
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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128 micky zorny rihel, z něho svou žárnou intuici, která se propaluje
k jádru a vidí víc a vidÍ hloub než pouhá logická odvozenost.
V Pannwitzovi jako v Nietzschovi jest co nejdrivěrněji sloučen
básník a myslitel. Duch cel m sv;im rázem mužn , vzdálen;Í vši
sentimentality, rozenf odpťrrce všech populárnÍch polopravd
a celolži, s nimiž se ráda miliskuje ulice i parlament, dovede b;iti
rižasně jemnj.a vnímav;Í tam, kde jde o rašení budoucnosti. Tam
Iná jelro zrak něhu až mileneckou, jako sluch pňedtuchy až věš-
tecké. U orientálních mudrcrl naučil se mysliti v těch mocn ch
a nutkav;/ch zkratkách, které zhušéují do jedné věty poselství
věkri' U nich naučil se také rozuměti člověku jako byt,osti ne-
obmezené touhy tvrirčí, jeho žizni jiLi za sebe a nad sebe, žíti
život,em věčnosti. Porozuměl náboženstvím v;ichodním jako
symbolrlm, v něž se vtělila tato touha; nalezl v nich podobenství
tohoto ohně neuhasitelného. Umí s velkodušností zcela vzácnou
a dnes pŤímo v;fjimečnou hledati a nalézati božské j ádro v člověku :
božskou žeri budoucnosti v dnešní zkrvácené mrtvolné setbě
ubohfch lidsk;fch polí. Tuto uelkodušnosÍ, která nezná sobecké
malověrnosti, bych zvláště rád podtrhl na Pannwitzovi. ona jest.
jistota jeho byt,osti myslitelské, ona jest poslední rozhodující
pŤesvědčivost, jeho poznatkri. Tento filosof pŤesvědčuje jako

bdsník: bezespornou čistotou a slunností sv1fch vidin.
Nuže, tento vzácn1i duch upňel svrij slunn;f zrak na nás: na

českou duši tvrirčí v minulosti i v pňítomnosti a vyčetl z ní lépe
než kdokoli druhj'posud české suětoué posldní. V kapitolách nejen
veliké síly vyvolatelské, ale i hluboko prokreslen ch karakteri-
sačním rydlem osvětluje českou tvorbu náboženskou, husitskou
i českobratrskou, českou tvorbu básnickou v díle Vrchlického,
Sovy, Bňeziny, českou tvorbu uměleckou v pracÍch Bílkov ch,
Štursovj'ch, Švabinského, českou tvorbu hudebnÍ ve Smetanovi
se stál1fm zňetelem k tomu, co jeví se mu jako národní české
poselstvÍ světu.

Neboé Pannwitz věňí v české poslání světové, jako věňí ve
světové poslání slovanské. od nás Čechri neočekává nic menšího,
než že staneme se osou' kolem níž vyhrání se stŤednÍ Evropa.

tolik tvr1rčÍ plasticity nalézá v naší duši, tolik tvrlrčího kvasu
shledává v naší bytosti. Tento kulturotvorn;i kvas nenalezl
ovšem v naší politice; a vpravdě ho tam také posud není. Tento
teplg melodickg žiuotng žiuelna|ez| v našem umění, v naší poesii,
v našich nábězích k novému náboženstvÍ. Tu setkal se Pannwitz
s tím, co směňuje k budoucnost,i, protože roste z nejhlubších
rnythick ch koňenri národní minulosti: co nese v sobě látku,
znLžmtže b1iti zhněten pňíští pannwitzovsky člouěk kosmíc|tg -
tak nápadně podobn1f kosmickému člověku bŤezinovskému,
neboé platí o něm totéž, co praví Bňezina o svém člověku. ,,Pro
b|ižici se pňíchod jasného člověka tajriplného, f jenž jedin! u mi-
lionech bratÍi, co budou a bgli, I nad prostorem uítěz, I promění
zemi od pÓIu k pÓlu dle svaté tvé vr1le / a myšlenkou, kt,erá od
poslušnych sluncÍ / se učila lehkosti, tanci a písni, / usedne ve
tvé tajemné radě | mezi knižata ltosmu - / sladko je žiti.,,

A postavte vedle toho závěr knihy Pannwitzovy. ,,Nejniter-
nější a nejduchověiší Čechové a ostatní ve sv;fch nejniternějších
a nejduchovějších náladách usilují o nov1il svět a o nového člo-
věka; tu se vynoŤují st,ejně, a pŤece jinak zase neŽ na celé země-
kouli a jako pokračovánÍ tajemného Ruska, všecky mohutné
eschatologické a mesianistické sny. Nekonečná láska ke Slovanrlm
jako k lidsk1im, prost;Ím, pokornym a ješt,ě dět,skfm národrim
spl;fvá s uctíváním všech světov;ich kultur, v;fchodních jako
evropsk;fch, a dík vykupitelri, kt,eňí kdy byli, vpl;ivá v rostoucí
naději u nouého ltosmického čIouěIta, u němž všichni, také Čífi,ané
a Japonci, jednou se sbratíi u jeding uelikg ndrod bezruirodnosti.
Zde jest Dostojevskij prorokem, kter;f pŤedvídal více než pňí-
tomnost, zde jest technika a udllta tim ďábetstuím, které nakonec
bude moci pfemoci člouěk kosmickg snad jen silami magickgmi,
zde však vyvěrá také, tŤebas v mno]ra obalech skrytá, spása
všech, noué ndboženstui nougch nd,rod .,,

V studii Pannwitzově čteš větu, která si tě zastaví jako rižasn1ir
objev velikého psychologa; a v nÍ jest i klíč k vÍŤe Pannwitzově
ve Slovany a v tomto pŤipadě v Čechy. Ta podivuhodná věta,
která staví Pannwitze mezi největší psychology, kolik jich kdy
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ft1180 žilo, zní: Němec jest nauenek uzkostlíuě praudiug, dounití ušak
neproniknutelně prolhang; Slouan prduě naopak.

To jest, opakuji, viděno velik;im zrakem objevitelsk}m; a jest,
v tom sudidlo mezi vší pravou tvoňivostí a pouhou mechanickou
plodivostí, mezi živoLn1fm geniem a moralistickou šablonou.
Mimochodem ňečeno: nevěňím, že tato věta platí do slova a do
písmene i o nás Češích. I u nás vyskytá se a právě v poslední
době nápadně, až žalostně často, typ vnějškového sudiče samo-
sprauedlni'lta, Lyp moralisty, kter;i měŤí život mírou vnějškové
korektnosti a nahradil by rád svobodnou tvorbu v;frobou podle
chudoduch; ch receptri, jak je dodává jeho obmezené, jalové
stranictví, jeho táborová tendenčnost. Upozornil jsem nejednou na
něhovtěchto listechapokitil jsem jej jiŽtaké určit;im jmenem -
vidím v něm české kulturní nebezpečí.

Vnit,ňní pravdivost jest, jen jiné jméno pro tuoíiuosÍ. Tvoňivost
nemriže byLi unějškouě pravdivá, poněvadž vnějšková pravdivost
jest dílo mrtvoty a jesť možná jen na mrtvolách: aŽ když ztuhl
pŤekotn životn;f var, až když teplo vyprchalo a tvary ustydly
a se ssedly, možno mluviti o formálné logice všeobecné, kt,erá
jedince podÍaďuje pod druh a rod. Ale člověk tvoňiv1f potÍebuje
i vnitňnÍho rozporu' dvojklannosti, jako dramatického kvasu
a ostnu; bez něho nebylo by v;fvoje. A víc: potňebuje jich i jako
kletby; z niž se vykupuje - tvorbou, touto jedině ričinnou for-
mou posvěcení božského. To všecko jsou ovšem sudiči-samo-
spravedlníku knihy života, uzavŤené sedmerou pečetí tajemství.
Jeho pravda - v1fbojně a tvoňivě ovšem riplně mrtvá a bez-
cenná - jest hned od začátku hot,ová jako houska na krámě.
Není to koňist vnitňního nebezpečného boje - jest to vnějškov1f
pňedpis a pňedmět.

Naše budoucnost závisí na naší síle tvoňivé. Síla tvoňivá jest
však tolik jako síla uladaískd. TvoŤivostí vládne člověk sobě
a zároveri jin1fm. Není vlády bez sebevlády a není sebevlády
bez tvorby: ona jediná váže a poutá sÍly tím, že je rozvíjí v nej-
vyšší nosnost. Pannwitz uvědomuje si velmi jasně nejobtížnější
českf problém, problém všech problémri: jesť otázka, dovedou-li

Češi nyní vládnout sami sobě. To jest naše pravá hamletovská
ot,ázka. Na nÍ závisí všecko. Bez této síly jsme zt,raceni; dnes
osvobození, budeme ziLra v područí znova; uvolnění na minutu
vnějškově, nepŤestáváme b1fti ani na chvili otroky vnit,Ťně.

Jsou znamení, která děsí i klidného pozorovatele. Na pÍíklad
smutná skutečnost, že ve chvíli, kdy dosáhli jsme svobody
vnějškové, klesá zájem o pravou tvorbu a pňenáší se cele a vy-
lučně do vnějškové vyšumělé dekorativnosti a povrchnosti, do
politické arény a hriň: i do polit,ického cirkusu. Nebo jiné zlo-
věstné znamení: z té v.ší literatury osvobození politického a od-
boje národního kolik jest děl opravdu tvrirčích, vnitŤně, básnicky
a umělecky hodnotn;Ích? Žalostně málo; z největší většiny
brak. Tam, kde bys čekal v11itrysk síly koŤenné, vfboj z hlubin
a temnost duše národnÍ a rasové, nalézáš jen mdlou frázi a zvět.
ralou nemohoucnost. Úzkostliv;i' strach, aby nedostal se v Čechách
ke slovu špatng typ Čecha, Čecha politického hastroše a tatrmana,
kter;i žije již jen divadelním povrchem a hraje sama sebe pro
galerii nebo parter, a aby zase jednou kulturní naděje nebyla
bědně zklamána, svírá ti hrdlo.




