 
základě učiněno sdružení nebo udělen úřad.

Tak naléhavé bylo blížící se volání po změně, že se přesnost ter
mínů, jim iž se měla definovali politika, každým  pojednáním zvětšo
vala: stávala se zkušebným kamenem každého mínění. Cítilo se 
v té době, že jakási norma přesné pravidelnosti a nejvyšší prostoty 
se nejen srovnává s jasností myšlení jejího, nýbrž že je  nezbytná 
k hroznému dílu, které nebylo lze odkládali. Druhá generace toho 
století, lidé, jejichž činnost padala do doby sedmileté války a ztrnulé 
ochablosti Francie, do doby, kdy se v Anglii vzmáhal kabinetní sy
stém, neslyšeli o jiné než o právní form ě sociální vědy a byli by 
pokládali za prostě barbarské jiné theorie než tu, která ted tak snadno 
vysvětlovala povahu státu; a ať se sebe více rozcházeli v názorech na 
výsledky užití té theorie, nemohli ani lidé nejprotivnějších táborů 
vésti spor jinak než terminy Smlouvy společenské.

Třetí generace, lidé, jejichž vrstevníkem byl Ludvík X V I., octli 
se pod vlivem, který řídil a zčásti způsobil revoluci; neboť obecná 
filosofie a všeobecný sklon století byly soustředěny, proniknuty a 
vyznačeny geniem Rousseauovým. Povaha jeho vlivu je obyčejně 
neznáma, ale neznáti ji znamená nepochopiti pravého ducha revo
luce. Možno říci, že Rousseau shrnul všechen materiál doby a že 
v něm způsobil onu tajemnou změnu, jíž se neorganické seskupuje 
v tvar organický, žije a samo se vytváří. On, jehož vtip byl dětinský



a plytký a jehož rozhorlenost byla plačtivá, proměnil vtip, ironii, 
rozhorlenost osmnáctého století i jistotu, která byla u jejich  kořene, 
z neurčitých neoživených vášní v jakousi osobnost, která mohla 
chtíti a jednati. Tak on, o němž lze říci, že ničemu nedal určitý tvar, 
že však něco stvořil, a který neměl schopnosti objevovati a sestrojo- 
vati, měl ono vzácné, nevysvětlitelné umění, jím ž se v hlínu vde
chuje život.

Je marné tázati se, odkud taková zvláštní síla pocházela, jako je 
marné analysovati básníky. Stačí všimnouti si závažných toho důkazů, 
které se ukázaly nejen v jeho díle, nýbrž i v rozsáhlých účincích, 
které to dílo způsobilo. Ve své upřímnosti, ve své touze po zmizelém 
ráji, ve své nelidské citlivosti při styku se světem měl celou povahu 
lidí, kteří podněcují počátky náboženství a shledalo se (po nemalém 
posměchu), že vykonává poslání. A  to vše vynikalo hlavně v talentu, 
vlastním takovým předchůdcům, neboť tomuto proroku se v pro
nikavém, zm razujícím  světle silného racionalismu dostalo toho, co 
nepoznal žádný z třech jeho cynických, usedlých kritiků —  živého 
slova. Nejméně chápou jeho vliv ti, kteří nejméně postřehují hod
notu jeho nástroje: přímou sílu a ostrou břitkost francouzského 
výrazu. Lidé, kteří projevují úžas nad kouzlem, kterým obestřel 
národ, jsou jako cizinci, kteří chybně chápou polovic našich dějin, 
poněvadž nedovedou ocenili moc, jakou nad anglickým  národem 
měl jakubovský překlad bible.

Tento muž vykonal mnoho věcí pro mladé lidi, kteří přišli po 
všem a snažili se provésti jeho plán. D ojím al je přepjatým i naiv- 
nostmi, naplňoval je nezvládnými záchvaty hněvu proti nespravedlnosti 
—  záchvaty hněvu, které klopýtaly o zbytečnou rovnováhu věcí. 
Odkázal jim  více, než je  vhodno pro duševní náladu a pochybnosti 
toho světa, m rzutý dar slz. Naprosto neznaje dětství, kázal jim  
fantasie o vychování, v nichž se přehlíželo zlo tkvící v lidech, ale 
jen jako dítě a snílek vštípil jim  schopnost vidění. Jeho působením 
byly v revoluci obrazy krajin a příroda, je jí dálky a je jí nekonečné 
nálady táhly se, vycházejíce z jeho zřídel, pochody revolučních vojsk 
a bouří debat. Ale nade vše udělal zvláště jednu věc. V  nejkratším 
ze svých pamfletů, v „Sm louvě společenské", stanovil v krátkých, 
pevně vyjádřených větách politické vyznání víry, kterého si lidé 
žádali.

Tato soustava se stotožňovala s tím, čemu ne dosti přesně ří
káme demokracie. To stotožňování neodvažuje správně a je celkem 
omylné. To, co Rousseau spředl jako konečný politický výraz své 
doby, bylo souhrnem přesného a souvztažného tvrzení, vyvozeného 
z prvotní pravdy, že to, co je společné všem lidem, je  naprosto mimo 
nahodilosti, kterým i se liší, jako ve vědě matematické jedna dimense 
přesahuje a nekonečně obsahuje druhou —  jako těleso obsahuje 
plochu. Tak církev mluvila o duších, tak říše psala o občanech. 
Aby vláda byla vládou práva, vycházela ze sdružení jednotek, které 
bez toho sjednocení nemohly býti. Tato sjednocená bytost, národ, 
měla vůli a výrazem té vůle byl zákon. Tak Rousseau v mezích,



které m ohly býti neobjemné, poněvadž látka, které užíval, byla 
nezmarně tvrdá, vymyslil form uli, která pak přetvořila Evropu.

Na základě těchto postulátů a zvučným hlasem podivuhodné prosy 
prohlásil reform u a vštípil v m ysli svých vrstevníků definice politic
kých správ. Poněvadž veřejné nesnáze byly pořád naléhavěji sváděny 
v politické řečiště, zdálo se toto politické právo brzo celým  právem; 
jeho založení a obrana nabývaly síly a rázu náboženství. Celek ob
čanstva měl býti zřejmě a určitě suverénním; výkonná moc se měla 
přím o a podle své definice státi jeho služebnicí; neurčitá these rov
nosti, na které se zakládalo právnictví, byla uvedena přesně a rázně 
do každé podrobnosti a stala se zkušebním kamenem každého zákona; 
meze osobní svobody se měly rozšířiti, až by dosáhly jako hranic 
všeobecné svobody všech.

A přec© nevyplynuly, jak  jsem  řekl, z této soustavy instituce, 
které sdružujeme s moderními státy. Nevyžadoval žádné hrubé sou
stavy většin, viděl, že vláda je  na základě úvahy svobodna v poměru, 
v jakém  společnost je omezena a je jí život soběstačný, opatřuje si 
sám své potřeby. Učinil víru v Boha a nesmrtelnost nezbytnými po
třebami šťastného národa. Moudře nedůvěřoval representativním sbo
rům, které obyčejně vycházejí z plutokracie, které vždy k  ní tíhnou 
a jen s ní mohou plně existovali. On jediný ve své době cítil intui
tivně, že samospráva vyžaduje neměnných základních zákonů, a 
neuvědomeným viděním, jaké m ívají takoví duchové, postřehl, co 
historie ted dosvědčuje o  udržujících se společnostech, že trvalejší 
bylo takové zřízení, přišlo-li zvenčí a bylo-li dáno přijatým  ;zákor 
nodárcem, který mohl hleděti na stát zvenčí a obsáhnouti jej jako 
celek. Tak dala Etrurie flím u své náboženství a tak přišlo Helenům 
zapomenuté poselství z Kréty. Neměl na mysli republiku, ačkoli 
z království a všech jem u podobných věcí udělal úřad; a připouštěl 
ve svém stáří, co v mládí zamítal a co by Všichni měli postřehnouti 
v ideálních soustavách, že totiž lidé m ají pro takovou prostotu trochu 
přílišný sklon k  hříchu, aby si zachovali lehké živobytí.

Takový byl vývoj politické theorie v osmnáctém století a takový 
byl nejslavnější exponent jeho soustavy, když jedenáct let dříve, 
než se naskytla příležitost k jejím u užití, Rousseau, který se toho 
dožil, že četl prohlášení nezávislosti, zemřel a stal se božstvem.

Zabýval jsem  se tak široce politikou té doby a (orgánem, je jž  
vytvořila, poněvadž tragedie, o  kterou v této knize jde, je politická. 
Vracím  se k povaze Robespierrově a k jeho hlavní vlastnosti —  že 
byl mužem starého režimu. Muž, který byl tak docela produktem 
své doby, přijím al nezbytně celou tuto politickou normu jako ma
tematickou pravdu a nemohl jinak, než uctívati je jíh o  exponenta 
jako  věštce a vůdce potřebné reform y.

Bral první postuláty „Sm louvy společenské" za naprosto bezpečné, 
věda, že všichni kolem  něho činí rovněž tak. Činil z nich závěry a 
vyvozoval je  stále s osudnou přesností postupu, s osudnou nezna
lostí věcí a neodhaduje vzrůstající možnosti om ylu, až se ijeho zá
věry nesmírně odchýlily od svého východiska a ukazovaly se při 
každém praktickém  užití absurdnímí. Odpor, s nímž se takové ab



surdnosti setkávaly, pokládal za svévolné odmítání přesné logiky, 
způsobené svodem osobních podnětů nebo kasuistikou zlých lidí. 
Takovým  postupem založeným úplně na myšlení a odloučeným od 
skutečnosti byla jeho bytost zaujata.

Pravíme-li, že Robespierre byl docela mužem své doby, znamená 
to ovšem mnohem více, než přijím ání toho jediného vyznání poli
tické víry. Znamená to skvělý šat, čilé chování, latinské vzdělání, 
malichernost klasických narážek, o nichž jsem se už zmínil a které 
se zřejmě projeví v jeho činech. Znamená to také, že se mu dědic
tvím dostalo a že si byl vědom kouzla, které jako  zářijová mlha 
obestíralo společnost právě jeho třídy —  neboť ta třída náležela 
téměř k šlechtě. Jisté držení a chování, jistá opatrnost v jeho vzta
zích k lidem byly části jeho výstroje a jeho frazeologie, pro niž 
byl zrozen. Je nezbytné, aby tuto věc, která zatemňuje slávu revoluce, 
měl na paměti každý, kdo se obírá studiem života Robespierrova, 
neboť v postupujícím  zmatku a šílení r. 1793 odrážela se jeho spo
řádaná postava téměř zářivě od pozadí takového nepořádku. To, že 
tkvěl úplně ve své třídě a ve své generaci, zahrnovala to vše v sobě; 
ale ačkoli si ho musíme vždy představovali zabarveného zvláštními 
zvyky jeho okolí, přece je  třeba, když na 'něj hledíme v historii, 
abychom především měli na paměti ©vzduší politického dogm a
tismu, jehož původ jsem tak široce vyšetřoval. V tomto politickém 
ovzduší Robespierre dýchal a pokládal je za čiré přirozené ovzduší 
světa. Sotva se narodil, když slavné pero dávalo tvar podrobnostem 
,,Společenské sm louvy14; když začínal mluviti, hovořili o ní právníci 
venkovských měst. Nehybná bezpečnost provinciálního života, která 
vždycky upřílišňuje význačné známky své generace, která sociální 
zákoník prom ěňuje v desatero, která s vážnou úctou zachovává v pa
měti náhodný příklad boháčů a která nezná cynismu, s nímž jhlavní 
město může ztlum ili je jí nadšení, smíchu neznající nálada hroutící 
se rodinné hrdosti, účinek dřívějších školských zájm ů a školských 
cen a chvály učitelovy; slušné salony mírného bohatství; neurčité, 
ale neustálé pochlebování spokojených starších a neznámých žen 
—  vše to způsobuje, že každý člověk, který nemá znepokojivé buja
rosti, sklesne v nej vyjetější kolej své doby, a Robespierre přijal 
dávno před svým třicátým rokem každou větu budoucí reform y za 
tak nepochybnou jako objev ve fysice nebo nový postup v geometrii.

A  ve Francii, a tím také všude v Evropě, byly tisíce lidí, kterým  
nahodilé vlastnosti této generace byly tak přirozené a je jí politické 
vyznání víry tak nepochybné jako Robespierrovi. Co ho tedy vy
zdvihlo ze všech těch tisíců, jim ž se průměrným zrakům silně po
dobal? Byla to druhá a mnohem vzácnější význačná vlastnost, kterou 
jsem  mu přisoudil na počátku této analysy: že se všeho, co pokládal 
za pravdivé, držel s neuvěřitelnou houževnatostí a že ye syé mysli 
měl nedobytnou pevnost, v níž zachovával nezměnitelně svá pře
svědčení.

Ti, které obyčejně v klidných dobách nazýváme fanatiky, jsou 
dvojího druhu. Jeden tvrdí, že to, co zná velmi dobře, nelze po
sitivně dokázati a že to nikterak není větou samozřejmou —  jako



že kniha Mormonova spadla s nebe, že růžoví sloni jsou jediní ze 
zvířat posvátní, nebo že nějaký pohlavár nebo král pochází od med
věda. Fanatik, který by o těchto pravdách chtěl přesvědčili jiné 
lidi, bude někdy hroziti mečem nebo se bude namáhati, aby na 
důkaz konal divy; ale nejčastěji se stává, že k přijetí svého názoru 
přim ěje své posluchače horlivou obhajobou a působením důrazného 
opakování. Je jeho chloubou, že věc, kterou předpokládá, má v sobě 
cosi naprosto neobvyklého a velebí jeho nej vyšší ctnost, že sku
tečnost přijím ají spíše citem a oceňováním než srovnáváním a zku
šeností. Robespierre naprosto nebyl takový.

Ale je  druhý druh, který, což je dosti divné, působí na lidi 
prudčeji než první. Přidržují se nějaké zásady, která je  buď velmi 
pravděpodobná nebo všeobecně přijatelná nebo dokonce samozřejmá, 
a ozbrojeni touto pravdou, kterou málokdo chce (a často nikdo ne
dovede) pop řiti, užívají tisíckráte svého měřítka, které pokládají za 
železnou normu, drtíce mnohonásobné nepravidelnosti živých bytostí. 
0  nich bylo správně řečeno, že hynou logikou. Leží v jejich  povaze, 
že nevidí žádnou záhadu a zapomínají, že aspekty pravdy musí
býti koordinovány. Zapomínají, že božská přirozenost, v níž všecky 
pravdy jsou obsaženy a z níž všecky vycházejí, nebyla dosud lidským  
duchem pochopena, a nepostřehují, jak úžasnou měrou přibývá 
pravděpodobnosti neshody, když dedukce postupuje krok za krokem 
dále od původního základu v zásadě. Ale tak silný je sklon dedukce 
v nás, že si vždy, když nás takoví fanatikové nejvíce znepokojují} 
a m učí svými praktickým i nehoráznostmi, vyčítáme nerozumnost 
svého instinktivního odporu a myslíme, že proto, že jejich  soustava 
spočívá na pravdě a je  důsledná, nelze je jí konečné závěry popírati; 
a právě tato slabost naší povahy dává takovým fanatikům jejich  
m oc. Takoví byli legisté pozdějšího středověku, takoví jsou za
stánci m nohých moderních hospodářských theorií a takový byl
Robespierre.

Člověk, který má takovou víru a který ji aplikuje tak, jak  je j 
pudí takové přesvědčení, projevuje mnoho vedlejších význačných 
rysů, které nám, jakm ile si jich všimneme (a připojím e-li na do
plnění obrazu některé náhodné známky osobní), ukáží v hlavnějších 
obrysech zvláštní povahu Robespierrovu. Bude se takto jeviti do
m ýšlivým  nebo ješitným, ale to zdání bude klamavé, neboť Robes- 
pierra nečiní egoistou prostá sebedůvěra obyčejného člověka, nýbrž 
oddanost věci samozřejmé, vědomí, že si je naprosto důsledný. 
Skoro žádný člověk v historii nevtíral se tak neustále svému poslu-
chačstvu znovu a znovu svou osobností —  on však se jistě do
mníval, že jen zdůrazňuje rovnost lidí, nesmrtelnost duše a všecka 
ostatní dogmata dokonalého státu s tím spojená. Byl nesmírně' 
podezřívavý a stále se mu zdálo, že je opuštěn —  ale bylo to proto, 
že si byl docela jist svých pravd a byl přesvědčen (obyčejně právem), 
že jin í méně poctiví lidé než on jednají proti tomu, o čem věděli, 
že to jest politická spravedlnost. Osamocen nestál v síni on, nýbrž 
spravedlnost; jeho odpůrci se nestavěli proti němu, nýbrž proti 
samozřejmé, makavé pravdě.



A toto jedinečné přesvědčení rušilo dobrou mysl a souměr. Za- 
slech-li posměch nad svou nudnou naléhavostí, zdál se mu po
směchem nad svobodou a nad bohem, kterého hlásal. Přehlížel 
hodnoty poměrné, takže se v politice podobal muži, který v bitvě 
nemá pojem  o vzdálenosti cíle: narážel znenadání o oposici; ne- 
dostřeloval nebo přestřeloval přes hlavy protivníků. Pokud věci byly 
vzdáleny jeho přímého dosahu, neposuzoval je rozumně —  myslím, 
když šlo o záležitosti praktické. Tak jeho postup s Jakobiny byl 
obdivuhodný a stejnoměrně úspěšný, postup s parlamentem obyčejně 
rovněž takový, jeho zasahování do poměrů v provinciích a y Paříži 
nejisté, ve věcech zahraničních dětinské; a nepamatuji se ani na 
jediný příklad, kde by byl postřehl konečné a praktické důsledky 
nařízení vydaného pro existující a složitou společnost; spokojil se 
s tím, že posuzoval každý zákon o sobě zkušebním kamenem Jediné 
pravdy.

Ale opak je  rovněž pravdivý, a to je  věc, která nebyla dosti 
postřehnuta při všeobecném podivu nad jeho úspěchem. Pokud věci 
byly jem u a jeho posluchačům blízké, rozuměl jim . Ukázal se úspěš
ným  advokátem před r. 1 789 —  po něm, jak lze ukázati, pozoroval 
dobře tváře lidí a odhadoval náladu davů. Ovládal Jakobiny a občas 
uměl vésti parlament, když se to jiným  nedařilo. A  myslím dokonce, 
že nebýti zvláštního pochybení, kterým se končil jeho život a o němž 
se ihned zmíním, byl by ovládal a řídil Veliký výbor až do konce.

Říkalo se o něm, že ve své nenávisti je  nesmiřitelný —  zde se 
projevuje, jako při jeho ješitnosti, nesprávný dojem . Býval zmaten 
oportunistou a ještě více člověkem, který se houževnatě držel ideálů 
jiných, než byly jeho. Nemohl jinak než mysliti, že muž, který 
se zabývá fakty a který sestrojuje kombinaci sil, má v sobě cosi 
nečistého; m yslil si nezbytně, že se člověk, který je  upoután citem 
k té neb oné nesrovnalosti, jaksi odchyluje od morálky. Tuto prak
tickou povahu a ty nesrovnalosti citu, které jsou obecným rázem 
všech lidí, pokládal naproti tomu on za zvláštnost několika málo 
zlých a výjimečných lidí, a byl pro to, aby se odklidili jako ne
srovnalí s dokonalým státem a kazící je j. „Říkáte, že samospráva 
je  právem a přece nechcete ihned všem přiznati hlasovací právo? 
Jste neupřímný, lhář, klamete lid “ . ;,Říkáte, že věříte v Boha, 
a přece se stavíte proti popravě tohohle atheisty? Jste sveden nebo 
možná podplacen. Je-li Bůh opravdu Bohem, je třeba hájiti toho 
nekonečného Boha a jeho majestátu. Ale snad v něj nevěříte —* 
pak musíte jiti také cestou toho člověka, kterého hájíte” . „Říkáte, 
že lid je svrchovaný, a přece je  vás viděti y domě lidí, kteří schva
lovali, že milice střední třídy střílela do davu? Jste tedy zrádce“ . 
Všude, kdekoli obyčejní lidé postřehují jen jednu z milionu nesrov
nalostí života —  nesrovnalostí, které se nekonečně různí stupněm 
a které musí býti rázu řídkého, aby se pokládaly za zločiny nebo 
poblouzení —  viděl Robespierre jen do očí bijící an ti these, cosi ne
správného, lživého a velmi hanebného.

Theorie ho takto vedla k prudké nevraživosti a zabraňovala mu 
v upřímné náklonnosti. Tato věc, která je  největší mezerou v osnoyě



jeho ducha a hlavním symp tonem jeho nepřirozené abstrakce, vy
světluje velikou část jeho osudů. Nemůže býti lepšího korektivu inte
lektuální výstřednosti než osobní láska přátel, neboť podává zkušenosti 
o tom, jací lidé jsou, vychovává ducha pro složitosti, dává m ísto zdravé 
pochybnosti, vyplňuje řídkou osnovu ducha látkou a zabraňuje, aby 
se pouhá energie ducha zažírala dovnitř. Mnozí ho milovali. Jeden 
muž, Lebas, prostě pro něj zemřel. Jiný, St. Just, ačkoli na konec 
pozbýval trochu své iluse, dělal mnoho let z Robespierra mesiáše. 
O něm samém nelze říci, že by byl miloval jediného člověka. Nebyl 
prost laskavosti, opětoval zbožňování zdvořilostí a ochotou, ale jeho 
duši se nedostávalo všeho, co nás může pouta ti k druhům. A neměl 
také, myslím, přes své citlivé chvíle, přes své dumy při západu slunce 
a své časté odcházení v ústraní, těch trvalých citů, které jsou spojeny 
s lidským i náklonnostmi. Přese všecky své osamělé procházky a své 
snění, měl, jak bych myslil, jen nepatrnou radost z barev a byl od
loučen od přírody —  od ruchu života a od znepokojivé inspirace dálek 
a širých obzorů.

A je-li někdo tak naprosto jist tolika věcí, poněvadž je má všecky 
spojeny v dokonalou soustavu, vede to nezbytně k nezdravé nesná
šenlivosti a snad k pronásledování. Nemyslím nesnášelivost k přímé 
urážce nebo pronásledování lidí, kteří popírají základy politické m o
rálky; myslím zasahování do nejnepatrnějšího jednání a do věcí vzdá
lených od původních zdrojů mínění. Je hrubý historický omyl smě- 
šovati Robespierra s terorem —  ovšem je to omyl, kterého se do
pouštějí leda již jen dějepisci, které neznalost francouzského jazyka 
a nejnovějšího badání udržuje v tradiční síti; ale jeho zvláštní uží
vání teroru, ty nemnohé případy, kde se osobně opíral o jeho hroznou 
moc, byly právě takové, jaké lidé mohou nejméně trpělivě snésti; šlo 
při nich o domácí záležitosti, o náhodné fráze, o soukromou morálku. 
Byl nazván puritánem ; zčásti byl inkvisitorem. Jeho představa, že je 
sluhou a jednatelem čirého práva, učinila ho v tom či onom tyra
nem; ale tyranem právě v těch nepatrných věcech, v nichž tyranie je  
n e j n esn esitelně j ší.

Bylo by velmi nesprávné viděti v tom všem nepřítomnost velkých 
ctností; čeho se mu nedostávalo, byla jejich  rovnováha a jejich  obecná 
přítomnost. Miloval zajisté pravdu, čině ji  ovšem příliš snadno dosa
žitelnou a domnívaje se, že je úplně dosažena v té jediné formulce 
toho jediného oboru zkoumání, jím ž byl zaujat. Zajisté také miloval 
pravdu v jednání —  spravedlnost. Nebo spíše nesnesl, aby se jeho 
pojetí spravedlnosti (které bylo ovšem pojmem čistě politickým) vnej -  
menším ublížilo. Ale ačkoli byl příliš zaujat, aby byl pyšný, byl do
cela prost skutečné skromnosti; a lidumilnosti (která je  oceňováním 
živých věcí a solí a dobrou mírnitelkou života) se mu vůbec nedostalo. 
K dyž se lidé posuzují podle toho, co mohli a mínili učiniti dobrého 
—  což je rozhodující způsob —  bude souzen s jistou shovívavostí : 
neboť to, čím byl úplně zaujat, byla představa, že vykonává spra
vedlnost. Byla tak jednostranná, že sváděla a ničila ducha; je jí nedo
statečnost a chybné užívání uráží cit a pohoršuje širší zkušenost, pro 
něho však to byla představa vykonávání spravedlnosti. To, co ho na



konec mezi vrstevníky odsuzovalo, co poněkud porušilo jeho obraz 
v obecné literatuře a nezjedná mu lásky v přesné a podrobné historii, 
nebylo to, že jednal nesprávně vida dobře, co je správné, nýbrž že 
bylo cosi znetvořeného v obrysu jeho ducha; že jeho jediné pokušení 
mocí nebylo omluveno obratností a že výstřednost závěrů, často 
absurdních a někdy nehorázných, nebyla v souladu s povahou, která 
neplanula žádným z vnitřních a plodných ohňů.

K  tomuto hlavnímu naměření jeho ducha třeba připočísti trochu 
literární ctižádosti, která ho ovšem nikdy neovládla, která však, poně
vadž byl pracovitý, utkvívala na celé jeho kariéře a poněkud jí u jí
mala velikosti —  neboť byl neschopen velké fráze. Měl také schopnost 
výrazu, která se nesmí docela přezírati, spojenou s jeho jistotou, 
vždy se blížící ke konvenční výmluvnosti a někdy ji  převyšující. Byl 
si dostatečně vědom své neschopnosti ve věcech konstrukce a byl 
vzdálen jednání —  a ačkoli byl pozorný, pracovitý a ke konci svého 
života zaujat stem podrobností vlády, přece se od něho nikdy nežádalo 
skutečného jednání. Je omylem, chválí-li se jeho odvaha nebo zatra
cuje-li se jeho zbabělost. Byl pevný, ale nikdy neposkytl své pevnosti 
příležitosti, aby se projevovala, leda ve věcech čistě morálních. Ne
ukazoval strachu před velikými fysickým i nebezpečenstvími a byl 
naprosto lhostejný k možnostem bojovnické slávy —  o  celé této 
stránce jeho nedokonalé lidské povahy lze se vyjádřiti jen záporně. 
Zajisté byl by položil život —  skoro můžeme říci, že opravdu po
ložil —  za své zásady; kdyby byl býval donucen bojovati za něj 
fysicky, byl by bojoval —  ale velmi neobratně. Konečně na něj isolo- 
vanost jeho ducha působila tak, že jsa člověkem takového typu, že 
velmi rád zůstával neznám, měl přece, jakm ile se již stal slavným, 
sklon nemírně vyvyšovati své já  i ve vlastních očích. V silném po
kušení úspěchu tíhl k přesvědčení o své vlastní posvátnosti a pod 
tlakem slávy utvrdil spíše než roztavil skořápku, která ho oddělovala 
od lidí.

U každého, kdo má vlastnosti silně odlišné od normálních nebo 
vážné mezery, objeví se ty odlišnosti a mezery působením času, je-li 
celá povaha uvedena v činnost. Celá povaha Robespierrova by se 
nikterak nebyla objevila v nějakém  obyčejném  běhu životním; ale 
revoluce přivedla k nej úplnější činnosti ducha tak naprosto politic
kého a objevila se —  ovšem teprve, když na něj působilo veliké 
napětí moci —  ta vada v něm, že proto, aby vtiskl světu něco ze 
sebe, slevil trochu z těch absolutů, na nichž jediných závisela jeho 
síla a které byly jeho talismanem. Tato chyba, dlouho klíčící, obje
vila se na konec, když přišlo poslední období revoluce. Nejprve moc 
ucítil, potom ji chtěl, ale teprve v onu chvíli vyšel z přirozených 
mezí negativní definice a pokoušel se utvořili cosi positivního a od
lišného od literární republiky, k níž se všeobecný duch Francie 
klonil. Ten experiment se podobal tomu, jako kdyby se do velmi 
silného stroje, pracujícího s úžasnou rychlostí vrhla překážka: vše 
se tříštilo a praskalo, stavba nového státu se kolísala od největší 
vášně k největší reakci, a v ohromném zmatku, který zahubil svého 
původce, skončila se revoluce: Thermidor.



Taková je  osobnost, povaha a hlavní politické působení Robes- 
pierrovo. K  čemu se hodí takový duch? V dobách míru k trvalé 
obskum osti; v dobách ozbrojeného převratu k tomu, aby byl sym 
bolem nebo heslem, aby se mu klaněli nebo šli za jeho jménem.

Tato pravda, že taková nepřirozená důslednost ve výkladu nové 
víry vyzdvihuje chladného vykladače a činí jeho jméno čímsi 
jin ým  a mnohem větším, než je sám, je vysvětlením Robespierra. 
Sotva to byl on, kdo zaujím al mysl Jakobinů v r. 1 7 9 1 ;  nebyl to 
vůbec on, kdo byl zvolen prvním poslancem za Paříž r. 1792,  
a nejméně to byl pravý Robespierre, pro nějž povstala komuna. 
Zůstával středem úřadu, odznakem, dokud se nepokusil o vládu, 
a pak se iluse rozpadla v prach. Zde je možné rozluštění hlavního 
problému té doby, proč tato malá, chudokrevná postava prošla 
bez pohrom y takovými horkým i boji, a tvrdošíjná, zdržována jsouc 
vedla takový šik jako  byl jásavý pochod reform y.

Neboť, 00 byla revoluce? Odkud přicházela ta nezkrotná vojska 
a nové písně? Ten spodní proud, který cítíme v jednotlivých verších 
básníků a v jistých hudebních větách, živil j i  z nitra. Žila, ve
dena jsouc duší, byla plna toho plamene, který náhle vyrazí 
jednou v životě lidí, když chlapec vstoupí v mužský věk. Proudila 
j í  ta síla, kterou vyrážejí také jarní výhonky a vše, 00 v mládí 
vchází z vnějšího světa. B yl v ní duch, který je  celým  thematem 
Lucretiovým, středem bytí, silou tvůrčí. Podívati se v duše konventu 
(jím ž Robespierre zprvu byl vyzdvižen a je jž  na konec ovládal), 
bylo by znamenalo, zkoušeti každý odstín energie, žádosti a oisvíoení, 
barvy a síly. V takovou společnost přišel jako předzvěst —  bledá 
výjim ka, která na čas byla proměněna v modlu, která se však, 
když se vracela skutečnost, odrážela a s ní neshodovala. A pochm ur
ný ranní úsvit červencového dne, který vnikal zastřeným oknem 
a zvolna odhaloval věci, učinil náhle konec jeho životu, jako se 
končí sen.

Stál tu jako bledá výjim ka, člověk samé přesvědčení a prázdnota, 
příliš nevášnivý, aby se měnil, příliš se opakující, aby byl umělcem, 
příliš upřím ný a houževnatý, aby oživil pošetilost dramatickým 
uměním, nebo aby ji  zachránil záblesky jejích  vztahů k moudrosti. 
Zatím  00 tak mnozí milovali a nenáviděli lidi nebo vidiny, až je 
je jich  veliké duše proměnily ve vojáky, on neznal nic než svou 
pravdu a zůstal nevyrušen.

Beznadějná stejnost struktury, která pro živoucí bytosti je negací 
života, rozhled jen jediným  směi'em a chudá stejnorodost jeho 
ducha učinili z něho v prvních rozrušujících nadějích revoluce ru
k ojeť nebo vůdce, v jejích  nebezpečenstvích a zradách kotvou, v je
jím  největším, posledním a marném úsilí překročili naše lidské meze 
symbolem a v jejím  odlivu při návratu k obyčejnému životu obtíž* 
a hrozbu. Neboť zatím, co lidé plné, složité povahy lidské na konec 
odpočívali ve vítězství a měli kdy, aby věci zase uváděli v rovnováhu, 
ukázalo se, že neměl ani instinktivní lidské předvídavosti ani smut
ného lidského smíchu a v jeho očích nebylo vyhnanství.

Přeložil Jar. Skalický.



LO U IS M ERCIER:

NOC ,  P R A M E N  Z J E V E N Í .

Tvou vědu povím, Noci, moudrost tvou, ó matko, 
neb kdybys v soumraku den neshášela bílý, 
i s jeho zřejmostí, jež tíží, trvá králko,

jaíc malý byl by svět náš! Vězni zarputilí, 
jichž neozařují než bledých louěí svily, 
ve spánek svrchovaný bychom sestoupili,

jen uviděvše nebe pozemské, jež skryty 
nás jím á v obzory, jež úzké jsou jak hroby, 
kde lampy sluneční jas vyšlehuje lítý.

Duch o domu by hloubal, jenž se z jílu  robí, 
a z vody, ze vzduchu, a poskytuje štěstí 
dnů těkavých a letmých podle roční doby.

O lůně mlunném bychom byli beze zvěsti, 
stín skryl by etheru sad, svátou úrodnost, 
jíž  pučí vesmír ze hlubokých ratolestí.

Ty ale přicházíš. Dík Tobě, nesmírnost 
nám zjevuje, o Noci, tajemství svá širá.
Den trháš, jenž jak hustý závoj žalu vzrost,

Stan sváto svátý našim očím uzavírá.
Ty lámeš pečeť Knihy, v níž je věda jata, 
tvůj prst nám ukazuje písmena, z nichž víra

plá v černi dávných rozloh jako báseň zlatá, 
taj, v nejž se Nekonečno halí duši naší.
Slast záhad budíš, tebou v oči naše sváta

jest úzkost neskonalá, která s hvězd se snáší.

Přeložil Bohuslav Reynek.

G. K . CH ESTER TO N :

L O R D  B Y R O N .

Vše odporuje našemu pojetí ducha a doby Byronovy. Věk, který 
jsm e právě opustili, je vždy jako sen, z něhož se ráno budíme, čímsi 
neuvěřitelným a staletí vzdáleným. A svět Byronův se zdá světem) 
truchlivým a vybledlým, kouzelným a nelidským světem, kde muži



v licousech byli dobrodružnými, ženy patrně trávily život v besíd
kách a samo slovo znělo jako z divadelního jeviště. Růže a slavíci 
se opakovali v jejich  básních sm onotonní elegancí tapetové šablony. 
Celek se podobá hodokvasu nebožtíků, hostině skvělých rouch a 
blbých obličejů.

Čím  bystřeji však a opravdověji studujeme historii, tím méně 
'jsme ochotni použiti slova „um ělý“ . Nikdy nic na světě nebylo 
umělé. Mnoha obyčejům , krojům  i uměleckým pracím bylo vypá
leno znamení strojenosti, protože dávají na jevo ješitnost a sebe
vědomí; jakoby ješitnost nebyla čímsi právě tak hlubokým  a ele
mentárním jako  láska, nenávist neb strach před smrtí. Ješitnost tkví 
svými základy snad v šerých pouštích, v poustevníku a divoké zvěři 
plížící se kolem něho. Může býti dobrou nebo zlou, alíe jistě není 
umělou: ješitnost je  hlas z propasti. —  Nicméně je pozoruhodno 
a týká se to velice nynějšího postavení Byronova, že je-li nám věc 
nesrozumitelná a vzdálena, je-li výtvorem jiné doby nebo ducha, 
nepovažujeme ji  za divokou nebo strašnou, ale jedině za umělou. 
Našlo by se hojně příkladů: zvlášť pěkným je případ tropických 
rostlin a ptáků. Spatřím e-li některý z těch ohrom ných a planoucích 
květů, jež krášlí rovníkové lesy, nejsme si vědomi, že to jsou požáry 
přírody, tiché výbuchy je jí strašlivé energie. Shledáváme jen sotva 
uvěřitelným, že nejsou voskovými květy, vyrostlým i pod skleněnou 
skřínkou. —

Spatříme-li některého z tropických ptáků, jeho maličké tílko při
poutané k  obrovskému zobáku, nechápeme je jako vrtochy divokého 
rozmaru Stvoření. Věříme téměř, že jsou hračkami z dětské krabičky, 
uměle řezanými a barvenými. A  tak je tomu i s mohutnou křečí 
Přírody, známou pod jménem Byronismu. Tato sopka není sopkou 
nyní vyhaslou; je  to neživá hůl raketová. Jsou to zbytky ohně ni
koliv přirozeného, ale umělého. Ale Byron a Byronismus byly čímsi 
nesmírně větším než to, co tento názor zastupuje: jejich  pravá cena 
a význam jsou ovšem málo chápány. Skutečná osobnost známá jako 
Byronův pessimismus stojí však spíše za studium než kdy stál sku
tečný pessimism. První z om ylů o Byronovi jest, že je  pokládán za 
pessimistu. Pravda, on sám se zaň pokládá také, ale kritik, který 
neví, že Byron sama sebe znal tak málo, jak  kdy osudem bylo dáno 
rozumnému člověku, má asi jen chatrné vědomosti o Byronovi.

Stálým  příznakem našeho pozoruhodného světa jest, že téměř 
vše, oo je v něm chváleno, bylo nadšeně a vytrvale velebeno na úkor 
všeho ostatního.

Skoro všechny zjevy vesmíru byly postupně prohlášeny za schopny, 
aby samy o  sobě učinily život hodným žití. Knihy, láska, zaměstnání, 
náboženství, alkohol, abstraktní pravdy, tajná smyslná vzrušení, pe
níze, prostá m ysl, mysticism, těžká práce, život v přírodě, život 
y  blízkosti Belgrave Square, každý ten zjev o sobě je  někým  náruživě 
hájen jako tak dobrý, že zmírní trampoty tohoto světa, jehož jinak 
nelze obhájiti. A tak zatím, co svět v celku je téměř vždy odsuzován, 
jest pokaždé část po části ospravedlněn ba i vychválen.

Život byl chválen a zbaven hany sborem pessimistů. Úkol díku-



činění Nebesům —  pokud jsou —  byl jim  dovedně rozdělen. Scho- 
penhauer byl zvolen knihovníkem Domu Hospodinova, aby pěl chválu 
přísných rozkoší ducha. Carlyle, jako hospodář obstarává pracovní 
obor a velebí život v polní práci. Omar Khayyam  se zařídil ve sklepě 
a zaklíná se, že je  to jediná místnost v domě. I nejm rzutější umělec- 
pessimista se těší ze svého umění. Právě ve chvíli, kdy napsal ně
jakou nestoudnou a hroznou obžalobu Stvoření, jediný jeho bo
lestný záchvěv radosti z dosaženého cíle spojuje všeobecný chor 
vděčnosti s vůní planého kvetu a ptačí písní.

Nuže, Byron byl sensačně populární a tato popularita, pokud 
slova a výklady padají na váhu, se zakládala na jeho pessimismu. 
B yl zbožňován zdrcující většinou, z níž téměř každý jednotlivý po
hrdal většinou lidí. Ale podíváme-li se na věc trochu hlouběji, dáme 
si poněkud pozor, abychom přestali důvěřovati této populárnosti 
pessimistově. Popularita pouhého a ryzího pessimismu je podivín- 
stvím; jest to skorém rozpor se samým sebou. —

Lidé by neuvítali zprávy o životním nezdaru nebo o svorném 
nepřátelství hvězd s větší vřelostí a obecným jásotem než by pálili 
ohně na oslavu příchodu cholery nebo tančili poslední tanec odsou
zení k smrti provazem. Je-li pessimista populární, není to jistě 
nikdy proto, že ukazuje, že je  něco špatné, ale protože ukazuje, že 
je  něco dobré. Lidé se dovedou jedině spojití ve sbor chvály, jde-li 
právě o chválu veřejného odsouzení. Člověk populární musí býti 
v něčem optimistou i  když je optimistou jen v pessimismu. To se 
nápadně hodí na případ Byronův a Byronistů. Jejich opravdová 
popularita nekořenila v tom, že vše haněli, ale v tom, že něco chválili. 
Zahrnuli člověka kletbami, ale použili ho jen jako rapíru. To, co 
toužili ch váli ti srovnáním, byly síly přírodní. Člověk jim  byl tím , 
čím  byly řeč a mravy Garlylovy, čím byly filosofické a náboženské 
spory Omarovi, čím  celý shon za skutečným štěstím Schopenhauerovi, 
totiž věci, jež se musí kárati, aby se ještě někdo mohl jí  nadchnouti. 
B ylo  to pouze poznání, že nelze psáti bílou křídou než na černou 
tabulku.

Dokazovati vážně, že Byronova záliba v tom, oo je  v přírodě bez- 
útěšné a kruté byla příznakem životního skepticismu a sklíčenosti, je 
zajisté směšné.

K dyž m ladý muž dovede úmyslně voliti osamělou zimní procház
ku podle rozbouřeného moře, když se raduje z bouře a rozbitých 
vrcholků skalních a nevázané melancholie někdejší země, smíme 
z toho vyvažovali s logickou jistotou, že je  velmi mlád a velmi 
šťastný. Díváme-li se na víno ve stínu, spatříme v něm jistou tem
nost; spatříme ji  opět v noční temnotě, jež právě pohltila skvostný 
západ slunce.

Víno se zdá temným a přece zároveň je  silně skoro nemožně 
rudé. Obloha se zdá tmavou a přece zároveň je příliš neprůhlednou 
směsí červeně a zeleně. Takové byly i temnoty, jež obklopovaly 
Byronovu školu. Temnoty, v nichž bylo příliš červené barvy. Zvý
šily by chmurné nepřátelství země, protože při všem chladu a tem
notě jejich  vlastní srdce plála jako  jejich  vlastní domácí krb. —



S novější školou nejistoty a nářku, věc se má zcela jinak. Po
slední hnutí pessimismu je snad vyjádřeno v allegorických kres
bách Mr. Aubreye Beardsleye. Zde máme oo činiti s pessimis- 
mem, který přirozeně nesměřuje k  nejstarším počátkům světa, ale 
k  posledním a nej fantastičtějším cetkám umělého života. Byronis- 
m us vede na poušť; moderní pessimismus vede do restauranů. By- 
ronismus byl vzpourou proti umělkovanosti. Nový pessimismus se 
pro ni bije. Mladý byronista líčí upřímnost, dekadent, který se 
pouští o krok doleji do alejí neskutečna, nesporně líčí přetvářku. 
A právě z je jich  pošetilosti a lehkomyslnosti poznáváme, že jejich 
neblahá filosofie je upřímná. V jejich  světlech a festonech a stuž
kách čteme jejich  stálé zoufalství. Právě tak se to má i s Byronem. 
Jeho chvílemi opravdu trpkým i byly chvíle jeho lehkomyslnosti. 
R ok po roce svolával oheň na lidstvo, vyzýval potopu a zhoubné 
[moře a všechny nejvyšší síly přírodní, aby smetly města lidského 
rodu. Ale při tom všem nebyl ve svém podvědomí zoufalcem. Na
opak, v oněch výzvách tak obrovských a nevědomě krutých sil, je  
cosi jako neomezená důvěra. Teprve když psal „D on Juana” , sku
tečně ztratil svůj vnitřní žár a genialitu a náhlý hlahol veselého 
smíchu oznámil světu, že lord Byron se stal pessimistou. —

Metrum básníkovo je  nej lepším průkazem toho, co zamýšlí. 
Snad je  pokrytcem ve své metafysioe, ale nemůže býti pokrytcem 
ve svém veršování. Zatím, kdy jeho řeč je hrůzně prázdná, jeho 
metrem je skočný „pas de quatre” . Smí si stěžovati na život nesmi
řitelným i žalobami, smí je j odsoudili rozsudkem oo nejvíce zdrcu
jícím , ale nemůže změniti skutečnost, že kdysi na procházce jar
ním  jitrem , když všechny údy a všechna krev v těle je  v pohybu, 
jeho rty se snad chvěly, odříkávajíce:

„O h, T h eres not a joy  the world can 
give like trat it takés away,

W hen the glow o f  early youth declines 
in beautys duli decay;

Tis not upon the cheek o f youth the 
blush that fades so fast,

But the tender bloom o f heart is gone 
ere youth itself be past” .*)

Jisto ke, že Byron jest z těch lidí, jež smíme nazvati nevědomými 
optimisty, kteří však jsou velmi často vědomými pessimisty nej
méně sm ířlivým i, protože je jich  překypující přirozenost si žádá za 
protivníka draka, velikého jako svět. Ale v celku jejich skutečná

*) Ó, nedá svět radosti 
které by neodňal.

Když žár časného mládí
se chýlí v hluchý krásy zmar.

Nevadne tak rychle růměnec 
na tváři mladosti, 

ale útlý květ srdce hyne 
dříve než mládí minulo.
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a neuvědomělá bytost byla ohnivá a smělá, a tato bytost dlouho 
skrývaná a pohřbená pod úskoky rozechvění náhle vynikla, vůči 
nezbytnosti chladné, tvrdé a chytré. V Řecku zaslechl výkřik sku
tečnosti a v čase, kdy umíral, počal žiti. Zaslechl náhle výzvu onoho 
pohřbeného a neuvědomělého štěstí, jež jest v každém z nás a 
jež se smi náhle vynořiti při spatření luční trávy nebo nepřátelského 
ostří.

P. SILV . M. B R A IT O  O. P.

G I O V A N I  C O L O M B I N I .

Stále jako neodbytná vzpomínka, jako sladká vzpomínka, která 
oelý m ůj život zaslnila, šeptá mi své krásy a naděje tiché, hrdé město 
Siena. Šel jsem tam za Matkou, za svátou Kateřinou Sienskou, jež 
vlastně dlouhá léta vedla řád prostřednictvím svého duchovního syna 
Rajm unda z Iíapue, reform átora téže české provincie. Šel jsem tam 
sám, tichého odpoledne po horkém školním roce.

Pomalu jsem se škrabal nahoru a odmítal všechny dopravní pro
středky, protože jsem se za ně styděl v městě Kateřinině.

Nahoře zdrtila mne mohutná epopeje katedrály, jež svým černo
bílým žíháním mramorové konstrukce jásavě volá: Čistí i kající, 
čistí i kající zde máte domov, obojílm otvírá se nebe. A pak jsem 
šel ve stopách jen své světice. Její domek mne ukryl na chvilku od 
světa, byl jsem na chvilku je jím  dítětem, na něž svět ani dábel ne
mohou. A pak se modlil dlouho a dlouho u oltáře, jenž chová je jí 
hlavu svátou. A byl bych vypráskal ty nestoudné ženy, jež Sodoma 
kolem namaloval jako světice. Ubozí mniši! Ti prý zkusili od buj
ného malíře, jemuž prý papež přes to vnutil řád Kristův, nejvyšší 
vyznamenání, jež se vůbec v církvi uděluje. Sodoma si byl tak 
poctivě vědom svého darebáctví, že nechtěl přijm outi řád. A to je 
také něco. To mne sm ířilo s ním a poznal jsem, že přece jen nebyl 
takovým nestoudníkem, jak  se mu chce klásti na vrub a že snad ani 
ty jeho svaté milenky nejsou tak zle míněny. Sodoma si předsta
voval světice právě jako  výkvět ženství, z nichž zářila nejen krása 
vnitřní, nýbrž i krása vnější. Sodoma se svými kum pány a se svými 
děvčaty! Když jsem  tak stál před těmito obrazy, vyvstal přede mnou 
obraz jiný, muže neznámého, hejska, dobrodruha a pak světce a 
hlubokého mystika, též syna pyšné a bohaté Sieny, Giovanni Co- 
lombini.

Na bílém koni projíždí městem a před ním jeho zbrojnoši vola
jíce ulekanému davu, aby učinil volnou cestu: „Salva, Salva“ ; to 
jest: Volno, volno, udělejte vznešenému pánu, jak  má na to jako 
šlechtic právo.

Giovanni Colombini, člen té staré solidní italské šlechty, jež svou 
moc a svůj význam založila na pevném obchodě. Měl banku v Pe- 
rugii, statek v San Giovanni ď A sso a mnoho jiných pozemků.



Giovanni Colombini i zakladatel družiny Jesuatů, družiny, po
hrdající klidně, pokorně a přeoe dokonale světem, družiny, jež táhla 
s místa na místo a prosila, žebrala, modlila se a pracovala pro lásku 
Boží, aby Ježíš byl milován.

Giovanni Colombini miloval život, miloval peníze, víno a ženy, 
miloval všechno, 00 se jen milovat zde na zemi dá, jen jednoho ne
miloval, jen jednoho nehledal, jen s jedním se neradoval, to jest 
neznal dosti Ježíše Krista. Pojednou dostal se mu do rukou život 
svaté Maří Egyptské a jako  ona i on byl pojednou uchvácen Boží 
milostí a jako  Habakuk za vlasy přitažen k vyplnění vůle jeho.

Giovanni Colombini pojednou prohlašuje, že Bůh dal mu zříti, 
ja k  zde na zemi všechno spí anebo třeští, jak  tu všechno pom íjí jak  
vítr neb kouř. Pojednou zhořklo mu všechno, co nebyl Bůh.

Pojednou Giovanni jest zachvácen prudkou a neodolatelnou láskou 
ke všemu tomu, čím dříve pohrdal a odvrací se odporem od všeho, 
čím dosud žil. Chudoba stala se mu bohatstvím a bohatství chudobou. 
Duše ujím á se vlády, jež j í  byla tak dlouho odpírána.

B yl starostou Sieny a proto když vše odvrhl, odvrhl i čest tohoto 
světa a konal nejnižší služby v témž paláci, kde přijím al holdy a 
oddanou poslušnost všech.

Siena jest rozhořčena pohoršením.
Ale Colombini dále projíždí klidně na svém bídném oslátku, 

v hrubých nevkusných šatech. Á volá: Ach, chudobo, nechtějí ti 
rozum ěti!

Věděl, 00 koná. Jemně ironisoval bodré Sieňany, to bičoval systém 
výlučného a hlavního sloužení tomuto světu.

Jedni se mu smáli, druzí potajímu obdivovali, až nakonec se 
mu též někteří přidali. Colombiniho ideje počla nyní vážně znepo- 
kojovati občany. Dokud byl sám, vyčkávali, a smáli se bláznu, měli 
aspoň o jednu pikantní zábavu více, ale jakm ile začalo se jeho hnutí 
šířiti, cítili nebezpečí pro svůj pokoj a proto zakročili a sice bru
tálně, tak jako se zakroóovalo proti zločincům, jim ž se přece jen 
ale chtěl darovati život pod podmínkou, že více neukáží se v městě. 
Totéž stihlo Colom biniho a jeho druhy. Měli opustiti navždy město. 
A  jako  to bývalo v Sieně zvykem : jakm ile byl přečten dekret, po
stavil biřic k  jedné z městských bran svíčku. Než svíčka dohořela, 
měl Colombini pod trestem smrti opustiti již městskou bránu.

A tak šel Colom bini. Ani nevěděl vlastně kam. Odešel a s ním 
ještě 2 5 Jesuatů. Musila sice signorie odvolati rozkaz, pod nátlakem 
lidu, jenž viděl v brzo se dostavivším moru trest Boží, ale Colombini 
se již  rozhodl opustiti navždy svou vlast a domov.

Velkou zásluhou a předností Colombiniho a Jesuatů byla jedna 
z hlavních snah a zásad jejich  družiny, totiž pohrdati naprosto a 
dokonale tím, co svět soudí veřejným  míněním. Jestliže Bloy napsal, 
že veřejné mínění jest sfin x s oslí hlavou, viděl něoo podobného 
v něm i Colom bini. A  v tom vidím jeho velký význam pro naši dobu., 
Potřebujeme lidi, kteří by okázale vmetli ve tvář světu a jeho blbým 
a slepým nohsledům, jak  jsou ubohé, směšné jeho názory, jak  jsou



prázdné, duté a slabošské jeho m odly. Potřebujeme takovou družinu 
odvážlivců, kteří by jako Colombini a jeho Jesuaté důsledně vrhli 
světu ve tvář celou jeho chudobu, aby ji  vyléčili bohatstvím pravdy.

Duch Jesuatů dá se stanovit z rad je jic h : Kajícnost budiž ti 
matkou, bratrem každý, kdo tě napomíná a snaží se tě udělat lepším, 
ženou ti budiž vzpomínka na smrt, Tělo tvým služebníkem a ctnosti 
tvými přítelkyněmi.

Colombini, voják Kristův, jenž nerad mluvil, jenž potíral ne
přítele Kristova přímo jeho zbraněmi, v jeho ležení, jenž mu bral 
lidi, jenž všechno podstoupil, aby strhl spolubližním s očí šupiny 
světa a dábla.

Dlouho mu nebylo rozuměno, dlouho byl i od církevní vrchnosti 
v podezření škodlivého novotářství, ba i kacířství. Jeden z nich 
byl dokonce i jako kacíř veřejně upálen.

Až konečně slavně papež ve Viterbu prohlašuje čistotu úmyslů 
těchto vášnivců Boží lásky. Jaký rozdíl: zlatém hořící luxus dvora 
avignonského papeže a sladká nahota prosté chudoby Colombiniho.

Colombini opravdu přinutil přemýšleti bližní, přinutil je  znovu 
zhodnotiti věci Boží a věci tohoto světa.

Krásné jsou jeho listy. Jako čistou studánkou po dlouhém kruš
ném pochodu občerství se jim i duše. Jak přímo viděl do lidského 
srdce a jak  též přímo k  němu m luvil, řečí jeho, toho vyděšeného, 
věčně se lekajícího lidského srdce!

Zdroj jeho lásky jest utrpení Kristovo. V  něm vidí své bližní, 
v něm se třese o je jich  velikost. Proto se nebáli utrpení, aby ukázali 
všem, oo svět vykoupilo a oo vykoupí i je.

A  tak byla i smrt Colombiniho smrt tichého, čistého a upřímného 
chvalozpěvu lásky, je jž  zanotili bratří, jak  bývalo zvykem na ce
stách a je jž  dozpíval a dokončil Colombini v Bohatství, jím ž ho 
jeho Chudoba přioděla. Rázem rozkvetly po kopcích um brijských 
svěží květy, jež se koupaly v ohnivém západu.

Colombini upadá do vytržení a modlí se s rukama vztaženýma 
k nebi. A  když se slunce ukrylo, spatřili Jesuaté div nový: všechen 
ten lesk a záře sluneční rozlily se po tváři Colombiniho.

P O Z N Á M K Y .

BER TR A N D Ú V  „S V . A U G U STIN " je kniha rovnováhy. Velký cír
kevní otec byl představen Bertrandem životopisnou form ou neoby
čejné působivosti. Sklonek antického impéria, kam pronikají sever
ní barbaři čtenář prožívá jak na půdě africké, tak v Itálii samotné, 
v Římě a Milánu, když sleduje životní běh mladého Augustina. 
Právě malba prostředí je sugestivní, a ze stránek, děj stavějících 
v Africe, vane horký vítr odvahy. Bertrand psychologicky jemně 
nastínil cestu sv. Augustina k pravdě a nevyhýbal se otázkám, jakých



nekladou obyčejně školometští vykladači. —  Kniha jest rozdělena 
v 0 oddílů: Dětství —  Kouzlo Kartaga —  Návrat —  Skrytý život —  
Apoštol pokoje a katolické jednoty —  Před tváří barbarů. —  Když 
odložíte výmluvnou knihu, neupřete souhlas větám z předmluvy, kde 
čteme tuto karakteristiku světcovu: „Obohatil naše latinské duše, 
usmířiv nás s barbarem. Latinec i Rek chápali jen sebe. Barbar 
neměl právo vyjádřit se jazykem císařství. Svět byl rozdělen ve dvě 
části, které se úmyslně neznaly. Augustin uvedl do našeho vědomí 
oblasti bezejmenné, rozlehlé kraje duše, které dříve byly ponořeny ve 
tmy barbarství. Pro něho bylo hotovou věcí splynutí genia semitského 
a západního. Byl nám tlumočníkem bible. Drsná hebrejská slova na
byla pro nás sladkosti v elegantních ústech řečníka. Navykl nás 
na slovo Boží. Je to Latinec, jenž k nám mluví o Věčném".

ROMAN JAKO BSO N  v úvodu k novému svazku „Národní knihovny" 
—  Nejstarší české písně duchovní —  projevil názor o českém středo
věku poněkud odlišný, než který obvykle čteme u některých našich 
historiků a literárních historiků. Jakobsonovi základně není středo
věk barbarskou dobou a tuší v Čechách té doby neobyčejnou tvoři
vost, z níž díky následujícím periodám zachovalo se tak málo. Píše 
doslova: „V  literatuře, jako ostatně v celém českém umění X IV . stol., 
byl tak silný pathos rostoucího sebevědomí, tak mnoho novotářských 
prvků, bylo uvedeno do života tak značné množství nových forem, 
že umělecké dědictví minulosti ztratilo aktualitu, pokládalo se za pře
konané. Starší literární památky se už nepřepisovaly a neschovávaly, 
právě tak, jako nebylo snahy zachovávati staré památky stavební a 
plastické. Stavby se bouraly, aby byly nahrazeny novými budovami, 
velkolepějšími a nových forem. Jsou praskrovné a nahodilé zbytky 
románského výtvarného umění v Čechách, ale chybou by bylo z toho 
vyvozovat chudost románské doby české umělecké tvorby. Víme právě 
opak, jak z vyprávění středověkých kronik, tak z novějších archeo
logických výzkumů. Totéž lze říci i o literatuře. Není důvodů pro 
tvrzení o básnické neplodnosti prvních staletí českého křesťanství. 
Bylo by nepřirozené domnívati se, že mistrná epická škola počátků 
X IV . stol. neměla předchůdců, neopírala se o tradice. To, co je 
nepochybné pro dějiny českého stavitelství, musíme rozšířit i na 
vývoj českého básnictví. Nikoli neplodnost doby, nýbrž krutá, ničivá 
práce příštích staletí způsobila mizivý počet památek, skutečně za
chovaných". A na jiném  místě téže publikace čtou se tyto věty, 
nikoli zbytečné: „B ylo-li za poslední dobu základním úkolem dějin 
staročeského umění zařaditi je do celkových dějin západního umění 
středověkého, byly-li při tom akcentovány v českém výtvamictví nej
starších časů převážně západní prvky, je to pochopitelné, jako při
rozená a nutná reakce proti nekritickým kombinacím doby předešlé, 
proti vlasteneckému bájení o panenském svérázu umění slovanského 
atd. Nyní však, kdy západní vlivy jsou už více méně vypátrány, do
léhá víc a víc otázka právě o tom, co tvoří osobitost českého umění 
proti západním sousedům. Odkloňuje-li se občas české umělecké dílo 
od západního kanónu, je nebezpečné vždy z toho vyvozovati „ne



pochopení a umělé napodobení", jak se psalo na př. o portálu hrusic- 
kém. I když základní tón všemu staročeskému umění a kultuře vůbec 
dával romano-germánský západ, m ají být přece důsledně odhaleny 
i svrchní tóny —  s jedné strany původní předrománské prvky, na 
jejichž význam upozornil Strzygowski, a s druhé strany někdejší 
prameny vlivů. Česká země byla odedávna kolbištěm, kde se stýkaly 
a sváděly boj protichůdné vlivy a zájm y. Rozmanitost současně půso
bících vlivů je dána už geopolitickou polohou české země. Věda již 
vypátrala hodně byzantských stop v českém sochařství a architektuře 
románské doby (na př. ostravský klášter, reliefy z předhradí, četné 
krucifixy byzantského vzoru, konečně výsledky vykopávek velehrad
ských). Zjednodušovali bychom dějiny, kdybychom tyto doklady jaksi 
omlouvali příčinami více méně nahodilými. Zrovna jako z toho, že 
církevně-slovanská kulturní tradice byla zatlačena, nadobro zapadla 
a zanechala po sobě jen roztříštěné stopy, nesmíme usuzovat, že byla 
pouhou povrchní a rozmarnou episodou". —  Tyto soudy ruského 
slavisty jsou opravdu kontrastem k populární „filosofii" našich dě
jin, která do r. i 4 i 5 nevidí nic, co by zasloužilo pochvaly a díků. 
Proto tím radostněji zaznamenáváme hlas, který má svou váhu. —

PO D IVN É ZJ EVY.  —  V časopise Šťastná rodina doporučuje se 
čtenářům Topičův „Kalendář Švandy dudáka". Nejen se registruje, 
ale výslovně d o p o r u č u j e .  Stačí zběžné nahlédnutí, aby se po
znalo, že jsou tam články, vtipy a obrázky nejen blbé, ale i sprosté, 
hanebné. O orelských dnech se poukazovalo na provokaci Topičovu, 
jenž ve svém výkladu vystavil sprostý obraz, a hle, za to mu p. 
redaktor katolického časopisu nahání vodu na mlýn a svádí čtenáře, 
aby si kupovali pornografii. —  „Lidové listy“ v jednom říjnovém 
čísle se s nadšením rozepsaly o ďAnnunziovi, jehož spisy jsou na 
indexu. —  V m inulých dnech vystavena byla v knihkupectví domu 
„Charitas“ na Karlově náměstí kniha Arnošta Renana „Život Ježíšův", 
o které i  každý nevěrec ví, že jest na indexu. — st.

EM IL J ^ G A D L O W IC Z  V P R A Z E . Polský básník, z jehož tvorby 
„Akojfia ‘ přinesl již četné ukázky, dlel počátkem prosince v Praze. 
Nejffeba se rozepisovati o literární a umělecké hodnotě jeho díla, 
Iťferá si zaslouží intensivní pozornosti. Slovanská Praha vyznamenala 

“' se jako obvykle. Mimo „Národní Politiku" —  a to zásluhou dra 
Svítila —  nenalezl se pražský český deník, který by uvítal polského 
básníka. Přijede poslední „továryš" nebo průměrný literát ze západu, 
a div se nepostaví slavnostní brána. —  Dalo by se ještě leccos pozna
ní enati o těch, kdo z program u starají se o slovanské věci, ale škoda 
papíru. —  Em il Zegadlowicz mluvil o své tvorbě a četl ukázky. 
Trochu šedivý, ale melodický hlas mluvil k nám. Prostota, naprostý 
nedostatek posy, jakékoli literátskosti, to byl první dojem. Potvrdí 
se v okamžiku, kdy s básníkem mluví te. . .  —  Přinášíme v dalším 
Zegadlowiczův proslov, jejž jsme slyšeli na večeru „Akadem ického kola". 
„Hned z počátku dnešního krátkého zahajovacího proslovu, přál
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bych si projeviti svou nej hlubší radost a upřím ný dík iniciátorům  
tohoto večera, přátelům poesie, která náležitě pojata a pěstována se 
stává v postupu doby předchůdkyní oné velké očekávané poesie, která 
smíří lidi, národy, vyznání —  jsouc v konečnosti své skutečným 
náboženstvím lidstva. To je, jak myslím, cíl poesie —  povinností 
básníka jest blížiti se k němu. Je podivnou věcí, představiti si, že 
kolem nás plynou šumivou vlnou dni po dnech, plné všedních, 
pom íjejících, smutných prací, plné diplomacie, politiky a nedů
věry mezi národy — I a že uprostřed vyrůstá v každém okamžiku na 
šeredné zemi ohnivý sloup poctivé písně, že plamennost těchto sloupů 
se na vrcholí rozevřela jako palma, že tyto plameny se spojují a 
tvoří obří kopuli nad národy, zavěšenou jako nebesa v době čer
vencové nad lány rozmanitých zemských plodin —  zázrakem spoju
jíc í všechny k pochodu k věčnosti —  poesie velká a vznosná —  která 
řeší záhady společnosti, hospodaření, politiky a filosofie a vše jiné 
v duchu věty: j e d e n  j e s t  č l o v ě k  n a  z e m i  a j e d n a  j e s t  
j e h o  p í s e ň !  Jestliže tedy lidstvo je v sobě rozděleno vášněmi, 
starostmi a rozepřemi, až po zlou nenávist —  je to vpravdě jenom 
okamžik kratší nebo delší —  na tom již  nesejde —  leč nejvážnější 
je  věc jedna a jediná: že v chvílích vnitřního zření a zpovědi lidské 
srdce vidí svou bezradnost a kvapně přilne k jiném u srdci: v spo
lečném cítění, ve výměně myšlenek a citů —  ejhle hodina dobra 
a nejlepší. Tak i když po prvé ke mně doletěl váš hlas, přátelé, 
který mne zval na dnešmí besedu —  lani na okamžik nevybočila má 
mysl z dráhy přesvědčení, že jdeme k sobě jako bratři se vztaženýma 
rukama, s radostí, s dobrým úsměvem na rtech. Tak jsem  vás chápal, 
tak i k vám přicházím prostý a rozhodný s jedinou touhou, aby 
z našeho zhlížení vyrostla důvěra, dobrota, radost a povznesení. A  za 
tuto možnost sblížení zvlášť vroucně vám děkuji! Snad se nám to 
bude zdáti chvilkové a pom íjivé? —  Ne! —  zpozorujeme to —  dřív 
či později —  na vážkách vědomí —  v pravou chvíli —  až bude 
zapotřebí —  to věřme! Setkáváme se dnes zde na půdě poesie, slo
vanství a vědomí lidského poslání na zemi —  poesie je nuntiatura 
náboženství budoucnosti —  slovanství je  naše akce politická —  
poslání člověkovo na zemi je naše nutnost —  prvé nechť nás raduje, 
druhé spojuje, třetí posiluje jistotou. Odvěký a staletý je poměr 
ducha československého k polskému a vice versa —  ať se doku
m entuje dnes v jednotě rytmu myšlení a citů —  ať nic nám nekalí 
radost, jež vzniká z našeho sblížení, přátelé! —  radost tvůrčí a 
plodná —  v tento okamžik našeho styku —  není hranic, není ne
důvěry, není nic kromě č l o v ě k a " .

O PR A V A  T IS K O V Ý C H  CH YB v Svatovácl. sborníku Akordu: str. 
2 4 ř. 12 shora místo mana čti manu; str. 66 ř. 10 shora místo 
úředního čti údělného; str. 75, ř. 9 shora místo Gorjašev čti Gor- 
jasér; str. 78, ř. 6 shora místo ačkoli čti nikoli. V referátě o Chrza- 
novském v Praze místo normálním radikalismem čti morálním, 
místo zločincem čti zločinem; v Staffově básni Na zemi 4- verš místo 
loučit se čti loučil.



J A R O S L A V  D U R Y C H

B L O U D Ě N Í
Větší valdštejnská trilogie. V typograf , úpravě A. Lískovce.

1. vydání knihomilské 
Kč 25O -, váz. Kč 400'-.

Mont Blanc české prosy, 15. listopad 1929, den 
vydání Bloudění bude historickým dnem české 
prosy. P . Eisner v Prager Presse.

2. vydání ve Spisech 
Kč 84*-, váz. Kč 12Q’-.

Bloudění je nejen vrcholem dosavadního díla 
Jaroslava Durycha, ale i jednou z nejmohutněj
ších básnických koncepcí českých v nové době.

F . G otz, v Nár. Osvobozeni.

Obě vydání rozebrána 
v 6 týdnech. —  Zbývá 

jen několik výtisků.

3. vydání
bude vycházeti v sešitech 
po 3‘- Kč. 

Objednejte ihned.

U všech knihkupců

Bloudění značí vrchol české prosy románové.

Lidové Listy.

(Durych) dal naší literatuře od převratu první 

velký román se znaky nového pojetí historie, 
nového intensivnějšího poměru k náboženskému 
problému naší minulosti

A n t. Veselý v Čs. Republice.

Historický román našel v Durychovi svého oprav
dového křisitele. Jeho líčení třicetileté války, 
podložené důkladným studiem pramenů, bude 
jistě kritikou oceněno jako jeden z vrcholů české 
prosy. Durych nadto ukázal, že je znamenitý 

epik a vypravěč a skvělý, básnický evokatér 
velkých dějů třicetileté války.

J o sef H ora v Telegrafu.

Ladislav Kuncíř, nakladatel v Praze.



Antonín  S t ř íž  pořádá 
sbírku náboženských děl

V I N I C E  P Á N Ě
ve které dosud vyšlo :
1 . Meynard, Duchovní život. Stručná summa theologie asketické a mystické 

podle ducha a zásad sv. Tomáše Akvinského. Přeložil E. Soukup O. P„ 
Cena Kč 45S  váz. Kč 57’-*

2 . Melka, Lekce pašijového týdne. Kč 10*-.
3 . Faber, Betlem. Přeložil J. Pavelka. Díl 1. Kč 30’-, váz. Kč 42’-*
4 . Paměti svátého Ignáce z Loyoly. Přeložil a poznámkami opatřil J. Ovečka 

S. J. Kč 30'*, váz. Kč 42*-.
5 - Faber, Betlem. Přeložil J. Pavelka. Díl II. Kč 30‘-> váz. Kč 42’-.
6 . Bertrand, Svatý Augustin. Přeložil F. Odvalil. Kč 27X váz. Kč 39*“*

U všech knihkupců

L a d i s l a v  K u n c i  ř, nakladatel v Praze II., Voršilská 3~

Jediná odborná revue 
pro všechny otázky duchovního života

N A  H L U B I N U
S ou s t a v n é  p ř e h l e d y  s o u d o b é  
d uc hov n í  l i t e r a t u r y

Ročně ÍO čísel za Kč 25’- 
Olomouc, Slovenská ulice 14

A K O R D .  Odpovědný redaktor a vydavatel Ladislav Kuncíř. Hlavní spolupracovníci!: 
Jaroslav Durych a Josef Dostál. Administrace, expedice a redakce v knihkupectví Ladi
slava Kuncíře v Praze II, Voršilská ul. číslo 3. Redakční uzávěrka ÍO. dne v měsíci. 
Tisknou Grafické závody V. &  A. Janata v Novém Bydžově. Vychází měsíčně, kromě 
prázdnin. Cena čísla K č 3 50. Celoroční předplatné obnáší 35 Kč, do 31. ledna Kč 28'— . 
Novinová sazba povolena výnosem ředitelství pošt a telegrafů v  Praze číslo 322.603-VII-27.


