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Snad naleznou se lidé, kteÍí označí knÍžku Prameng Žiuota,
v niž sebrala Marie Štechová své studie a vahy z pásledních
čtyňlet, jako projev moralistriv. Nebylo by to divu, neboé veliká
jest nejasnost o obojím pojmu a většina lidí obojí pojem pňÍmo
mate a zaměĎuje, neuvědomujíc si mezi ním nijakého rozdílu.
A pŤece vpravdě není rivahám Marie Štechové nic vzdáleněj-
šího než moralism; a více: kniha její mriže b;Íti pňímo školskfm
pňíkladem, na němž jest moŽno vymeziti obojí pojem a rozrr1z-
niti jej.

Moralista jesť člověk klidn1f, nev1fbojn1i' a hlavně netvoňiv1ir.
Vychází od mrau jako od něčeho vytvoŤeného a daného a žádá
plnění mrav jako povinnosti uloŽené společností. Moralista
jest, také člověk zasmušil;7, kazatelsk;Í i karatelsk)i horlit,el,
kterlf ukazuje tvrdlfm prstem na psanlfr kodex a hrozbou vy-
máhá jeho plnění. Jde mu o sudidla vnějšková: užitečnost,
zdravÍ, prospěšnost, jde mu o svět obmezeny a vymezen1f,
v němž nenÍ záhad, jak1fch jest možno rozňešiti jen činem a tvor-
bou. Jeho knížka, píše-li ji, jest jakási kuchyriská sbírka re.
ceptri na spásu duše' Budeš-Ii plniti to a to, budeš spasen; ne-li,
veta po tobě! Moralista nezná ani svobody duše, ani projevri
jejích: smíchu, radosti, obraznosti tvrirčí. Moralista zná jen ze
zákona pravidlo a jeho vázanost, zkázně jen trpnou poslušnost,
ze živoLa jen povinnost. Konec koncri: člověk nevíry v živol,,
člověk nevíry v člověka a jeho dobr1f kvas tvrirčí jest mora-
lista.

A ethickf člověk?
DobÍe vystihla Marie Štechová jeho podstatu ve stati stej-

ného jména. Jest podle ní prav;Í protiklad moralisty. PodmÍn-
kou jakož i cíIem jeho zárove jest suoboda jako ugraz uírg
u tu rčí nekonečnost unítfniho suěta' Ze svobody vnějškové, z las-
kavé šíňe vycházl a svobody vyšší, zákonnější se dovíjí a do-
tvoňuje.

Marie Štechová správně toto pňesvědčení o naprosté svobodě,
o naprosté bezhraničnosti a nekonečnosti vnitŤního světa vy-
tjlká jako samu podstatu ethičnosti.

Jedině ethickj' člověk, praví na str. 22, ,,m že obejrnouti
a pojati v sebe nekonečnou šíňi života: ne pouze vše, co je v něm
a v bližním' ale i co je nad hranicemi viditelného světa. Ethickj'
člověk v pravém slova smyslu nemriže znáti hranic, poněvaclž
vnitŤnl zákon je bez hranic, vyvěrá z privodních a tajemn!.ch
pramen života, nikdy nezbádan ch a nezbadat,eln ch lidské-
mu rozumu.t '

Ethickj' člověk proto neukládá nikomu, ani sobě, pňedpisli
a pravidel; et,hickému člověku není okreslování vnějšího světa;
ethick;i' člověk LvoÍi z naprosté svobody jednotné umělecké
dílo, které má svrlj zákon ve své jedinečnosti a drikaz své vnitŤni
pravdivosti ve své životné radostnosti a síle. Ethickj člověk
zná smích jako v1fraz této poslední základní svobody vnitÍní,
k níž nemá pŤístupu tíha, tlak a násilí ničeho vnějšího.

Ve stati, která je z vrcholri Pramen ŽivoLa, v níž srovnala
filosofii sladkého amerického samotáŤe Thoreaua s filosofií
velik ch star;fch Čirianri Lao-tsea a Čuang-tsiho, došla Marie
Štechová po stopách těchto spanil;fch duchri k tomu osvobo-
zenému poznání, které leŽí ještě za ilčelnoslí platonskou nebo
kantovskou a schopenhauerovskou a pro něž schází zatím naší
západní filosofii odborn;i. název. Bylo dobňe Ďečeno, že filosofie
Lao-tseova vyslovuje věci, jichž naše západní nem že se posud
dot,knouti ani ve sv1ilch nejodvážnějších snech. Sjednocení vládne
tam, kde nám rozpadá se posud všecko v protikladu. Žiie
se tu v čist,ším okrsku, než jak;i zná naše myšlení hrubě užitkové,
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hrubě anthropomorfnÍ a hrubě mythické. Tam není rozporu
mezi zákonem a svobodou; tam není také rozporu mezi ričel.
ností a krásou, jako ho není mezi činem a kontemplací.

,,JSme u aelkého stfedu,,, pravÍ Marie Štechová, ,,v němž
duch nabyl své rovnováhy; t'im, že vyprázdniv se, vssál volně
a nerisilně v sebe světem proudící Tao, iád vesmírného bytÍ.
Člověk, kter;i dovede ničeho nechtíti a po ničem netoužiti,
stává se nástrojem Taa, jeho věčnou vlnou, Nesmrteln;im. Jeho
konání a myšlení stane se pÍizprlsobováním ne více vnějšku,
ale zákonrlm vyšším, zákonrim vesmírn}im. To je dokonalJ'
člověk. Jeho vzrrist bude tich;i a nepňerušiteln;f, neviditeln;Í,
a pŤece mocn;Í. ovládne svět, nevzkládaje ruku na nic' Duše
budou Se mu blížiti, vyciéujíce v něm plnou pňÍtomnost života,
osud podrobí se v jeho služby, ,vše ostatní bude mu pňidáno..
Bude žíti životem plné duchovní svobody a plného duchov.
ního souladu, ,vznášeje se nad světem... .

Zde jest možno pŤímo hmatati, jak člověk vpravdě ethick;ir
stfká se s čIouěkem-umělcem: oba jsou tvrirčí, oba ugtudiejí
svobodu, oba uzákoĎují osobnost jako vlastní vyraz života
a lásky.

V poměr svobody a zákona, lásky a tvorby, osobnosti a po-
kory zabírá se kniha Marie Štechové na pňečetn;fch místech;
a vystihuje tyto záhady často noqim osvětlením. Tak zvlášt,ě
ve stati ,,Pokora.., která jest pendantem k ,,Smějícímu se svě-
domí.., doplřuje s jiného hlediska odpovědi na tytéž ot,ázky.
Zde jesL ukázáno, jak osobnost a pokora se nejen nevylučují,
njrbrž jak pokora ve svém objektivistickém odŤikání je pŤímo.
školou r stu osobnosti. Není trvalé, silné osobnosti bez odoso-
bení, čte se tu jako obměna estetické nauky Goethovy i Flau.
bertovy; jho zákona a jeho objektivity jesť prahem, za nimž
teprve roste vyšší svoboda, která se zdá nízk;Ím duchťrm spou-
tanost,í a vázaností, kdežto vpravdě jest nástrojem vladaŤení.
,,Pokora nevylučuje a nemriže vylučovati pevné osobnosti,
netkví na rtech a kolenou a na tváŤi. Jest nejmlčelivější ze
všech ctností. Jest to hrdinná ctnost, která roste a zjevuje se

jen v tichu' ne ve vňavě světa. NejpevnějšÍ, nejzbrojnější zrak
musí ji obsahovati. Není z těch měkk;[ch, beztvar1fch ctnostÍ,
které lidé pro svoji zábavu a rozpt1flení rozmělĎují tisíckráte
za den, Spíše chce se mi ňíci, má chmurn;i, pŤísn1f, neboé ne-
poddajnf zrak: utkvělf na vlastní bludy s vytrvalostÍ krá-
lovskou."

Není pravé tvorby bez téLo snahy po objektivnosti; a zákon
jest nástroj a cesta, jíž dospíváš k osobnosti.

Jest radostno čísti toto poselsívi turdé a píisné v knize mladé
nejen po věku autorčině, ale i po jejích ethick;ich ctnostech:
nesmlouvavosti, odvaze, rytíŤské službě tomu, co ctí jako své
pňesvědčení. Poselství t,vrdé a pňísné, opakuji, ale toho jest
právě dnešku tňeba. Tvorba není hračka, tvorba neni rozmar
a zvtlle, tvorba není bezvládÍ a pohodlí - ani tvorba ethická,
ani tvorba umělecká. Je-li tŤeba, aby bylo co opakováno znova
a znova s největším dťtrazem dnešku a jeho pňicházející generaci,
jest to právě tato nauka životní zralosti, sladkosti, kultury.

V době dnešní pusté demagogie - demagogie nejen politic-
ké, novinové a pouliční, ale i literární a vědné -, v době prázd-
ného a pustého sudilství, které jest jen formou vnitňní slepoty
a nástrojem surového násilí, musí b1iti vítána kniha, která
pňináší poselství žíuota prauého a skutečného, jÍm jest a bude
vždycky jentuorba. V dnešní bezedné bídě, v nev;islovném zesuro-
vění všeho života českého, v zmalichernění všech snah, v němž
bňedeme a toneme, ukazuje na druhg bíeh, ktery musíš ztéci
risillm celé své byt,osti; neboé tato kniha není ani mentem kvie-
tistická, její moudrosť není ani resignace ani zhrda, n1ibrž
odvaha, statečnost, kázeri, tvorba, vzlet enthusiasmu a plamen
srdce.

ČÍm dnes hyneme, jest to, že rozbujel se v Čechách na nej-
rrlznějších polích člověk moralist,icky, to jest mechanick1f a roz-
kladn;i, záporn1i a pust;il sudič, kter;í' nedovede tvoňit a jenž
ničí i sám smysl pro tvorbu. Knížka Marie Štechové jest osvi-
cená válka s tÍmto pačlověkem, jest víc - jest i ukazatelkou
k tvorbě opravdové, která zakládá ňíši vnitňní svobody. Že došla



84 a dochází u nás tato hodnota všech hodnot, -toť bída dneška,
která se provaluje již i poloslepÝm očím jako pokoňující malo.
mocenství.

Ethického člověka pojala právě Marie Štechová jako člo-
věka po v;ftce tvrirčího: stavitele, budovatele. Staví dílo svého
života po zákonech vlastnílro nitra - jest t,vrircem v plném
smyslu toho slova, buďtež prostňedky jelro sebechudší. A více:
jesl i prauzoremkaždého tvrirce jiného, pravzorem tuťlrce-umělce
a tu rce.bdsníka, Vynáší najevo sám zákon' Samu podstatu,
samu methodu každé tvorby na zemi, všeho tvrirčího díla po-
zemského: ldsku.

,,Ethick1f člověk je nemysliteln1i bez lásky k Bohu a k bliž-
nímu, bez citu vzájemnosti. Jest bytostí tak nutně citovou
jako rozumovou: vnitňní osvícení rozžehuje současně plamen
srdce. Jest to plamen, v němž bude spalovati všechny hŤíchy
svého života obětí očist,nou. I(ňivdil, láska spálí kňivdu. Ustu-
poval zbaběle pňed vlastní zodpovědností; láska očistí jej k hr-
dinství. Uslábl v temnotě vášně: láska ji pňekoná...

Básník amerieké demokraeie

Francouzsk státník Jules Cambon velebil nedávno jako
jeden z dobr;fch ričink světové vállry objeuení ndroda americ-
kého. 9pojené státy Severoamerické jevily pr;ji se aŽ do této vál-
ky kupou lidí vyvržen1fch na bňehy Nového světa, smeten;irch
se všech koutťr země, bez vnitňní jednotné duše, spojen;i,ch je-
dině divokou štvanicí za dolarem; teprve ve válce prf objevili
se po prvé Evropě národem, to jest jednotou mravně ideální,
slouŽící moctré kulturní ideji životni.

Nuže: tento objev mohli učinjí.i' a učinili také opravdu čtenáňi
velikého amerického básníka Walta Whitmana již pňed válkou.

St,voňiti Americe básnicko-fiiosofick;Í vytaz rovnomocn;i
a rovnocennf jejím nesmírn;im skutečnostem a ještě nesmír-
nějším možnostem pňíštím, vytvoňiti tgpickou anrerickou poesii
novou a protivnou staré poesii evropské, již nazjrvá ne bez
opovržení,,I i teraturou feuddlní,, ,  evropskému romantismu by-
ronovskému, ,,literatuÍe ndÍku,, (literature of woe), poesii ra-
dostnou, mužnou, kladnou, vedoucí k životu a stupĎující život -

hle, takoq|. byl program Walt,a Whitmana. Neboé zde hned t,ňeba
opraviti blud, kter;f vedle jin;ich zahnízdil se o něm v mozcích
evropsk;|rch: Walt Whitman nebyl básník spontánni, tvoňící
bezděky, z vnitňního nutkání, pudově; byl společensk;1i theoretik,
dŤíve než byl básník; a jeho tvorba básnická byla''progra-
mová. Mnoho pňem;fšlel o poesii a zvláště o sul poesii; a do-
bral se pro ni určit1iich postupri, pevné methody, která měla
ovládnouti více než ji - sdm žiuot ndrodni a ieho budoucnost

85




