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Pravdu! Nic než pravdu! A jen pravdu! Národu musí vědec
a básník ŤÍkat jen pravdu, podávat jen ryzí pravdu! Našel jsem,

lidé, pravdu! Mám pravdu! Tak hudruje, kouleje pŤitom strašlivě
očima, revoluční vědec Kazimír Sádlo. Jest to jeho zpťtsob
opíjeti se vědeck;iim ctnostnictvím a dělati tím universitní kari-
éru. Heslaňí puritánsk1i'm heslem a povyšuje se v duchu nesmírně
nad těmi nečist;fmi publikány a hŤíšníky, kteňí takto neheslaŤí.
Md praudu u čepici, on, Kazimír Sádlo; ulovil ji včera nebo
pňedvčírem jako lroch mot la nebo koníka. Má pravdu nejinak
hmotně než jin1f jablko nebo kámen v hrsti.

A zatím: celá jeho pravda, již takto na trhu vykŤikuje, smrdí
hr1Ť než ryba t1fden leklá.

A zatím: pravda! Co jiného než cíl stále unikající, dráždící
kňídla k letu závratnějšímu a závratnějšímu? Slovo podobenství
pro tvorbu a její hrrizy a sladkosti! VteÍinová duha, rozklenutá
nad svárem slunce a bouňky! Chvíle sladké iluse * sen bojou.
níka,když na chvíli zdňíml. ' ' s otevŤen;im zrakem! Šíp vystňe-
lenf do ohniska, které st,á le uniká, neboé jest samo šíp...
jiného vyššího ohniska! StupeĎ na hvězdném žebňíku Jakubově,
kter;ii se bortí, jakmile jsi na něj poloŽil ne nohu, ale myšlenku!

A jaká byla by to pravda, aby se nestala nepravdou, sotva
byla vyslovena? Což snese vězení slov déle než paprsek sluneční
klec.. .  ona' která jest, jen j iné slovo pro nejuyšší suobodu
duše?

Pravda stojí za tolik, zač byla koupena' Jsou pravdy lacinější

než housky; jsou jiné, pro něž většÍ škoda sh bnouti se než pro
rezavy hŤebík na silnici. A jsou jiné, jež nemohou b;1iti zaplaceny
ani životem, ani smrtí. A jest ona jediná, poslední, stále t,ušená . . .
KŤídla ti rostou, myslíšJi na ni, a duše volá: Zab mne bleskem
své záňe, abgch nikomu neprauil o sláuě a krdse tuojí, - ale dŤÍve
pŤej mi na vteňinu zahlédnouti  j i . . .

Kdo netvoŤí, neměl by míti právo mluviti o pravdě, jako kdo
nemiluje, neměl by mluviti o štěstí; soudně, soudně, pravím,
měl by bj,ti zakázán tlach takov1i!

Ale mluví, mťlže m|uviti o svém štěstí opravdov1i milenec?
Jeho štěstí jest právě jeho samota a neštěstí mě]o by jméno
t,ržiště. A opravdu tvoŤiqf člověk, umělec, vědec, že by mohl
žvaniti o pravdě? Snad, až se budou prodávati a kupovati panny
mezi lehk;imi holkami.

Homo additus naturae - umění.
Homo additus libris - kritika.
Liber additus libris - učenost profesora Kazimíra Sádla.

Mravní temperatura básníkova a umělcova jest, jsem pňe-
svědčen o tom, f,legma.

Kde jiní, pňíliš snadno vznětliví, horlí, kňičí, rozčilují sebe
i jiné, on zristává klidn;i.

Rozžehuje se mnohem později, ale pak drži žár mnohem déle
než vznět,livci a stupĎuje jej do bílé žhavost,i, kdy oni již dávno
vychladli.

Takov1i jest zákon pravého básnického a uměleclrého en-
thusiasmu.

Praqi básník a umělec pracuje, jak se vyjadŤuji, o ugsokém
tlaku,To znamená: potlačuje první nával vzrušení, citu, vznětu_
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nevylije ho ihned a nedá mu zvětrati krátkodechou náladou,

krátkodech;fm v buchem. Ví, že jeJi opravdovf, vrátí se po

letech zesílen1f a poŽene léta a léta dílo jeho jako sílo.

Celé nitro jeho musí b1fti plné, napěchouané takoq.im bohat-

stvím léta a léta zatlačovan;im a potlačovan1im, zakot,vovan;fm

v duši, sváděnfm do základrl ticha a pňemlčení.

Koreklnost neboli sprdunost není sudidlo estetické, n1fbrž jen

puristické. ŘeknešJi o nějakém díle, že jest správné, Íekl jsi tím
jen cosi zcela záporného: nemá chyb, nemá vad. Ale sudidlo

ivťrrčí musí b1fti klailné. Musí vypovÍdati o díle, jaké má tvoŤivé

ctnosti: sílu, v;|.raznost, bohatstvi, vzlet a žár.

Proto pouhá správnost nemrlže byti ani sudidlem jazyka.

Jsou spisovatelé, kteŤí mají jazyk správnf, to jest prostf chyb

a hňíchrl proti gramatice, a pňece zcela nev;frazn;Í, blátivf, roz-

měklj', chud1i, ňídk}i, bahnit1|', měkkfšovit;f : psané drtiny a pi

liny. A jsou spisovatelé, kteÍÍ neměli jazyk správn1y', na pňtklad

Flaubert, a jsou pŤesto z největších stylistrl své země a svého

národa. Několik prohŤeškrl jeho na správnosti jazykové dovede

opraviti každj' filolog, ale aby jen pochopil a změňil celou sílu

a velikost jeho invence jazykové, potÍebuje i vzdělanf Francouz

let a let oddaného studia. V tom jest triumf tvoŤivosti nad zed-

nickou krokvicí a nad zednick;fm lineálem.
Proto puristické časopisy filologické, jinak užitečné a opráv-

něné, neměly by se činiti rozhodčími o věcech stylu básnického

a uměleckého: pŤesahují svou pňíslušnost.

t * *

Jsou čeští filologové, kteňí prohlašují za nejvyšší zákon stylu

slovesného, jak ŤÍkajÍ, píirozenost. Praví: Piš, jak mluvÍ lid, a ne
jinak. Jak slyšíš na ulici, v rodině, v hostinci, v obchodě, v lese

a na poli. Co a jak lid nemluví, toho a tak nepiš.

A tak běda ti, obrátíš-li slovosled ! Běda t,i, píšeš-li souvětimi, ._
neboé lid nemluví souvětím.

Ale pravím zde klidně, že tento naturalism jest nedorozumění
a zneuznává základních zákonri tvorby stylové.

Slovo mluvené a slovo psané vždycky se rozcházelo a bude
se vždycky rozcházeti; jest tu jedno označení pro dvojí věc zcela
r znou. Mluuené slovo jest dorozumívací prostŤedek, psané slovo
bylo a jest pomník. Mluví se pro vteňinu a z potňeby vteŤiny, ale
píše se pro věk. Mluví se do vzduchu, ale ryje se rydlem do ko-
vové desky, teše se do stěny skalní. obojí v!7raz má rrizn;f ričel,
rriznou optiku, rriznou perspektivu. V prvním pňÍpadě jde
o ričelnost' praktickou, o tispornost, v druhém o monumentál-
nost, o stavbu a členitost architektonickou.

A t,ak pňes všecky pňíkazy tohoto pohodlného a lživého natu-
ralismu budou uŽívati básníci inversÍ, poněvadž verš jako celek
jesL jedno jediné slouo-rytmické zaŤíkadlo nebo zaklínadlo _vyšší
jednota jakási než součást slov empirick;ich, z nichž se skládá.
A umělci prozatéňi budou psáti souvětími, uznají-li to potŤebn m
pro své zvlášt,ní ričely slovné stavebnosti, neboé vědí, že souvět,í
ve slohu slovesném jest to, co kont,rapunkt v hudbě.

Slyšíš hovor na ulici. Ale pŤišpendli jej na papÍr fonograficky
věrně a často užasneš: jak jest' zde natáz nepňirozen;Í, nepravdiv ,
nepravděpodobnf.

Le urat n, est pas tou jours uraisemblable - praudiué neni u ždgckg
prauděpodobné, uěrojatné, vědě|a již klasicistická estetika fran-
couzská sedmnáctého věku.

A anglick;im lit,erárním hist,orikrim jest tato pravda tak zňejmá,
že činí ze stupně odklonu básnické nebo umělecké mluvy od
konversačního prrlměru doby prostňedek, jlmž karakterisují
slovn1i vj,raz toho kterého básnÍka.

t t t

Bossuet mínil, že nenÍ možno saěíiti nic uěčného proměnliugm
Ťečem, Snad ne věčného, ale aspoli věkovit,ého. Avšak ve chvíli,
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122 kdy bylo stvoieno slovné arcidílo v některém jazyku, ztrnul

" 1a"yt. mrtv1il; a jest tňeba zv1fšeného pňíboje života a jeho vln,

"by ""." 
zjihl a se rozbouŤil. A stvoŤte zdstup takov ch arciděl -

vÍce než kolik odpovÍdá nosnosti živého jazyka - a uvidíte, že

jazyk pŤestane se vyvíjet nebo že další jeho v voj bude zŤejmá

"".r.to.t. 
Tak jest pravda, že dokonalost jest v jistém smyslu

nepŤítelkyně života a že ričelem qfvoje jazykového, ale žel i jeho

ko,,cem je tvorba krásy. Jakmile t,oho dosáhl, mrlže zemňít

nebo - iivoiit dále, jak dovede a jak mu libo; ale vždycky jest

již jen trubcem vypuzen1fm z rilu duchové tvoňivosti.

2

ou l a da íen í . -  J s ou c t no s L i , j ežmr lžekona t i i o t r o k ,
a koná-li je, získává svobody duše; kdežto pán, aby si ji jen

zachoval. musí konati ctností desetkrát tolik, - aby jen vyrovnal

neqihodu, která jest pro jeho vnitÍní život v tom, že jest vydán

vnějškovfm svodrlm zvrile.
rltunoi.a, nejhlubší myšlenka duše ruského lidu, která se

vyjádňila ,," ,,' 'ěiš"k jako trpnost, jest strach z panování. Rusk;i

liá otročil dobrovolně , nechtěl si vládnouti, poněvadž ve vlada-

Ťení. v kaŽdém vladaŤení viděl největší nebezpečí pro duši:

ne jsnazš imožnosthÍíchu.ZLohoLopoměruruského l idukv ládě

" 
,,l"d"Ť"''í hovoŤl mně podivuhodně hlubokf pud mravní.

Vpravdě: vládnouti jest cosi nejnebezpečnějšího, unrění nejtěžší

a nejvzácnější na světě. Rusk1 lid ve své moudrosti rád svaloval

toto bŤemeno na cizí pošetilá bedra' Poslušenstvim ciziho panství

vykupoval si _ svobodu duše.
" 

e i toto svobody zcela vnitŤnÍ, z této svobody duše, jíž si

získával ve st,aleťé porobě, vyrostla pak ta jedinečná poesie

a beletrie ruská, Tolstého i Dostojevského, Puškina i Lermontova,

Tjutčeva i Někrasova - zároveí cudná i vášnivá, silná i něžná,

opojná i kritická: i hlubina věčnosti i kouzlo prchající chvíle.
- 

Ňemťrže jí porozuměti, kdo si neuvědomí těchto skrytJrch

zdrojrl jejÍho mravnÍho zdraví, staletí chráněn;fch a stŤádan;ich

a ukr;ivan11ich pod pokorou vnějškové poroby a vnějškového
poddanství.

Teprve nyní -- po pádu. carismu - vládne si rusk1i lid sám.
Jest možno diviti se tomu, že toho nedovede? Že v Lom žalostně
hudlaŤÍ a diletantičí? Neboé toto uměni chce jako všecko umění-
a více než všecko umění, neboé jest nejsložitější a nejvyšší a nej-
obtížnějši z něho - b)it,i cvičeno a získává se jen st,aletími a tisíc!
let,ími cviku a experimentování. Všecky evropské státy mají
posud jeho jen velmi krátkou a nedostatečnou tradici * nejdelší
ješt,ě Anglie: Rusko nemá žádné. Pravá t,radice vladaňská nalezla
by se snad jen v Číně, kde má tisíciletou minulost.

My dostáváme se nyní k vladaŤenÍ: a také bez tradice , zkaženi
trpn;im odporem, kter1ir jsme vyvíjeli v Rakousku, - t,outo zba-
bělou formou revoluce, - [e revolucionáŤi, nfbrž mnohem spÍše
anarchisté, ne ovšem z theorie, n;;ibrž praxí, zvykem duše a mysli,
náladou.

vládli jsme si, snaŽili jsme se vládnouti si jednu clrvíli v mi-
nulosti: snad dvě, snad tňi staletí za naší reformace. A hned
vyskytl se hlas, nad všecky jiné mocn;i si]ou duchovou a jejím
žárem, kter;i odrnítal zásadně vladaňení: Chelčick.f.

Měli jsme jedinou svobodnou obec boží v Čechách: Tábor.
A karakteristické jest, jak se skončilo vladaŤstvi jeho: za hmotné
q.ihody hospodáňské složil ji i on do rukou Jiťímu Poděbrad-
skému. Ano: snáze, nekonečně snáze jest požívati než vládnouti!

Celá ňada lidí klame se v tom, že vladaňení jesť rozkoš nebo
požitek, požíudní moci nebo opdjení se mocí. Vpravdě jest však
pravé vladaňení tuorba, tvorba nikdy neustávajíci, nikdy ne-
tuchnoucí. Filosof nebo básník myslí za sebe - prav11i vladaň,
hodnf toho jména, musí mysliti i za posledního cestaňe, kter;Í
roztlouká štěrk na silnici. Básník, kter;f by ďnes dovedl ztělesniti
nám, vzt1fčit,i pro nás osobu opravdového vladaňe, vladaŤe dneška,
zas]ouŽil by, aby mu lidé líbali ruce a nohy na potkání. Učinil
Dy pro správné politické myšlení dneška vic než sta ročníkri
dnešních našich novin nejrriznějšÍch směrri a barev, než všecky
ňeči pronesené za léta a léta v Národním shromáždění.
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124 Vyvolati, vzt1fčiti pňed sebou vladaňskou duši, plnou něhy

a síly, moudrosti a lásky, pňedvídavou i nábadnou, bylo by

stvoňiti lidsk}i kosmos - kosmos v Ťeckém slova smyslu: v1iraz

nadlidské krásy.
Shakespeare dovedl toho ve své době a pro svou dobu. V Jind-

Íicha V. vtělil ideu opravdového národního krále a reka, v pravou

chvíli velkodušného, v pravou chvíli špr movného; prostého vší

pÓzy, druha sv ch vojákii, bavícího se s nimi v táboŤe na zapŤenou

v pŤedvečer rozhodné bitvy jako rovny s rovn;Ími; pňitom plného

sebevlády a kázně, smyslu pro povinnost a čest, modlícího se

pokorně k ,,bohu bitev..' Ale to jest ovšem pro nás uzavňená

minulost: stŤedověk.
V poslední době pokusil se o t'o Claudel ve svém odpočinku

sedmého dne, ale tam jde o císaňe čínského, o V;irchod, jehož

tradici nalezl a poznal básník zblizka na místě a pňepsal ve Svou

báseů.
Ale jako krev z krve naší a kost z kostÍ našich stvoňiti ji, o to

jde nyní.
To jest rikol nad rikoly. A pňíkaz nutnosti nejen básnické:

i politické.
t * *

Suoboda íeckého ducha,  -  o  svobodě Ťeckého ducha
uměleckého nedovedeme si učinit dnes ani náležité pŤedstavy.
Pňedstav si jen živě a uvaž, Že Aristofanes prostňed nejstrašnější
války peloponneské parodoval ji a travestoval ji jako opičí

divadélko, jako pitvornou a malichernou posunčinu lidské hlou-

post,i! Zept,ej se sám sebe, bylo-li by t,o možné v dnešní Evropě,

aby za světové války někdo v Německu nebo ve Francii měl

takov1i poměr k ní a ztělesnil jej v uměleckém díle, notabene
v uměleckém díle určeném Živému, skutečnému divadlu pŤí-
tomnosti!

Tomu Ťíkám svoboda duše tvrirčí. PŤed tím smekám.
To pŤedpokládá ušeobeené vědomí, aeÍejné a obecné vědomÍ

o tom, že tvorba jest něco vladaňského, co má právo vzíti si za

podnož celf život, i Život celonárodní i smrt celonárodní. To
pŤedpokládá pňesvědčenÍ hodrÍé ne lidí, njrbrž bohri, že v ní není,
nemrlže b1fti nic nízkého a sprost,ého: že vylije-li se na ně, prosvítí
a pňepodstatní i bláto a rmut louže v olympsk1f nektar a ambrosii
a oblázky na cestě v zlato a drahé kamení.

o  našem dnešním hus i t s tuí '  - -  NenÍ větší lž i  nad ně .
V širokém dnešku nežije ani tuchy toho, oč tenkráte šlo. A tak

vybíhá dnes všecko' co Se dot)iká této velké doby, v planost,
pustou a prázdnou theatrálnost,, jalovou frázi a zvět,ral;il, vyšu-
měl;f lepenkov;f post,oj, v dekorační chochol a lež - v tlach
nesnesitelnjl prostě tomu, kdo má smysl vnitňní čistotnosti a sluš-
nost i .

Šlo tenkrát o něco, čemu dnešek rozumi jen ve sv;ich nej-
vzácnějších v;'ijimkách: o suobodu duše čIouěItol)g, o ntiboženskou
Iaorbu duše čIouěkoug, kberá se mriže díti jen na vnitŤní svobodě
a z vnitňní svobody. Vznikal tehdy v Čechách člověk cele vnitŤně
pravdiv1f v poměru ke svému Bohu i ke svému bližnímu. Budo-
vala se Ťíše vnitňní svobody: ňíše vnitňní síly a kázně, Ťíše pravdy
a lásky jako zákona a Ťádu obecného.

Si|a nebgla tenkrát rozmáchlá do vzduchu, tlachavá, velko-
hubá: sváděla se do hlubin, ke koňenrlm; byla jadrná a sporá
slovem i gestem. Pravá síla nikdy není rozmáchlá; a vyšumělá
jest jen si|a bguald: vylitá, zmaŤená, zvět,ralá.

Jak jsme dnes vzdáleni husitství, nevidíš nikde jasněji než
v umění. Co dovedlo zachytiti z tohoto unítfního dramatu modernÍ
umění české, v;ftvarné i slovesné ? Nic nebo skoro nic; povrch, kon-
venční posun' kter hodí se i ke každému jinému vzruchu a vznětu.
Naše malÍĚství husitské, naše plastika husiťská jest ve svém celku
bědná; ale ani slovesné umění nenÍ o mnoho lepší. Ani ono ne-
dovedlo sestoupiti do těch hlubin, kde se píerozuje duše lidská.
A tak chcešJi cítiti opravdu dech těchto velikfch dob, dech
bouíkové krásy, bouŤkového zdraví. musÍš čísti staré theolo.
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gické traktáty, staré kancionály, staré kroniky: tam ještě ulpěl-
odtamtud cítíš vanutí těch perutí, kter m nerozumí, jichž ne-

dovede pochopiti bezkŤídlá doba. Všecko, co dovede, jest
jen: vylhávati nepoučené nadšení a padělati žár, kter;ir studí

a zebe svou prolhaností.
Jedin;i Smetana a sem tam někde ještě Aleš v kresbě takového

kněze nebo hejtmana husitského dovedli se vmysliti, vcítiti,

vetvoŤiti v tuto v1i'heĎ duchovou. Zvlášt,ě Smetana: neboé byl
z téhoŽ těsta nebo lépe: z Léhož bronzu. Jeho duše měla stejn;Í
žár radostné tvrirčí svobody: byla cele ohĎová, bez pochybností -

jistota a víra Sama'

Ndboženstaí  radostné.  -  Kdyby neby lo  tŤeba v  ž ivotě
radosti, nebylo by tňeba ani náboženství; neboé všecko ostatní
mohou ti dáti a dávají ti poesie, umění, filosofie, věda.

Pravé náboženství dává radost, činí čIověka radostn;/m proto,

že dává poměr k absolutnu, víc: jistotu absolutna. Jest vnitňní

osa a posle dni jednotitelka živoLa. Posvěcuje jej celj'' a právě
v jeho funkcích zdánlivě všedních, mal;fch, triviálních. Posvěcuje
i rikony fysiologické; posvěcuje pŤedevším smysly. Na Íělo člově-
kovo učí zírati jako na chrám boži - jedin1i', praqf drist,ojn;i

chrám Ducha; učí je ct,íti, učí je milovati.
Kristus o těle svém a vťrbec o těle lidském mluví vždycky

s rictou jako o chrámu božím. Jemu nebylo kamenného chrámu -

byly jen tyto chrámy živé, pohybující se, rostoucí.
Ani askéze indická není myšlena z nericty k tělu nebo z opo-

vržení jím; naopak: ctí je jako nástroj života duchového, o jehož

největšÍ nosnost a pŤesnost usiluje.

Českf duch a českf problém

S názvem Der Geist der Tschechen vyda| Rudolf PannwiIz
nákladem vídeůského t,;fdeníku Der Friede své sebrané a dopl-
něné rivahy o naší tvorbě literární, umělecké, náboženské i poli-
ticky kulturní v minulosti i v pňítomnosti, rivahy tištěné v onom
listě ještě za války, kdy Víderi jako celek spojovala s pŤedstavou
Čecha jen city nejjedovatějšího zášt,í a nejvražednější zloby.
V té době psal Pannwit,z již o naší duši národní a její tvorbě
s nejčistší, nejlidštější sympatiÍ, s pravou osvícenou láskou filo-
sofa a básníka, kt,er;f žije jin}tmi city, než jest krátkozrak;1i ňev
rozvášnělé ulice nebo zbaběl1f poplach nepoučen;ich novin. AIe
kniha Pannwitzova má vyšší ještě hodnotu, než jest tato časová
a nahodilá cena hrdé, nezávislé a nebojácné spravedlnosti: má
i velikou hodnotu ryze vnitňní, hodnotu dramaticky myšlenkovou.
Nazval bych Ducha Čech nejlepším zrcadlem nastaven;7m
národní duši naší, které máme; a četbu jeho i zamyšlení se nad
ním doporučil bych co nejnaléhavěji všem z nás, kdož touží
vidět,i dále, neŽ kam vrhá kaln;Í okruh svého prchavého světla
dnešek.

Kdo jest Pannwit,z? Nevím, má-li jméno jeho v Německu již
váhu odpovídající jeho vnitňni hodnotě. Ale nemáJi jt posud
dnes, bude ji mÍii nesporně a nevyhnutelně zítra - ani veliká
země a velik1i národ nemohou mlti mnoho duch rázu a velikosti
Pannwitzovy. Pannwitz vyšel z Nietzscheho: z něho má svou
národní i ťilosofickou bezpňedsudečnost, z něho vášnivou lásku
k síle a čistotě tvťrrčí mimo logická schemata' z něho sv j kog-
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