
Svatopluk Čech: ModliÚby k Neznámému

,,Kritikamá s udmi zacházet,builiž iakékoli uaše jméno a jaklkoli
uáš uěk, iako kdgbg ttgŤi tisíce let pŤešIo pÍes oáš hrob.,,

Ernest Hello

Kdybych byl měl pochyby o tom, jeJi p. Svatopluk Čech dobrj',
rozumny a ušlechtiljl člověk, tato kniha jeho musila by mi je l,y-
vrátit nadobro a od koŤene. Každy si formuje Boha svého ze sebe a
podle sebe, a Brih Sv. Čecha - nevím, proč mu Ťíká Neznámé - je
Brih venkoncem jasnf, klidnj', ušlechtilj' - ale i, bohužel, povrchní.

Řekl jsem, Že nevím, proč p. Čech svého Boha nazj.vá mÓdně Ne-
známym. Nevim, nechápu to proto, poněvadŽ toto Neznámé je mu
v nejdriležitějších a nejrozhodnějších bodech riplně známé, jasné a
jisté. Tak není mu na pŤ. ani dost malé pochyby o tom, že člověk cítí
v nitru hlas, kterf nás vede jednat ve smyslu a po plánu toho Ne-
známa:.

Ví, proč nám bytí zdroj i metu skryla,
ví, proč nám dává nést i zlo a muku,
zná skrytj' soulad zemskj.ch nesouzvuktl _
Nuž, ji se klidně, dťrvěŤivě vzdej,
kam a nitru tuém ti kdže, za ní spěi! Str. 53.

Není mu dále nejmenší pochyby o tom, že svět je nejlepši a nej-
krásnější, všechno v něm Že pracuje k vyšší jednotě a harmonii, vše-
chen rozpor a nelad že jest jen zdánlivj':

Teď rozumím, co pějí sosny, buky,
pod nimiŽ kráčím. Dílec pŤirody
jak ony, touhu cítím, s jejich zvuky

svfm lidskj'm hlasem zapět do shody:

suď, moci nezlátná, dílr Tobě vŤelj'l

Dikza svět plnj,krásy, díky zaůl Str. 53'

A j inde:

Tys r,e všem kolkolem: Tys v lesních zvonc kráse

i v s]ávě ledovcri a v hrtize propastí,

i u tom co čIouěku ien ohgzdnasti zdd se,

ušak celku krasnéIto je nutnou součcistí. Str. 19.

Jinc1e (na str. 44) je svět Čechovi ,,veliká báSeťt.., jež ,,v celek

boŽsky krásny skládá květ lilije i ropuchu...

A na tomto venkoncem krásném a dobrém světě mriŽe bj.t člověk

tecly snadno št'asten. PotŤebuje plnit jen několik pŤedpisri, z nichž

nejdúležitější jsou Čechovi asi pracovat poctivě, dtivěŤovat v lásku

boži, zajitsi občas dopŤírody, která prj.je svou krásou a velebou nej-

lepším návodem k utušení a postiŽení Boha (ZesnÍ žalm, 42 a n.), a

plnit s&ulkem, nejen slovem náboŽenství Kristovo (Vdnoční,116.), ne.

bot všecka bída světa pochodí beztoho jen z toho, Že z ducha učení

Kristova zbylo schema, pouhá formulka, že duch, ,,slovo prosté,

vroucí, Živé, jež se z velké d.uše lilo.., vyvětralo a ztratilo svrij smysl,

scvrklo se na ritus a formu (Slovo 7.)

Na počátku slovo bylo
a jen pouhé slovo zbylo.

Tolik driležitj'ch věcí ví p. Čech o pŤíčině a smyslu tolroto wěta -

proč tedy mluvit o Neznámém? Jaképak Neznámé, lrdyŽ Čech ví
jistě, že Neznámé to je Láska, to že je podstata a zákon jcho.

mé já, mrij púvod, skon _ r'še v jakés cizí dlani,
jež očim skryta mj'm a po níŽ marné ptaní;



nuŽ, mlčky, s drivěrou jí sebe všecek vzdám,
v ten taj, at jakkoli jej mluva zve neb zvala:
- B h, bozi, Jahve, Allah -
vše lidská pouze hláska.
Jen uěÍtm, žeť on kiska,
zdroj ltiskg ušeliké a uěčnri lriska stÍm Str. 20.

V ty taje lidskj. nepronikne duch
a zve-li ten jej PŤíroda, ten Brih,
ten iinak: uše to prtizdntÍ pouze hldska *
Jen utm: že jest' a uěÍím: že iest lriska. Str. 53.

Nuže, myslínr, že to riplně stačí věŤit v naprostou existenci jednoho
svrchovaného zákona, ristŤedního' jemuž všecko podléhá a z něhož
lze všecko ostatní dedukovat. ,,Neznámo,. Svat. Čecha je pak pouhé
slovo. Jaképak Neznámo, když s touto jedinou záhadou skutečnou,
s vlastním problémem teleologickjlm je Čech riplně hotov, když si jej
rozŤešil vírou? Čech věŤí prostě, a to vírou neobyčejně pokojnou,
klidnou a rozumnou. Není horečky, není děsu strachu a hrrizy, není
pochyb a spor v jeho víŤe. Charakteristické pro tento pokojnj.,
usedl cit, Ťekl bych, je báseí Zpouěď (str. 108). Básník Žaluje a vy.
znává na sebe mnoho vin a hŤÍchri, z nichž nejseriosnější a jádro všeho
ostatního je, myslím, indi|erentismus (111).

Já ve svénr šiku bojovník byl chabj.,
já mlčel tam, kde měl jsem veto hŤmít'
zňel nečinně, kde utištěn byl slab ,
kde měl jsem zdvihnout proti kŤivdě štít.
Boj - pravda _ nedristojnj', boj náš denní
za tretu' osoby - z té vŤavy vent -;
však já i tam, kde zvalo pŤesvědčení,
bych za ně bouŤím všem se vydal v plen,
kroli stranou od klopotné srážky šina,
jsem pohodlnj. volil klid' _ Má vinat

Ale nakonec odpouští si všecko, poněvadž prÝ - on za to vlastně

nem že - koho Bťrh predestinoval k hŤíchu - všechno marné. Konec

koncrl hŤešil tedy v člověku - vlastně Brih.

Tg aíš, proč zakalil isi moie zorg,
ty ke zdroji až stíháš vášně proud,

víš zpÍedu aždg, iak skončí nitra sporg,
tgs neomgln! od aěčnosti soud.
a víš, kam za|etitajiskra malá,
jeŽ tebou vznikla, lásko neskonalá. Str. 114.

Jak vidět, není p. Čech fatalismu daleko. Jinému věiícímu člověku
by bylo z takového názoru k smrti zko, ale p. Čech bere jej velmi
pokojně. Jeho Brih je vribec Brih pokojnj.ch a usedlÝch - horečku,
která zmítala Pascalem, by sotva pochopil.

A ještě něco: Brih povrchních. Myslím to takto. VěŤím-li v Boha, je
strašnj. mrij problém ten: vyložit, jak z|o, bída a hŤích dostaly se na
svět, co tu mají dělat' jakjl je jich smysl a čel. Btih sama láska, samo
dobro - a pŤece na světě tolik tmy, hŤíchu, zla fysického i mravního. To
je problém osprauedlněnt Bohatheodiceg' PŤes něj nemriže pŤejít rrikdo,
kdo vribec má oči k vidění. Protože nikdo nemriže nevidět na světě zla.

Ale pŤechází pňes něj ku podivu snadně a pohodlně Svatopluk
Čech. Neuznává vŮbec zla a špatnosti na světě. Svět je mu krásnf, bez
vacly, jak jsem ukázal, Z|o a bída nemá u něho žádné existence reálné
_ jsou jen dialektickou formulí ke konstru]<ci Boha. Bťth p. Čechriv
(str. 17) je docela Brih spÍnozousk! a hegelousk!. Jako Spinoza bojí se
Bolra vribec určit' bojí se Ťíci i o něm, že je jeden (již to je mu obme-
zenÍ' a tedy popňení), stejně Svatopluk Čech po jeho stopách:

Tgs u tainé oblasti, iiž lidské uše ie cizi,
kde zlo i dobto mizí,
kde pojmy vše se tratí,
jež pro člověka platí -
tam teprv začáte|< má tvoje skrytá Ťíš. Str. 18'
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Tak v pátem díle, sedmnácté větě píše Spinoza: ,,B h je prost všÍ
trpnosti a není dojÍmán žádnfm afektem libosti nebo nelibosti.., a
v dodatku: ,,Brih nemiluje a nenávidí v]astně nikoho... - Ale s názo.
rem tímto dá se těžko srovnat celá Ťada jinj'ch míst v knize, kde Brih
je pojímán více méně anthropomorficky.

Tomuto spinozovskému, hegelovskému optimismu jsme dnes však
co moŽno nejdále, je nám dnes v jádŤe cizí. Prohlédáme ho jako
pohodlnou dialektickou hru, vidíme, že ta velikolepá jednota a.to
chválené usmíŤeni všeho je pouze - ve slovech. Vidíme svět roztrže-
nější, věci pŤíkŤeji proti sobě postavené, a ta nelidská nebo nadlidská
harmonie, jakou vidíme s deseti tisíc metrú abstraktní vjrše, nám zní
jako vfsměšek. Je to mrtvá abstrakce, falešná idealita. Jsrne reálnější,
bolavější. Bolest je nám pŤílišnou realitou, neŽ abychom ji dovedli
vyléčit slovy o harmonii, jakou dává prj. i tato bolest v jednotné
notě koncertu Boha.

Ty, z hlas země všech, všech jásotú a stonri,
srÍm stdle chaalozpěa si skltÍdtiš hÍlmau!,
z té va|né stupnice všech blah ch' strastnj'ch tÓnri
od prvních děcka slov po těžkf chrapot skonu'
u ntž všechng zlozaukg, i kletbg, blas|emie,
pro Tebe spllaajt v proud. ied.né hatmonie,
jak s vfše vŤava měst ve snivj'moŤe šum.

Nám takovj'to koncept Boha docela nevyhovuje. Takovj' Brih
vypadá nám pŤíliš pohodlně a, abych Ťekl celé slovo, sobecky
obmezeně.

Mluví se stále více o náboženské renesanci, o metafysickém novo.
idealismu. Kniha Čechova chtěla patrně Ťíci do ní své rozhodné slovo.
Vyložil jsem však, proč soudím, že jim ve skutečnosti není. Vgchtizt
ze stanoviska pÍtliš pohod.lného a snad.ného a z striuri sttÍt iiž tam, od'kud.
bg se teprue měIo ugiit. Stanovisko jeho není a nem že bj.t dnes stano-
viskem dnešní naší potňeby náboŽenské. Ta stojí na stanovisku právě
opačném lrnize Čechově. Cítírne svět pŤíliš nelogick;f, bídnf, boiavj.,

zlj a špatnj' a proto - hledrime Boha. Jdeme cestou právě opačnou

Čechově. Nám je Brih skuteěně Neznrimé, které nenalezdme nikde
hotoué. My hledrime Boha na jinj.ch stezkách. Chceme, aby se zrodí.I,

aby se šííil a sílil - nám není hotovjl. Nám není tou neutrdlnt
harmoníi jako Svatopluku Čechovi. Nám není Bohem pohodlnjlch
a klidnjlch. My nechápeme, že tak klidně lze o něm psát, tak neutrálně
o něm psát, Že se to mriže všem stranám a všem směrťrm líbit, že to
uspokojí i liberály i konservativce, i lrlerikály i svobodomyslníky,
theisty i deistY.

Kniha o Bohu, skutečnj.ch Modliteb k Neznrimému, musila by bjlt
myslím jiná: prudká, napjatá, zapáLená, horečná, hledaiíci skutečně.
Musilo by tam jít básníku o suého Boha - ne o Boha všech a pro
všechny.

Zbyvá mně promluvit o uměIeckd stránce knihy Čechovy. Mnoho
zajímavj.ch poznámek by se tu dalo Ťíci o poměru verše Čechova
k verši dnešní mladé generace naší. Čechova dikce je neobyčejně
široká, ale i neobyčejně - prázdná'Má širok! dech,hyrnnicky, široko
rozlit:i tÓrr, kterjl v mladé generaci vymizel skoro riplně a brzy bude
pokládán za pŤeďpotopní, dnes vymŤelj' druh. Ale verš jeho je hrubf,
nevypracovanf, nemá neru ptužnosti, odlišenosli, celé té složité
struktury, toho bleskového fluida. Vypadá mdle vedle nejlepších
veršri m]adj.ch. Nemá obrazri vonnj'ch, novfch, sevŤenfch, nemá
nového smělého bodavého slovníku, nemá ostrj'ch kontur, leptané
linie, náladové sugestivnosti. UŽívá často slov a vět, s nimiž jsme se
zvykli setkávat jiŽ jen v rivodnících nebo článcích novináŤskjlch.

Celkem je to dikce a forma pŤíznačná ideám této knihy: neutrální
harmonie, široká sice, ale necharakteristická, neindividuálná.

Str. 20.

l6 Kritické proicvy :}




