
11'2 Myšlenky eísaňe Marka Aure|ia

Starf čestn1f dluh splat,ila v těchto dnech naše literatura:
ve v}rborném pŤekladě dra Em. Peroutky, v pňekladě opravdu
umělecky cítěném, vyšly int,imní zápisky císaňe Marka Aurelia,
T& ei5 E,avrÓv (což parafrazuje velmi pěkně v rivodě p. pŤekla-
datel jako ,,hovory s vlastní duší..). Pňeklad dra Peroutky jest
druh česk;i pĚeklad této knihy plné vnitŤní v1fsosti a du-
ševního šIechtictví; první zčeštění Myšlenek podal Ťeditel jičín-
ského gymnasia Frant. Šír r. IB42, ale pŤelrlad tento, dnes těžce
pňístupn1f, nevyhovuje již ovšem ani jazylrově a v lecčems ani
věcně, a tak čítal dosud česky vzdělanec, nebyl-li náhodou kla.
sick m filologem nebo filosofem odborníkem a pokud cítil vťr-
bec touhu čísti tohoto císaÍslcého mudrce, N{yšlenky Markovy
asi veskrze v německém pŤekladě v Reclamově Universálce.
Tato závislost, jestli kde, tedy zde pokoŤující, jest nyní zru-
šena, i dá se snad doufat, že Marlrus Aurelius stane se v čes]rém
pŤekladě vyhledávanou a milovanou knihou, zvlášt,ě nyní, kdy
v posledních básnick]ich knihách Macharoqi'ch jest, klíč, kter;f
otevírá i širšim vrstvám pť.ístup lr pňísně zákonité ]<ráse a veli-
kosti ant,ického světa.

Myšlenky Marka Aurelia byly ňadě velik1ich lidí tím, čemu
ňÍkají pěkně Francouzi épée de cheuet, knihou, ]rterá se béňe
všude s sebou, na pochod i na cestu, knihou, která lehává na
nočním stolku, družka a těšit,elka bezesn;ich nocí. Jest to
kniha duševní statečnosti a hrdinné kázně, alc vedle toho
i kniha laskavé, shovÍvavé moudrosti, usmíŤeného melancho-

lického tisměvu, vše chápajícího a všecko odpouštějícího, kter;i 113
klade se měkce jako pňísvit uklidněIého podzimního slunce na
všecky věci života i smrti. Není t,ňeba pňitom zapírat, že toto
slunce někdytaké již zastudí a že svit jeho b vá chvílemi i stňiz.
liq|'; stoicism sám nenÍ než heroism stíizliuosti, chladného a sta-
tečného pohledu, kter;f se nedá másti varem krve a smyslri,
kterj umí pohleděti věcem tváňi v tváŤ a rozplašiti oblak ilusí,
v něž jsou zakukleny. Ne náhodou pŤichází stoicism po vrcholu
Íecké filosoÍie, po jejích veli\fch soustavách spekulativn ch,
po Platonovi a Aristotelovi, ne náhodou ovládá jako život,ni Íi-
losoÍie nejušlechtilejších duchri poslední věky ch1flícího se ňím-
ského imperia; již ve spekulativném uskromnění, v obmezení
Íilosofie na eLiku, a to na etiku po vytce praktickou, na duševní
životosprávu, jest jakfsi pŤíznak podzimkovosti, posledni Í.áze
velikého tvťrrčÍho rozletu spekulativné myšlenky antické. (Kdo
chce poznati stoickou filosofii metodičtěji a soustavněji, sáhne
ovšem pied Markem k EpikteÍouí, klasikovi tohoto filosofického
směru, k jeho Encheiridionu _ vyšel česky také v otázkách
a názorech s pěknou rivodnÍ studiÍ Drtinovou a v jeho piekladě
- a k i e hoD i a l r i b a i . )

Ale pŤes všecko, co se dá ťíci proti němu: stoicism jest jed-
nou z nejkrásnějších a nejhrdějších pÓz, jaké mohl zaujmout
člověk k životu a osudu _ pravím pÓz bez pňíhanného smyslu,
jak]i se dnes pošet,ile spojuje s tímto krásn;7m slovem i krás-
n1im pojmem _ jednou z těch tÍí čtyŤ základních pÓz a stano-
visek, jak}imi mťrže v bec člověk vyrovnati se se životem a se
smrtí. PÓza _ ano, pÓza jest pojem estetick a zdá se snad,
že není místné užívati ho zde, kde jde o ideály etiky nejpŤís-
nější, ideály blaženosti a dokonalosti ryze vnitŤní a intimní,
kontemplativné a soběstačné. A pŤece vždycky, kdykoli jsem
četl stoiky, měl jsem dojem, že nauka tato byla inspirována
estetiekgm názorem a soudem více, než se zdá: člověk ant'ickf
byl již prostě estetik celfm svJrm založenÍm, est,etik tělem i dušÍ,
cht,ěj nechtěj, prostě sv1im fysiologick m osudem, a zris|al jlm
i tam, kde se již odvracel od náclherného divaclla pŤekypěl1ich
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114 sil životních a uzaviral se do cely vnitŤní meditace. Člověk an.
tickjl žil neustále skoro na veť.ejnosti, na náměstí, v riŤadě, pňi

hodech a divadlech, žil slavnostně a družně, všude pozorován

i posuzován, jako sám byl všude veňejn m pozorovatelem a
soudcem; odtud smysl estetick1i, touha žíti krásně, b;1it,i krás-
n1irn divadlem sobě i jinjm a dokonal;im hercem rilohy, která
mu byla svěť.ena; odtud smysl pro krásnou pÓzu u sebe i u ji-

n1fch; odtud i smysl pro hlavní zŤetel uměleck a estetick : ohled
na celek. B;fti krásnou části krásného celku, spolupracovati na
]<rásném celku, spoluvytváňeti jej - takové jest cítění, taková
jest touha antického člověka. Není náhoda, Že u stoick ch auto-
rri vracejí se často obrazy z hostin, kvasťt, zápas , slavností ve-
Íejn ch a divadel. V Encheiridionu XV dává Epiktet, pňíkla-
dem člověku, toužícímu státi se filosofem, zpťrsobného hosta
pŤi hodech. , ,Pomni chovati  se jako na hodech. Když jídlo po-
dávají, došlo k tobě? Vztáhni ruku a vezmi si zprisobně. Jde
mimo t,ebe dál? Nezdržuj ho. Ještě ho tu není? Neprojevuj z da-
le]ra žádosti své, ale čekej, až dojde k tobě. Tak chovej se k dě.
tem, tak k ženě, tak k hodnostem, tak k bohatsbví: a budeš
jednou drist,ojn11im bohri hostem... . .  A o něco dále jesb člověk
Epiktetovi hercem v dramatě vesměrném, jemuž básníkem-bo-
hem byla svěŤena riloha t,a neb ona; na člověku jesL, aby ji pro-
vedl dolronale a s láskou, s uměleck m smyslem, kter1i se pod-
íaďuje pod komposici celkovou. ,,Pomni, Že hercem jsi v pňed-
stavení, jakého básní]r vyvolí: krátké-li, v krátkém, dlouhé-li,
v dlouhém. Chce-li, bys žebráka pňedstavoval, i toho sehrejž
pňirozeně; podobně i chromého, vládce, občana. Tvá t,o zajisté
povinnosb, abys rilohu pŤidělenou dobŤe hrál: vybrati ji náleží
však j inému... (XVII.) A podobného obrazu užívá Markus Aure-
lius na samém konci sv1fch Myšlenek (XII' 36): umňíLi jest mu

,,právě tak, jako propouští-li herce z divadla praetor, kber1f ho
na ja l " .

Žiuot nazírati sub specie umění; tato devisa, na niž jest hrdo
několik moderních, není-liž ta zde již zce|a uskuťečněna? Neníliž
to idea základně antická, jedna z jejích samozňejmostí?

.. .Budou duchové, kterym stoic ism nemriže bj ' t  a nebude 115

oo*i.a,,i,,, slovem a rozÍešením jejich poměru k životu' Budou

Ílžn""]l-r.';ré bude od něho odpuzovat jeho kvietism, jeho

;"'* pJ [riau, jeho podceriování činu a zpňízvučriováni. smgš-

iž"i. ui'-e jediné rozhoduje podle stoy pŤi posuzování člověka.

il;; ;".:hové, kteŤí budou vždy klásti nad kontemplaci ini-

í"u""y tvrirčí iin, kteÍi budou soudit, že jím mriže se jedině

oi"'ot priltizit bohu; že jest tŤeba probojovat život a spolupra-

.o.,*t ,," samé jeho stavbě, záporně i kladně, b ti nejen hercem

nebo divákem v božím dramatě, ale i jeho spolrrtv rcem a spo-

lubásníkem; duchové, jež uchvátil buď velik1f očistn;i hněv

a žár spravedlnosti nebo touha ustrojiti si divadlo vf bojri vlast-

ních sii a tím podobenství, pňibližující je nejvíce k božskosbi.

Budou vŽdy etičt,í vzbouňenci, rebelové spravedlnosti a lásky'

které nebuje uspokojor,at svět, jak jest, a kteňí budou bojouati

o jeho zlepšení; Ludou i duchové básničtí, naivní realisté smysl-

ni, kter11m nedrivěňovati smysln;fm dojmrim bude toLožné s blas-

femií a s rozrušováním nejlehčího a nejkouzelnějšího tajemstvÍ

světového, stíránÍm pelu životního, rozptylováním jeho nej-

opojnější vrině, sráženírn jeho noční rosy. Těm všem nemriŽe
b1fti stoicism životním ideálem, ti všichni budou míti proti němu
námitky, ale i oni uznajÍ jistě rádi krásu jeho mravní koncepce

a pokloní se hluboko stoikrim té duševní v1isosti, jako byl Mar-
kus Aurelius.

Pied svrij pŤeklad položit p. dr Perout,ka obšírnou historic-
kou studii o životě a vládě NIarka Aurelia, bohatě clokumento-
vanou a bystňe promyšlenou, která jest v1fborn;im vodent
k vlastnl knize. Ónye.i.'o pokládá se stoicism za pohanského
bratra kňeséanstvi, za pŤedzvěst jeho a prripravu k němu; proti
této konvenčně tradované myšlence obrací se velmi šéastně
p. pňekladatel ve své rivodní stuaii (str. LVII), ukazuje, že stoi-
cism a kŤeséanstvÍ jsou duševní protinožci, pŤi vší vnější podobě
ritvary dvojiho aučna a dvojíhď světového názoru podstatně si
cizího'




