
-\Uo.PÁTtIU
AE.paAvIFI

t
,tvu,o\tB

'.lí9.É)řa\G
l

Art
E



Brísnická, osobnosÚ l)anÚove

Zjev Dantrlv jest nad pomyšlení složít. : básník i fiIosof, občan-
straník i státník, milenec i nenávistník, první renesanční estetik
a humanista i poslední velikjl katolík stŤedověk:il, místní agitátor
i kosmickj'kontemplativec, pamfletáŤ i prorok a věštec slili se v něm
v jednu osobnost, která Živostí a šíŤí sv1 ch zájmri pŤedjímá již rene.
sančního I, uomo uniuersale. Vezměte jen básníka: t<oiit< živlri na pohled
cizorodjlch prostupuje jeho tkáů : nejsubtilnější distinkce scholastická
leží vedle extase novoplatÓnské, jedinečná privodnost básnické
koncepce a umělecké vynalézavosti v nejbližším sousedství s pestnj'm
látkovj'm i obsahovj.m synkretismem, forma na vjsost zralá s inspi-
rací temné lidové pověsti nebo zkazky. A pŤece: vj'sledn dojem:
jednota - jednota i jako základní, piírodni potŤeba duše i nejvyšší
poslání, ideál ducha osvíceného rozumem a vystŤíbeného zkušenostmi
-tedy jednota uvědomělá. Cítíš' že všecky tyto prvky rrizného prlvodu
i určení byly silou milující duše vztaženy k jednomu bodu, k tvoŤivé-
mu stŤedu a jádru, odtamtud Živeuy a napájeny krví a v něm zformo-
vány v typus poslední obecné platnosti.

Pravdu má italskj' dantista Parodi, praví.li, Že myšlenka Dantova
v rriznj'ch svj'clr tvareclr jest strašliuě jedna: |ormidabilmente uno.
I-iterární badáni však tuto jednotu velmi často rozrušuje tím, Že se
snaží vvložiti více než pi'ípustno a slušno Danta z vnějších vlivri
a složek, Že rozkládá jelro osobnost a dílo v mikroskopickou tŤíšť
sloŽek a prvk myšlení, cítění, hodnocení, vědění, aby je svedlo
v nejvzdálenější privody a prameny a odtamtud dalo jim proběh-
nouti kňivolakj'mi a podivně vinut1 mi drahami, na nichŽ podstou.



pily často nejpodivnější metamorfosy, než se dostaly k. Dantovi.
Stav tento cítí se jiŽ dávno jako cosi nepŤístojného a hlasitěji a hlasi-
těji se ozlvá volání po synthese, po jednotících zornj'ch tihlech, po

krystalisačních osách a sítích v badání dantovském.
NuŽe, má dnešní skromná pŤednáška chce bj'ti takov1fm jedno-

tícím pokusem: chce vyzdvihnouti vnitŤní zákon tvorby dantovské,
onoho činitele, kterj' jednotil v něm rozmanitost jevri i dění život-
ních, kterj' vtiskoval jim - abych uŽil obrazu Dantova - jako

měkkému, povolnému vosku pečet a ráz. Pojímám trlDanta jako

určitf tv rčí typ.trs, jako zákon vnitŤního r stu, jehož ráz a směr
chci vyšetŤiti. Pňitom nemají bj'ti vnější činitelé pŤehlíženi: i jim

se dostane, což jejich jest, poněvadž i oni jsou cenná, byt prostŤe-
dečná složka vj'vojová.

Dantovi múžeme rozuměti jen jako typickému Florentanu
a typickému Itaiovi z končícího se stŤedověku, jako občanu mladé
guelfské komuny, kterj' vězel hluboko svj.mi koňeny v rodné prsti.
To znamená: dŤíve než byl Dante ltalem, byl Florentanem' a jeho

cesta k vŠeobecnosti jde od místní obmezenosti, kterou cítil jako

dobrodiní a od níž s bolestí se odpoutával _ a odpoutal-li se pňece,
tož jen proto, Že puzent d.ucha ajeho poslání bylo v něm silnější neŽ
tento tradicionalism, jinak velmi silnj'. Skutečnost,' že by| pokŤtěn
v battisteriu Ílorentském San Giovanni, byla Dantovi stejně driležitá,
ano driležitější, než že se narodil: z battisteria byl zdvižen jako

kŤesťan a občan florentsky, byl zdvižen k druhému, vlastnímu
životu, i ciuítitě lidské. A toužili Dante jako stárnoucí muŽ po svém
bello ouile, krystalisuje se tato touha po domovině na battisteriu
San Giovanni - tam se narodil vlastnímu vyššímu životu občan.
skému. V tom jest zvláštni rys poměru Dantova k rodnému městu:
cosi hlubšího než pouhá láska k domovině, láska vlastenecká - iesÍ
to aědomt duchouního pÍtslušenstuí a rodu, rys lokální a pŤece již kvas
k čemusi nadlokálnímu, kvas děje tak dalekosáhlého, že dojde
ukojení až v Dantově rristu v nadlidstvi: trasumanare, jak je známe
z Ráje. Dante mohl nenávidět svou Florencii, jako ji skutečně
nenáviděl' mohl vyz1ivat císaŤe JindŤicha VII., aby rozdrtil tuto

proradnou zmiji, tuto prašivou ovci - duchovně se citll netrstále,
musil se cítiti jejím Synem. Proč? Protože citi|, že z historickj'ch
podmínek' z odkazu věkti, vyrostl tam zárodek něčeho, kterj' mohl
vyrristi právě jen tam, nikde jinde na celém světě: zárodek k občan-
sluÍ v moderním, našem smyslu slova. Zde jest Dantriv základní
zážitel<, jeho základní buĎka: zážitek ten není ovšem rázu trpného.
Jest to zážitek duchount v plném slova smyslu, t. j. uvědomění si
něčeho, co jinj'm bylo pouhou skutečností, domyšlení něčeho, co
jinj'm nebylo ani látkou pŤemj.šlení. Co bylo zážitkem místním,
rozšíÍil později Dante nebo lépe pŤetvoňil a pňepodstatnil velikfm
silím ducha i srdce v tdeu italskou, později všelidskou, ano dokonce

kosmickou - v občanství věčného města - zobiektiuísoual svou
zkušenost v zákon družnosti a lásky naposledy až vesmírné.

Co žil básník ve svém dětství a jinošství? Nedovídáme se o tom
od něho samého skoro nic. NešíŤí se o matce, o otci, o rodině' o brat-
rech a sestrách; nic nám neŤekl o svj'ch studiích, o svém povolání.
Jen z polemiky v sonetech vedené mezi Dantem a Foresem Donatim
m žeme se dohadovati, že život mladého Danta v rodině nebyl asi
štastnj., že rodina jeho byla asi rozvrácená, Že otec Dantriv možná
byl odsouzen jako heretik. MoŽná, že právě nedostatek tepla život.
ného v rodině byl to, co zprisobilo, že s takovou vášní a exaltací
vzepjal se jinoch po lásce, kdyŽ setkal se s ní v osobě Beatricině.
První tňi desetiletí jeho Života jsou osvětleny autenticky bezmála
jen těmi několika fakty a daty, které pŤináší ,,Vita Nuova.., první jeho
básnickj.čin.

Co je ,,Vita Nuova..? Tenká kníŽka veršri i pr6zy, složená kolem
r. 1292, do níž jinoch asi 27letj.vybral ze svj'ch posavadních básní
některé napsané v posledních deseti letech a spojil komentáŤem
v jakj' takjl celek, podobnf novele nebo deníku, stŤedověky ne-
stylovf a nevyhráněnj'. Není to tedy autobiograÍie; komentáŤ jest
napsán později neŽ básně, jež vznikly asi pŤi rťrznj'ch pŤíležitostech
a z nichž snad žádná nebyla určena prlvodně pro ,,Vitu Nuovu...
Jako komposice jest tedy ,,Vita Nuova.. cosi er posl aranžovaného,
pojatého po estetickjlch a snad i morálních zásadách, které nám



nebudotr nikdy ri1llně jasné. Jen tolik nr Žerne i ' ici, Že jrlc' trr o zír-
vaŽny v]fvoj duševní, o omilostněrri Il lrsnika láskorr, kterou cítí Dante
jakcr něco neobyčejně tlrisaŽncho ve svém životč a pi'ínto závaznclro
po všecek život pŤíští. Na básnicliou oslavu Beatrice slibuje v epilogu
pňipraviti se tak, aby mohla bj't i pak jí dristojná: doŽijeJi se ještě
něko]ika let, douÍá ňíci o ní, co nebylo posud ňečeno o žáclné ženě,
Kdo tedy psal ,,Vitu Nuovu.., lépe: kdo ji ex post zaokrouhloval
v celek, rnusil míti j iž vědomí vnitŤnílro povolání a posláni, musil
míti vědomí iď.eouélto ukolu a ideoué službg..nejen na}onci, i j inde ve
,,Vita l.{uova.. jsou jiŽ nápovědi, ano víc: zárodky básníkova arci.
clíla,,BoŽské komedie... Básník citl|, že umělec i myslitel jsorr v něm
posud pňíliš slabí, aby stačili na poslání, k němuŽ.jej povolala Beatrice.
Umělci stňedověky manyrovanému a subtilně temnému, tvárně
často bezradnému, bylo dňíve projíti ško]ou stylu, školou antické
formy; a mysliteli, kterj. znal jen stavy mystického odevzdání
{rantiškárrskélro, bylo nab]i't i poměru k hrdému bad'avému rozumu'
k svéprávné ctnosti - a to bylo zase moŽné jen ve ško]e Íilosofie
ant ické. .  .

Kdo byla tato Dantova Beatrice, la gloriosa tlonna d.ella mia menÍe'
ko]em níŽ se pŤedly sny i vidiny mladélro básníka a jejiŽ nanebe-
vzetí anděly' ve sntl Dantem ztené, jest ustňedním motivem ,,Vity
Nuovy..? Mnoho inkoustu teklo, aby byla tato otázka zodpověděna,
a většina tekla ho zbytečně. Není pochyby, že tato Beatrice není
fikce básnická, nybrž skutečn1 zážitek lásky, lásky tak mocné
a h]uboké, Že po ní - po její pravdě, vroucnosti, čistotě - toužil
ještě starj' muž, zocelen1i veŤejnjlmi boji, vystÍízlivěl5l ze všech
ilusí, jako po smyslu a jediné koňisti svého Života, a že nebylo pro
něho štěsti, pokud se nevráti l pokornym, kajícnym a očištěnyn
srdcem k této milosti svého jinošství a neuvedl všechen svrij zbyva-
jící život v sottlad s ní. Kryje-li se s touto Bcatricí Bice Portinari,
dcera velmoŽe florentského, Folca, provdaná za Sinrona dei Bardi,
k tomu není moŽno jiŽ tak bezpečně pňisvědčiti; to jest jen pravdě-
podobné, ne jisté. Ale na tom konečně velmi má|o zá|eži. Básnická
Životnost a empirick' život modelu nebo inspirátorky jsou dvě věci

zce|a rtzné. Pro literární vědění jediné dtileŽité jest, že se Dantovu
smutnému, oSamocenému, hoŤkému, pokoŤenému mládí zjevila
sladkost života jako milost a spása v podobě lásky k ženě a že tato
láska nevyzněla trpně, poŽitkem, nybrž činně jako stimulans a podnět
taorby, jako prolog vší jeho následující tvorby: odtud se táhne a ji

celou prostupuje tato červená nit.
Jest nyní otázka, co jest ,,Vita Nuova.. ve vyvoji literárně histo-

rickém? Jakj. pŤínos novj,ch sil? Jaká suma vfrazu a tvaru, poesie
a slovesného umění? Na to není odpověď tak snadná. Řekne-li se,
že v nejlepších jejich částech, pŤedem v kanzoně Donne ch,auete
inteletto d, amore uzrává stylovj' rltvar, jemuŽ sám Dante dává
v XXIV. zpěvu Purgatoria jméno il dolce stil nuouo a za jehož ini-
ciátora a tedy svého otce prohlašuje Guida Guinizelliho, ptivodce
kanzony AI cor gentíl ripara sempre Qmore, není tím mnoho pověděno.
Dante sám ňekl tam, že oni, básníci nového stylu, liší se od starj,ch
t7m, že naslouchají pozorně, kdyŽ láska je inspiruje, a napíší pak
její diktát. To jest pravdě nejbližší' rozumí-li se tomu správně.
opravdu v tomto novém stylu jde o zvroucnění, zintimněni, zpo-
zemštění a zároveťr posvěcení poesie erotické. To, čemu se Ííká
zduchovnění lásky, vzniklo v Provenci: tam vyrostl první sentimen-
tálně erotickj. kodex, ce]é zákonodárství, celá Ťada pŤedstav a kon ,
jimiž láska k ženě byla zachraĎována jednak od asketičnosti a misan-
tropie mnišské a klerické, jednak od cynismu prostě požitkáŤského.
Tato erotická soustava byla však zŤejmě rázu rytíŤského, šlechtic-
kého; na pridě italské, pridě typicky měštanské, byla teprve zbavena
svého nátěru kastovního a byla nucena vybojovati boj s vládnoucí
Íilosofií a theologií, thomismem, kterj. oduševnělou, ideální, ctnost-
nou lásku k Ženě prohlašoval za absurdnost. První pěstitelé poesie
italské byli učenci, právníci, notáŤi, pŤitom rlzkostliví kŤestané,
kteŤí nemohli si srovnati v hlavě, aby láska k ženě byla cítěna a vy-
slovována vjlrazy, jichŽ se užívalo o lásce k Bohu nebo k svaté
Panně. Bylo tŤeba' aby nová ÍilosoÍie, nová psychologie, nová zbož-
nost - bližší pňírodě, ne tak pňísně intelektualistická - upravily
podmínky pro tuto stylovou pŤeměnu. Tato nová zbožnost bylo
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františkánství, tato nová Íilosofie byl averroism; naturalism, mysti-
cism a racionalism společně vytváňejí ovzduší, v němž jest možno
sloučiti, co se posud vylučovalo, v němž jest možno vytvoŤiti lásku
k ženě jako transcendentnost. Není náhodné, že z universitního
města, Bologne, pocházi Guinizelli; není náhodné, Že druhy subtilní
analytik i visionáŤ lásky filosoÍicky a alegoricky vytŤíbené jest
averroista, Guido Cavalcanti, o několik let starší pŤítel Dantriv
a d věrník první lásky Dantovy k Beatrici.

Tyto první pokusy o ospravedlnění lásky, o jeji poJvěcení Myšlen-
kou, o její sublimování Íilosoficko náboženské byly ovšem s našeho
stanoviska chladné, temné a učené, spíše dialektické hry a distinkce
pojmové než názot básnick;i, spíše alegorie než symboly. Dantor,a
,,Vita Nuova.. vnáší do tohoto chladu a temna paprsek skutečného
světla a tepla: zvroucnění, naivnost, sensitivitu. Jaká vj,znamná
skutečnost, že v ri po prvé žhav! lyrickj. pathos svatého Písma
proniká ceremonielem a konvencemi erotiky dvorské i trobadorské.
Jak to, co jest zde podáno, tňebas většinou jen sny, tuchy, pŤed-
povědi a nápovědi, jest melodické, plynulé a souvislé jako kantiléna
nitral Tato veršová hudba netryská ovšem ještě z bytostného jádra
věcí, jest povrchová' náladově smyslná a nervová - a naďto není
také cele majetek Dantrlv: jest do jakési míry společné dědictví školy,
která udala intonaci. Proto pňi vší rlctě k tomuto dílu Dantovu cítíš,
že ,,Vita Nuova.. netvoŤí nového kruhu tvorby, spíše uzavírá kruh
starj'. Dante púsobí zďe na mne dojmem, jako by často žal, co sil i j iní.
U ,,Božské komedie.. jest tomu opáčně: tam žne jen, co sám zasil.

Pro básnickou tvorbu Dantovu vj'znam ,,Vity Nuovy.. jest ovšem
velikf. ,,Vita Nuova.. jest typick]il vjlraz Dantova sebeuvědomění
láskou, první pokus objektivisovati své já a večleniti je ve svět
harmonie, Ťádu, společnosti. Jaká krásná drivěra v žiÝot, jaká
naděje v jednotu osudu a karakteru zpívá z X. sonetu této knihy,
l'amor e il cor gentil son una cosa - láska a ušlechtilé srdce jsou
totéž! Básník v poměru ke své paní jest oddání samo; odevzdává se
jí jako vyššímu vedení, otevírá se jí jako tma paprsku slunečnému.
Velikf v1ichovně ' básnickj. motiv, motiv tvárlivosti duše lidské

láskou sexuálnou, zazně| tu po prvé v poesii italské i světové. ovšem

homofonně; polyfonně prohloubeny, sepŤeden1i v celf děj nábožen-

sko kosmickj., vybuduje jej klenebně až ,,Božská komedie..'

Co následovalo po smrti Beatricině' po komposici Nového Života?

To, čeho pňedehrou jest již episoda Donng gentile v Novém Životě,
co vyneslo Dantovi žalobnjl a kárnjl jeden sonet Guida Cavalcantiho,
co plnilo jej později lítostí a studem. Ten stav, kterj' jest symboliso.
ván v ,,Božské komedii.. tmavjlm lesem, v němŽ zbloudil básník kolem
r. 1300: stav hňichu v nejširším smyslu slova. Vzpominku na Beatrici
zatlačili v mysli Dantově hj'iiví pŤátelé a lehkomyslné ženy, Cecco,
Forese, Pietra, Pargoletta. Tňebas některé z kanzon a ballat Dan-
tov ch jsou myšleny a vykládány Dantem alegoricky, pŤece v jinj.ch
jest pŤízvuk tak dusné smyslnosti, var krve tak temnf, že, není
pochyby, stojí za nimi vášeĎ smyslná. A není také pochyby, že
studium filosofie, jemuž se Dante zprvu jako diletant, později v exilu
soustavně a školsky věnuje, mělo ričelem zoceliti karakter Dant v,
ochladiti žár krve i maskovati a ve vyšší symbolickou riroveĎ
vynésti děje a postavy pŤíliš lidské. Symbolisací Donng gentile
a pietosg - soucitné a ušlechtilé těšitelky Dantovy po smrti Beatri-
cině - v Morální fi losofii, která jest provedena v ,,Conviviu.., počíná

se tento postup, kterj.zristal na štěstí pro poesii Dantovu vždycky
polonaivní.

Po tomto trauiamentu pobloudění následuje v letech
1295-1301 doba občanského i domácího zpevriění, síatek básníkťrv
s Gemmou Donati a služba činného života v politice stranické.
Finanční nesnáze a osudné dlouhé zapletení básníka do spor měst.
sk1ich stran vyplĎují tato leta. Ale ovšem: nebylo by moŽné, kdyby
nebyla bjlvala politika Dantovi opravdu osudem, kdyby byl nežil
politickou vášefi. Politika Dantova v této době není dalekozorná,
nepŤesahuje městsk1ich zdi nebo alespoĎ mezí rodného Toskanska.
Dante vnějškově byl v ní nešéastnj. - exponoval se ušlechtile, ale
nemoudňe, mínívají jeho životopisci, za věci ztracené. Byl vášniv1im
odprircem Bonifáce vIII., kterého pokládal jako františkánští
spiritťálové za papeže-simonistu, za lžipapeže: neuznávali renun-



68 ciace Coelestina V., jehož opovrženi básníkovo ponoŤilo bezejmenně
do nicoty bezbarvého a bezčasového temna PŤedpeklí, mezi zba-
bělce a lhostejníky: Vidi e conobbi l,ombra di colui Che |ece per uiltate
iI gran rifiuto.

Dante byl jistě jeden z těch, kdož byli v čele odporu proti papeži
ve Florencii; a tak když Karel z Valois, bratr Filipa Krásného,
vstoupil, povolán byv Bonifácem jako pacifikátor, vpravdě ,,ozbro-
jen Jidášovjm kopím.., jak zpívá proslulé místo očistce, 1. listopadu
1301 do Florencie, byl osud Dantriv zpečetěn: čekalo ij vYhnanství.

Tedy lidsky: ne spěch, neštěstí. Ale básnicky? Myslím, že ziskati
uelikého nepŤítele jest vždycky zisk pro básníka soudce a trestatele.
A tento papež Bonifác VIII., kterj. v mnohém pŤedjímá jiŽ rene-
sanční papeŽe, takového Alexandra VI. nebo Julia II., alespofi
v obraznosti Dantově - historikové neposuzují ho jednotně _ jest
Dantem pojímán i jako osobní nepňítel i jako nepŤítel Boží, Kristriv,
Petrrlv. Dante bojuje odtud boŽí boj, zastává pŤi Páně. Získal velikjl
pŤedmět nenávisti, na němž rostl. . . Bonifác jest mu ztělesněním
nejhoršího rlpadku stolice papežské, vlády korupce a svatokupectví.
Malichernosti, které neunikne jinak nikdy osobní básnická polemika,
jest prosta velebáseí Dantova: Bonifác nadál ji dŮsažností a zásad-
ností, která ji vyloučila.

Čím jsou tato leta aktivní politiky pro básníka? Po mnohé stránce
bezesporně ziskem.

PŤinesla mu obo]racení zkušeností životních, poznáni lidí v nej-
prudších afektech: dějinnj'vid jeho oka, ten zvláštní zorny hel,
jímŽ vidí lidi osudně plně a vfznačně, to, co později je nejen látkou,
ale i stylem Komedie. občanství stalo se mu názorem, novoguelfská
popolánská obec prožitou krrlturou duše: ne heslem, ne slovem,
ale životn m obsahem. V statutech cechri a ,,poňádcích spravedl-
nosti.. pozna| Dante stavbu státu z té tajemné osobní buťrky, kterou
je povolání. A povolání stalo se mu později symbolem vší zákonnosti
a všeho Ťádu nejen státního, ale i vesmírného.

Roku 1301 v listopadu odchází Dante do vylrnanství, z něhoŽ se
nevrátí: poslední dvě desetiletí svého života stráví jako psanec,

sežebrávaje si život sousto po soustu, mend'icand.o la aita a |tusto
a |rusto, jako jeho Romeo. Život bere jej do své nejtvrdší školy a učí
jej bolestnému umění, z|ézati cizí schody jako prosebník a chutnati
slanou pňíchut chleba pŤíživníkova. Dantovo vyhnanství jest slavná
kovadlina, na niž položil.osud jeho mužnj'věk, aby z něho vybil
svj'mi rldery ten čistj' a tvrdj. kov, kter1im zpivá pak jeho ,,Božská
komedie".

Nějakou dobu byl Dante vepňeden v akce svjlch straníkťr poli.
tickj.ch, a|e již v zimě r. 1302 odloučil se od nich s hněvem a opovrže-
ním, jehož ozvěnu donáší nám ještě jeden cacciaguidovskj' zpěv
,,Ráje..: sám sobě jest od té chvíle stranou, parte per se sÍesso. Byl
v tom akt vnitŤní čistoty: Dante nebyl nikdy sektáň, ani politickj'ne;
nemohl jím bj'ti' tak horoucí žila v něm žizefi po společenství obec-
ném. Mohl byti straníkem, nemohl bj.ti natrvalo odbojnikem;
nemohl bj'ti nadlouho zajatcem krátkozrakého a malodušného
sobectví.

Poslední veliké a rozhodné zkušenosti, z jéjichŽ žhavého jádra
mohla bfti jediné zbásněna ,,Božská komedie.., dodala mu teprve
jeho politická katastrofa a exil. Již v ,,Pekle.. jsou tÓny, kterj'ch
nemohl Dante na|éztí bez něho. Vidění zla vševládného a všude.
vítězícího, rozrušení a zpňetrhání všech svazk pŤirozeně i občansky
lidskj'ch, riplného rozvratu a ztroskotání vší pňirozenosti lidské,
to mohl míti jen člověk, až kďyž opustil město bez občanri a spatiil
vlast bez národa . . . A dokonce již ,,Purgatorio.. mohlo bj'ti zbásněno
jen někfm, kdo prožil a vychutna| až na dno zážitky chudoby,
zhroucené naděje, vzdání se své vlastní vrlle a naprostého oddání
se ve vrili vyšší; tato cantica, jež zpivá počátky a první ritky nového
pravého společenství lidského, mohla míti autorem jen někoho, kdo
prošel mukou naprostého osamocení jako Dante ve svém exilu, jen
někoho, kdo rozbil uplně staré světské hodnocení života a vybudoval
si od koŤene novou nauku hodnot a statkú. Jen z vyhnanství a pŤes
vyhnanství otvírala se Dantovi cesta k všeobecnosti a pospolitosti
posledních dvou kantik ,,Božské komedie... Lyrickf kvas, z něhož
vyvŤelo jeho Purgatorium, by| zážitek osobní očisty, osobního



70 vytŤíbeni Dantova: bolestné odŤeknutí se všeho a tím pňekonání
osudu a pracnf vzestup z něho na strmjl vrch nového uvědomení
a nové, pravé svobody.

Teprve tyto poslední veliké zkušenosti exilu, ležící za Íozlfmem
a mimo rozum' zjednaly zase právo a platnost oku a nrizoru proti
pouhému rozumovému usuzování, proti jeho dedukcím a požadav-
krim i nárokťrm: básník zírd nyni poslední zákony a hodnoty bytí,
zírá ovšem okem poučenym duchem. Tyto poslední zákony Života,
tato posledni skutečnost odhaluje se básníkovi postup1ě Ťadou zkla-
mání a oklikou pŤes rozumáŤsky osvětné období jeho myšlení i tvorby.

Dlouho žila v Dantovi naděje návratu do Florencie a nezemŤela
asi nikdy: ještě v ,,Ráji.. doznívá nevj.slovně tklivě její poslední
ozvěna, hasne zvolna jako hudební paprsek podzimního slunce.

To stane-li se, že tg suaté slolry,
na kterlch zem i nebe pracoualg
a píi nichž dlouhé hubeněI isem rokg,

Zdšť pÍemohou, kterd mne žene u ddlt
oď. stdle krtÍsné, kďe bertinek jd jsem
spal, ulkťt sok, již na sttij u titok hnali;

Pak s jinlm Iounem a též s jinlm hlasem
se ardtím bdsnik a u kÍtitelnice,
kde bgl jsem ltÍtěn, Iaur propletu sulm ulasem.

Ale zde - a to je na vjlsost karakteristické - nedovolává se již
Dante pro svrij návrat ani politiky, ani práva, nybrž jen poesie: má
jen víru ve své dílo a v jeho sílu láskotvornou.

Na počátku svého exilu touží však Dante vynutiti si návrat
nejprve násilím a pak literární propagandou. To jest spolučinitel
ve vzniku jeho racionalistickj'ch traktátri, z nichž jest první Conuiuio.
Jde mu zde o rehabilitaci jeho osobnosti, jde o to, aby imponoval
jako učitel obecnosti, první popularisátor filosoÍie a vědy: a tak

vzniká raciona]istické, učenecké a osvícenské spisovatelství Dantovo,
do něhož náleží ještě De uulgari Eloquentia a De Monarchia, ktetá
byé byla napsána sebe později, svou inspirací jest z tohoto Ťetězce.
,,Convivio.. kromě toho jest vjlsledkem Dantova prvního vášnivého
opojení tehdejší vědou, pozdní scholastikou, již soustavně poznává
teprve nyní na universitách v Bologni, Padově a snad i v PaŤíži.

Moaemi timore d,in|amia - pudí mne brizeťl nečestnosti - tato
strašná slova čtou Se v ,,Conviviu.. jako motiv jeho vzniku' Dante
chce čeliti opovržení, do něhož upadl jednak jako vyhnanec, jednak
jako autor erotick ch veršri, napsanÝch po ,,Novém životě.., z nichž
některé jsou plny mučivé smyslnosti. Dante podle těchto veršri
mohl se zďáti rozkošníkem; aby tento dojem vymazal, vystupuje
nyní v dristojné toze filosofově a nadto ještě: filosofickou metodou
alegorického v1ikladu, kterj' nyní ovládl riplně, se snaží zamésti
stopy své žhavé erotiky: cllce er post ďokázati, Že ,,pohnutkou těchto
písní byla ne vášeĎ, njlbrž ctnost... A tak dona gentíIe a pietosa
z ,,Nového života,, a jiné ženské bytosti, k nimŽ vzplál Dante později
ještě' měly bj'ti nyní pŤeformovány v Morální ÍilosoÍii a jiné pomysly
a pojmy vědní a naukové; tim ovšem se již pňipravuje také poslední
metamorfosa Beatricina, jak známe ji v ,,Božské komedii..: z milenky
v Moudrost bohovědnou'

Ale Dantovo ,,Convivio.. jest cosi nadto ještě: jest upŤímny vyraz
Dantova zmužněni, Dantovy víry v čist]i svéprávnjl rozum lidskj.
a víry v čistou lidskou mravnost, jak ji získal nepŤímj.m studiem
Stoy antické. Po stopách Aristotelovj'ch pňiznává zde Dante lid-
skému rozumu pŤirozené neobmezitelné právo k badání, a v symbol
Catona Uttického, pojatého s tak oddanou láskou, jejž později staví
za strážce Antipurgatoria, vtěluje se všecka ricta Dantova k hrdé
pÓze antického mudrce, lhostejného k ritiskrim osudu i náhody.
Antická mouďrost a hrdost životní, získaná hlavně prostŤednictvím
Ciceronovym a Boěthiov1 m, vede nyní ruku Dantovu, když potírá
tradiční pojetí šlechtice-boháče i když kreslí ideál pravého šlechtice,
legitimovaného ctnostmi moudré duše. Tu všude jest Dante pŤed-
ch dcem ideálu humanitně renesančního, ideálu Petrarcova a Bocca-



cciova jako Castiglionova. I první náčrt proslulé Dantovy státo-

právní theorie dvojí oddělené moci, dvou sluncí _ světského i du-

chovního, císaŤova i papežova - která jest později námětem traktátu

De Monarchia, podává již ,,Convivio..: Monarchia ji jen metodicky

prohlubuje, ale nijak v podstatě nemění. Základem jejím tu i tam

jest eudaimonism, blaŽenství jednotlivcovo, politickj. ideál mladj'ch

guelfskj.ch republik, vlastní politickj' zážitek Dantťrv z Florencie,

oděnj' jen v jazyk a formuli aristotelskou.

,,Convivio.. i ostatní dva latinské traktáty {antovy hodnoti

všecky věci života lidského čistě lidsky, ne metafysicky, ne trans-

cendentně. Účelem lidského bytí jest zde Dantoví šťastn! žiuot,

uita |elice, na občanskou praktičnost mají blti zaÍizena všecka

sudidla Života jednotlivcová i pospolitého. Dantovou normou v tu

dobu jest člověk šéastnj, pňekonávajíci žívot praktickou moudrostí,

ne heroismem a nejméně již odŤíkáním.
Zde jsem stanul u Dantova největšího odklonu od kŤesÍanství.

Není to ovšem odklon riplnj': Dante i v ,,Conviviu.. má dogmatické

vj'hrady. Racionalism jeho není ani nyní radikálnj'; a nejméně

byl jiŽ kdy vědomj. a drislednf averroista. Jeho trauiamenti, jeho

scestí a pobloudění nebyla jistě nikdy rázu spekulativného, nfbrž

morálně pohlavního. Dante jako myslitel byl vŽdycky podivuhodně

umírněnf, často aŽ stŤedocestnj' a kompromisní; všecka strašlivá

vášeĎ jeho mohutné lví duše vybila se v jeho myšlence sociálně

náboženské, v jeho poslání za očistou nevěsty Kristovy, Církve,

znesvěcené a poskvrněné zesvětštělj'm papežstvím. Tu cítil jako

starj, hebrejskj. prorok, že ,,bojuje boží boj a zastává boží pŤi..' tu

se viděl pomocnikem Páně proti mocnfm tohoto světa; tu žár jeho

jest obdobn! žárv, horlitele Pietra Damiani nebo našeho Milíče

z KroměŤíŽe.
Světovj' názor Dantriv bfvá karakterisován jako scholasticky

atlmž termínem bj'vá vystihován i ráz a zprisob jeho myšlení, ale

ne zcela správně a pŤesně. Dante prošel ovšem scholastikou a pŤedem

thomismem a pŤijal od nich vědecké vyškolení i vyzbrojení a myšlen-

kovou gymnastiku, ale vlivu Tomáše Aquinského drŽí rovnováhu

živly novoplatonské, mysticismus tzv. Dionysia Areopagity, františ.
kánská mystika Bonaventury, nová francouzská zbožnost Bernarda
z Clairvaux, a v rozhodnou chvíli, na sklonku života i tvorby Dan-
tovy, v státovědě a nauce o statcích a hodnotách zvitězi Augustin:
z něho má Dante svrij pojem Ťádu, jak jest básnicky ztělesněn
v ,,Paradiso... Jsou dantisté, kteňí vycitují z Danta jiŽ první pŤe-
konání scholastiky a první zabočení v jiné, humanisticko.renesanční
dráhy myšlenkové, a nejsou riplně v neprávu.

Ale tŤeba se otázati, co dala scholastika Dantovi jako básníkovi'
neboé o básníka jde: Dante žije v nás ne jako učenec, nlbrŽ zpivá
nám v duši jako básník, a právem ironisuje Croce ty moderní dantisty,
kteŤí obšírně vykládají o dantovskj'ch pramenech a Dantově vědění,
od astronomie až po astrologii, prou se o chronologii vzniku jeho děl
a vykramaiují spoustu učenosti všeho druhu... ale ani slovem
nedovedou karakterisovati Dantovu poesii. Tak jest pominuto unum
necessarium. U básníka jest tŤeba poznati len dvojí: tvorbu a zážitek
a vysvětliti ji z něho. ovšem: jent A tu se mně zdá, Dantova schpla-
stika nebyla jen jakou takou naukou nebo soustavou vědní, již si
vnějškově pŤisvojil, nlbrž zážitkem, kterf kladně i záporně podmiůo-
val jeho tvorbu básnickou. Jeho duši, k jednotě namíŤené a po
jednotě toužici, imponovala jistě tato jednotná stavba nauková _
jednotná alespoů na vnějšek; její jednotící sklony braly z ní jistě
podporu a sílily jí jistě.

Kladně prlsobila na Danta scholastická metoda vědní, všecko
z jednoho principu odvozující, tim, že se vyvinul v bdsnického archí-
tekta té vzácné čistoty a ryzosti, která jest možná jen na podkladě
jednotícího uzavňeného názoru světového. Dante promj'šlí svou
komposici básnickou až do posledních detailrl, nic nepŤenechávaje
náhodě; co pojato jest intuicí, rozvádi rád jakousi fantastickou
matematikou v pojmové Ťady a ňetězce. A tato pojmová architekto.
nika bj'vá promítnuta i ve vnějšek jako stavba nebo lešení; nejen
Feklo a očistec jsou stavby ztělesřující a rozvíjející jisté základní
pojmy a vztahy bohovědné, i cel1i Kosmos jest Dantovi jen harmonie
myšlenky boŽí vyslovené vněj$!igvj'm jazykem tvaru. Ze scholastiky



74 má jistě Dante také sklon, ričtovati si své vise rozumově i rozumáŤsky,

vysvětlovati a pitvati je jako ritvary vnějšího světa. Byl v tom pro

něho bezesporně velmi často prospěch básnickj.. ,,BoŽská komedie..

získala tak té jedinečné iluse skutečnostné, když básník nic nepone-

chává ve stavu domyslu a dohadu, nj.brž všecko vynáší z šera'na

světlo rozumového pŤezvědu, když dává na pŤ. Statiovi rozvinouti

celou theorii stínri, ombre, a jejich ustrojení i zprisobu Života po-

smrtného nebo ďáb]em určiti na ÝteŤinu pŤesně, kdy byl rozboŤen

most, vedoucí v osmém kruhu Pekla pŤes pátou bolgi do šesté. Pak

tento rozboÍenj' most není již ledajakj' most; m3 pro nás větší reál-

nost, než by měl jinak, víme-li, že byl zboŤen následkem zemětňesení

po smrti Kristově na Golgotě; má svrij životopis, stává se jaksi živou

osobou, pŤestal bj'ti věcí nebo dokonce divadelní rekvisitou, jíŽ jinak

mohl velmi snadno zristati.
Ano i pro poslední soulad mezi vrilí a intelektem, v němž vidím

tajemství genia Dantova' pro tu skutečnost, že v le nešla dále než

karq padal světelnj'kruh intelektu, nebyla asi ÍilosoÍická disciplino-

vanost Dantova, jak ji získal studiem scholastiky' lhostejná. Zc\e se

naučil Dante tomu, co nazlvá sám uzdou umění, iI |ren dell,arte,

a čemu bychom dnes Ťekli umělecká sebekázeĎ.

Jen kdo poznal vfbušnj', zpěněnj' a nezkrocenj' temperament

některj.ch básní z prvního období jeho tvorby, pŤedem t. zv. kamen-

nj'ch kanzon, pochopí, jakou železnou školou bylo tu Dantovi projíti,

dŤíve než dospěl té formové hutnosti a vyrovnanosti i čistoty, jež činí

z něho i největšího uměIce slovesného. Tento kvasnj, a čistivj. děj ve

svém vyvrcholení spadá v jedno se smírem jeho srdce a duše, jehož

ziska| až po boji nejurputnějším, a nebyl by asi bez něho možnj..

Řeknu celou svou myšlenku: Dante jest první básník po pŤání

mého srdce; básník v moderním smyslu slova, poučenjl vědou své

doby, jenž nese jako zbroj všecko vědění své doby a neklesá poď ním:

nezes]abilo jeho sil básnicky tvoŤivj,ch, naopak vydráŽdilo je a vzpru-

Žilo je. Dovede totiŽ v rozhodnou chvíli na ně zapomenouti a svěŤiti

se jediné svému oku. Ale jest právě rozdíl mezi okem a okem; něco

jiného jest oko poučené intelektem a věděním a něco jiného oko ne-

odučené jimi. V tom, čemu Ťíkám zrak básnickjl a zírání básnické,
chci míti právě jako složku, byt pŤekonanou a podružnou, i vědění
a poučení theoretické: nebot mně zaručuje jeho kázeů i sklon
objektivační.

Jsou ovšem také pňípadYl na štěstí Ťíďké, kdy scholasticky
rozumáŤská metoda, jíž se Dante pŤiučil, poškozuje tvrirčí děj zírající
nebo jej ruší. .  .

Zážitkem nebo lépe: souborem zážitktt ještě většího dosahu než
scholastické studium byl ovšem Dantovi jeho exil. Zde získal nejen
látkové a obsahové, ale i stylové a formové prvky svého arcidí|a. Zde
prožil pŤedně italskj'jazyk v celé jeho šíŤi i celé jeho drsné, Ťekl bych
hmotně těŽké skutečnosti ne jako pňedmět poznáni, ale jako sám
vfraz svého osudu. Putuje z krajiny do krajiny, žil pŤímo ve vzduchu
a teple rriznj'ch náŤečí italskj.ch jako pod druhjlm podnebím pŤírod-
ním; a sama sebou vytváŤela se mu synthesa jazyka literárního, jak
ji pŤeloženou do racionalistickj'ch formulí postuloval v vaze De
Vulgari Eloquentia a pak pŤímo uskutečnil tvorbou ve své ,,Božské
komedii... o Eloquentia bylo právem Ťečeno, že jest to nejprivodnější
filosofickj. vj'kon Dantriv; ale já bych Ťekl, že jest i více: velikj. akt
národní víry, kter;im postuloval Dante jazykovou jednotu Italie
v době, kdy byla fantomem. Jako nejsilnější sklon duše Dantovy
označil bych jeho vášeĎ jednoty, dychtěni po jednotě - jest to
člověk nejen společenství, více: obecnosti. A puzen touto žizni Dante
pojímá svou obrazností typ ideálné ňeči obecné, společné celé Ita]ii,
jejíž prvky se nalézají roztroušeny ve všech empirickj'ch náŤečích,
ale uskutečněny nejsou v žádném z nich. Z těchto rrizn;ich vulgaria
má bfti odvozeno tvorbou šlechtěnj'ch umělcri slovesnjlch jednotné
volgare, volgare illustre, kterému Ťíká Dante také ,,kuriální.. a
,,aulické.., povznesené nad jednotlivá konkretná vulgaria jako typus
nad jednotlivce. To byla ne Íilosofie jazyková, nj.brž program
básnické kultury italské. StŤedověkj'mi metodami myšlenkovj.mi,
ale uměleckou touhou a opravdovostí jen sobě vlastní načrtl tu Dante
první renesanční poetiku italskou: v ní po prvé formovj'tvárnj. zákon
umělecké dokonalosti' jak ji poznal Dante ve Vergiliovi, Statiovi



f6 a Lukanovi a pak v lyrice provensálské prakticky, v Horácovi
theoreticky, jest položen italské poesii a ona povolána k kolúm
tvorby nejvyšší - vyjma bohosloví - za podminky, že se jich stane
hodna. Zušlechtění empirie zákonností a jejím uvědoměním jest
program rlvahy De Yulgari Eloquentia.

A|e zážitek živé italské Ťeči, jak jej piinesl Dantovi exil, dal mu
něco nadto ještě mnohem většího: umožnil mu teprve afirazbásnick!,
jak jej známez jeho,,Božské komedie... Tento vjlraz odlišuje sezásadně
od wj,razu ,,Vity Nuovy... Tam jestvlraz básnickf kŤehkf i abstraktní
zároveů, jednostranně a povrchově melodickf, manfrovaně knižní
a školsky mÓdní - zde voluminosní, plnj' speciÍické váhy, drsnf ve
své privodní tvárnosti, cudnj' a hranatf, ,hutnj' a stručnf, ale i po-
divně názornf jako všecko, co jest po prvé viděno a vysloveno.
Jako by byl prvně zdvihnut poklad z čerstvě vyorané brázdy skuteč-
nosti _ tak voní zemi a prstí její tento vfraz básnickj'l Poněvadž
záž1tek ieči zjevil zároveř Dantovi duši národa jako duchové a dě-
jinné jednoty, bylo všecko, co viděl i o čem slyšel ve svém exilu po
tomto zjevení, slavnostně drlležité a závažné, posvěcené osudem
vlastním i kolektivním: zdvižené z něho jako z vody kŤtitelnice.

Dante nejen že poznává ve svém vyhnanství po prvé spoustu lidí
i věcí, osudtl i vlastností, zvyk i mrav , legend i zkazek, krajin
i institucí, ale poznává je - a to je právě d ležité - po prvé v tomto
nezvyklém novém osaětlent ilušeantm: v té tajemné jednotě,ve spojení
a vztahu s ltalií, společnou odvěkou matkou svojí i jejich' dědičkou
jediného světového imperia Íímského, jež se mu takto právě odhaluje
jako živé kontinuum, jako nadlidská věkověčná osobnost. Vyšed
z Florencie, vyrťrstá Dante z lokálnosti a vrrlstá v dějinnost a obec-
nost: a s ním v dějinnost a obecnost a v jejich vjlznamnou slavnostní
symboliku vrústá všecko, čeho se v tomto vjljimečném postavení
svého ducha po prvé zmocnil svj'm orlím okem.

Ale Dante vyrristá později v exilu ještě vj'še: nad vlastenectví
Ťímsko-italské; a včleůuje se pÍímo v poslední Ťád všeobecnosti lidské.
Národní ustupuje lidskému, pŤeměĎuje, ne pÍetudÍt se a dotváŤi se
v lidské posledním náboženskj'm pŤehodnooením všeho obmezujícího

v harmonii všesvětovou, kosmickou pŤimo. odloučením od vlasti dán
byl Dantovi podnět k tvorbě nového všesvětového citu, k tvorbě
duchové vlasti, k procítěni nejvyšší a,poslední obecnosti, již možno
nazvati církevním jazykem obcovánímsvatj'ch. Když se v XIII. zpěvu
Purgatoria setká se SieĎankou Sapií a táže se jí, je-li v tomto kruhu
nějaká duše latinská, odpoví mu tázaná: o |rate mio, ciascuna ě citta-
dina d,una uera cittd - M j bratňe, kažďá jest občanka pravé obce.
občanem této uera cittd citi se nyní Dante; a humana ciuilitas váŽe
mu nyní ušeckg Jťdí poutem bratrství. Jen takovj'm zprlsobem možno
dojíti do toho kldštera, a němž jest Kristus opatem sboru - nel quale
ě Cristo abate del collegio,jak se praví pŤekrásně ve zpěvu XXVI. téhož
Purgatoria.

Vyhnanství odloučilo dále Danta od rodiny i od majetku; zbavilo
jej všeho soukromí, aby mu dalo možnost prožíti veŤejnost a obecnost
s tou intensitou, s jakou prožívají jiní své vztahy manželské a otecké;
učinilo jej chudj'm a žebrákem, aby mu vrátilo prvotnou lidskou
svobodu v hodnocení statkri životních. V exilu se stal z Danta
praktickf vyznavač sv. Františka z Assisi a zachránil se tak od vlčice
cupiditatis, nikdy nedosycené, jejíž hubené tělo Ťíjí neustále vší
žádostivostí a která zabraůovala mu, vystoupiti na horu životní
dokonalosti. Ve vyhnanství se ztroskotá i poslední naděje Dantova
k světu obrácená a pŤece již nadosobní, upjatá k císaŤi JindŤichovi
VII. Lucemburskému, když byl tento panovník zemŤel v srpnu
r. 1313. Tento vladaŤ, kterf pŤišel do Italie dát se korunovat za císaŤe
a zasnoubit se s opuštěnou vdovou Romou, jenž chtěl zkrotit -
mluveno Dantovjlmi slovy - proradného oŤe italského ostruhami
a vyšvihnouti se do sedla, jenž chtěl opuštěnou zahradu císaŤstvi
znovu vzdělati, jenž slovem toužil učiniti to, k čemu Dante marně
vyzj'val Alberta Německého, byl Dantriv Dur, jehož brzké vitězství
nad proradnou nevěstkou papežskou a jejím francouzskfm milánem
prorokuje Beatrice v Ráji pozemském. on byl nositelem Dantovy
víry v novou hodnotu politického Íádu všesvětového, která se vtělila
brzy potom v MonarchiÍ a hlavně, zcela očištěná, v Rd!. V oněch
letech pobytu Jindňichova v Italii klíči v nitru psance mocně vzruše.



ného sen jeho universální monarchie, jenž talr podivulrodně a moder-

ním lidem nepochopitelně slučuje kult ňímského caesarismu s tuchami

a nadějemi naší dnešní'žízně po věčném míru; tato Dantova myšlenka

caesarská byla v oněch leteclr ovšem spíše dějinné poslání JindŤichovtl

neŽ program všelidsky: k němu doztáIa, aŽ kďyž pozbyla riplně své

bezprostňední aktuálnosti politické nenadálou smrtí císaŤovou.

Teprve v těchto pozdních letech vyhnanství s šíŤkou zorného pole

sobecky nezuženého dostavila se možnost poslední správrré hluboké

perspektivy: teprve nyní jest uschopněn Dante k poslednímu hodno-

cení věcí i l idí - nyní, kdy jest sám v jejich očích znehodnocen, nyrrí,

kdy jest uplně odosoben. Nyní, kdy jelro pudy jsou umlčeny, kdy

ztichl ruch uitcle actiuae a nad duší jeho se rozklenula bezdná pod-

zimní noc uitae contemplatiuae s jejími věčnj'mi hodnotami, pŤipo-

dobnil se básník oné Rac}rel, o niž pěje Lea v jeho posledním Snu na

vrcholu Hory očistcové, k oné Rachel, která sedí pokojně u nohou

božích a zírá pŤímo pravdu: pňestalo bj.ti nyní jeho rikolem ourare'

pracovati, stalo se jímuederc, viděti a zírati. Nejen svět, ale i rozum -

.alespoĎ určitj. druh rozumu - oďStoupil od něho, a ve velikém tichu'

které padlo na jeho duši, vidí každj.jev životnj, v jeho osudotvorné

zvláštnosti a zákonnosti a váží jej tímto pohledem v jeho poslední,

konečné ceně a hodnotě pro společenství a obecnost.

Dante jest nyní teprve cele volnjl a svéprávnj', cele svobodnj:

libero, drítto e sano ě tuo arbitrio - suobodnd, pÍímri a zdrauti iest tuti

u le - praví k němu na prahu Ráje pozemského Vergil, jeho posa-

vadní v dce, ve chvíli, kdy jej opouští a propouští, nebot Dante mu

od'rostl, Dante jej pŤerostl -_ není mu 1ro jiŽ tŤeba. Lo tuo piacere

ormai prend'i per duce ztilibu uezmi ngní uťlďcem! Proces očisty

Dantovy jest dokončen: bylo jím právě pozvolné stupĎovité získávání

smyslu pro Ťád a obecenství lidskj'ch věcí, pro pospolitost a ruku

v ruce s tím odŤíkání a odosobování se aŽ v čistou objektivnost. B h

bude odtud již zrcadlem, v němž shlíŽí Dante jako jeho Rachel sebe

i celjl harmonickjl kosmos fysickj. i duchovní, ozdravělj. a usmíŤeny,

protoŽe vykoupenj' v společenství boži.

Vridkyní Dantovou se stává nyní Beatrice. Poslední zpěvy Purga-

toria prodlévaji urnyslně rra setkané Beatrir:e S l)anttlm, nebot jest
svorníkem celé klenby ,,BoŽské komedie... Beatrice navazuje Dantovi
pŤetržen1i prsten života; navazuje na ,,Vitu Nuovu.. a na stav !s|aŽen-
ství, v němž tehdy byl Dante, nevinnj', neposkvrněny světem a jeho
Žádostmi, na dobu, kdy miloval Beatrici a kráčel v světle jejích zrakri
rovno kc spáse: mostrando gli occlti gícluinetti a lui, meco il menaua in
dritÍn paríe učlto, vzpomíná na čas jcho jinošství, kdy nesledoval ještě
obrazri falešného dobra - imagínt di ben seguendo |alse - kdy ne.
zatěžovaly ještě jeho kňídel k vzletu nadzemskému ani děvčiska ani
jiná marnost krátkého trvání. Dante žil tehdy ve stavu milosti a do
ní se vrací oklikou nyní pŤes sebeobžalobu a lítost, když poznání jeho
bylo vytňíbeno utrpením. Neboť jest karakteristické pro očistec, že
tam jediné trpí Dante těIesně procházeje zdí plamenri, v nichž jsou
mučeni smyslníci: očistec má nejvíce rázu autobiograÍického a vfvo-
jového, ačkoliv i on jest vise a symbol, pojatj' staticky jako Peklo
a Ráj. Dante sám viděl smysl svého vj'voje životného v odvratu
zralého muže od lživj.ch statkri a hodnot, za nimiž se slepě Ťítil - byl
to doslova a do písmene běh za smrti - a v návratu k veliké čisté lásce
svého mládí. I\ebot milost zjevila Se mu v dětství i jinošství ve formě
lásky, a jiskra této pravé čisté lásky' již si dovedl uchovati až do stáŤí,
vrací mu Milost ztracenou. Milost v tvaru Lásky k ženě - láska k ženě
nosite]kou a prostŤedkovate]kou Milosti boŽí: to jest velik;i životny
symbol arcidí]a Dantova, to jsou nové' opravdu moderní dějiny
obrody lidské ďuše: zázrak ne zásmrtn;.i a pohrobní, nj.brŽ zrizrak
žiuota pozemsltdlto, první projev noué zbožností suětské,jehož nedosahuje
v jeho hloubce a jemnosti ani po pěti stech letecir Goethriv Faust . . .
Nebot ani zde, ve svém vrcholném bodě, neni osobní zážitek Dantriv
cílem sám sobě; i zde s vlastním osudem spojuje k nerozloučení těsně
osud obecnosti. ZároveĎ s ním rozvíjí se v posledních zpěvech očistce
v s]ožité alegorii slavnostního prrivodu i triumfálního vozu a rajského
stromu obraz tozpadu i rozkladu moci světslré i duchovní, státu
i církve, ale věŠtí se i jejich obroda: Dante nechtěl a nedovedl chtíti
své spásy osobní jinalr než v obecnosti.

Novjl Dantriv rozšíŤenjl a očištěnjl zážitek společenství a Ťádu vtělil

&A



se nejprve nedokonale v traktát De MonarchÍa - nedokonale proto,

že spoutanj' v racionalistickou formu politickou s časovym posláním.

Monarchie jest obrácena ještě na vnějšek, jďe za politickym uspěchem

a rispěchem hodnotí ještě věci lidské; značí pŤechodnjl nedozrály stav

myšlenky Dantovy, at byla napsána pŤed ,,Božskou komedií.. nebo
po ní' Teprve ,,Božská komedie.. a ovšem hlavně Ráj piináší její

konečnj' osvobozenjl vyraz; a proto měl by bj'ti čten Ráj vždycky
zároveů s Monarchií jako její doplněk a korektiv. Správné pochopení
Dantovy ideje státovědné i světovládné, caesaristické, jest dnes
znesnadněno mnoha pňedsudky a nedorozuměními. obyčejně se
s jeho myšlenkami v těchto oborech spojují pŤedstavy nového ghibe-
linství, pňedstavy státu feudálního, legitimistického' německy
imperialistického, a zatim neznám nikoho bližšího Dantovi v tomto
směru než Rousseaua. A zatím jest Dante čisty komunalista, kterj.
nemá někde daleko ani ke komunismu, právě jako Rousseaut To není
lacin1i paradoxt Ideální obec nakreslil Dante v Cacciaguidově chvále
staré dědovské Florencie, malé komuny guelfské, uzavŤené do uzkych
zďi, netoužicí po v bojích, nezkažené obchody a snadnjm vydělkem'
složené ze starjlch počestnj.ch rodin, žijících spolu v dobrém soused-
ství, plné kázně, stňídmosti a pňísnj.ch mravťr, prosvětlen1ich a pro-
teplenj.ch tradičním veselÍm kŤeséanskj.ch svátkri - není to čistj.
protějšek ideální obce Rousseauovy, do níž švj.carsk1|' básník promítl
svou starou patriarchálně puritá n sko u Ženevtr ?

Účelem státu v pojetí Dantově není opravdu vj.boj ani vnějškově
vojenskj' ani hospodáŤskj.. Ne dobyvati nové pridy, ne vyráběti
novj.ch statkri, n1ibrŽ správně rozďěliti a dobňe uŽíti starjlch, existu-
jících, jest věcí státu Dantova. Majetek odloučenj' od práce, kapitál
sledující své sobecké vj.boje, byl mu pŤímo odpornf, byl mu proti.
pŤírodním násilnictvím a zuŤením jako sebevražda nebo sodomictví;
veď rovnou k lakomství, k zištnosti, lichvě, a ty byly mu jed nad
všecky jedy, rozleptávající všecko společenství a každou pospolitost
a obecnost. Moc hmotná i hospodáňská musí bj'ti v pravém kŤestan-
ském státě krocena, pŤekonávána, obracena, vyrovnávána v Ťád,
kázeít, harmonii, lásku všech ke všem. Stát jako církev jest Dantovi

tistav spásy - 6|9, stát i církev, jsou stejně drileŽité, oba se doplĎují,
pokud jeden nevsáhá v právo druhého, pokud jsou uplně samostatné
a svéprávné. Stát konec koncri jest tu proto, aby pomáhal ]r osvobo-
zeni duše lidské: má jí opatŤiti vnější pokoj, mír, aby se molrla oddati
službě své spásy. Má jí opatňiti nejen vnějškov'v mír svorností, která
panuje mezi občany, ale i mír vnitŤní, vnitŤní harmonii Lim, že ďává
každému občanu povolání odpovídající jelro vloze, jeho nadánÍ. Stát
dobŤe ňízenjl pečuje o to, aby se každému občanu dostalo v obecnosti
toho tikolu, k němuŽ jej pŤíroda urči]a a rrschopnila. V povolání
rodí se člověk po druhé jako občan, a to jest Dantovi stejně driležité,
ne-li drileŽitější než první zrození člověka z těla matčina; v povolání
právě uskutečfiuje se SmíI nutnosti a sr'o}:ody, pŤírody a kultury.
Karel Martel v VIII. zpěvu Ráje vyklátlá tuto hlubokou theorii
Dantovu. PŤirozené nadání musí b1iti státem pochopeno občansky
a tak ho musí bj'ti vyuŽito pro vnitŤní harmonii - to je pravá činnost
státotvorná: stvoŤiti co největší počet šťastnj'ch občanri, kteŤí žijí
v míru se sebotr i s druh mi! V míru vnitňním nejprve, poněvadž není
u nich rozporu mezi posláním a povoláním, poněvadŽkažďy povolanj'
jest i vyvolenjr!

Ideál státu Dantova není tedy nic mérrě než stát legitirnisticky
a dědičně ztrnulf, nlbržza|oženj, na povolání a jeho svobodě - stále,
Ťekl bych, opravovanj' empirií, plyrroucí a tekutjl v rozumné, pŤiro-
zeně správné qiměně funkcí a statk , ve vyrovnávání sil, schopností,
protiv. Stát musí rrskutečfiovat ciuilttatem humanam: obrozovat člo-
věka v občana. Jest celkem zidealisovany utvar komuny novoguelf-
ské, utvar demokratickjl, ale nikoii l iberální - naopak: tradiční nebo
konservativní' Nesmíme s ním spojovati pŤedstavy dnešního státního
liberalismu. Dantťrv stát nehájí svobody svědomí jednotlivcova -

tento obor nenáleží vťrbec v jeho kompetenci, ten jest věcí církve. Jest
zde proto, aby tvoňil ]rarmonii činností a naposledy jejich jednotu,
jako církev tvoŤí jednotu smyšlení; neni proto, aby rozštěpoval
a podporoval jakékoli rozŠtěpení individualistické, nj'brž aby je
zamezoyal,

Z obdobnjlch pŤedstav, pi'ekonaLi moc jako násilí mezinárodní
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a zharmonisovati ve věčny mír všecky státy lidské, vznikla Dantova
myšlenka světového monarchy, císaŤe papeži rovnomocného a rovno-
cenného. Byly' to prorocké sny a věštivé tužby pňísnjlch františkán '
spirituálri, roztrpčeně bojujícíclr se zesvětštělj'm papežstvím a očeká-
vajících pomoc v tomto boji od císaŤe Ťímsko-německého, byla to
lidová pověst o císaŤi-vykupiteli ze vší bídy, kter1il rozdrtí ritisk moc-
nj.ch tohoto světa a pňivodí Ťíši míru a spravedlnosti chudym, bylo
to celé ovzduší pňedrážděné doby chiliasticky cítící a trpící, co se
zhustilo v Dant v koncept světového monarchy právě jako v jeho

věštby o Veltro nebo o Dur, kterymi proložil v rriznj'ch obměnách
celou svou komedii. CísaŤství Dantovo nemá nic společného s ghibe-
linsko-štaufskj.m imperialismem, jeho císaňství není vribec z tohoto
světa. Poslání jeho jest právě umrtvit hŤích moci na zemi; tim, že ji

císaŤ Dantriv soustŤedí cele a vj.lučně ve své osobě, zparalysuje ji'

roz|oži ji vnitňně, odmocní ji. Jeho poslání jest ideálně vfchovné:
curator orbis nazyvá jej Dante. Neopírá se o moc' nlbrž o autoritu,

o potŤebu nejvyšší harmonie mezinárodní, o poslání k obecnosti
lásky. Prostupuje jako zákonodárce a soudce všecky obce, státy,

národy, není opsán žádnym: jest hodnota ryze internacionální.
A tuto svou vidinu spoji l Dante s jinou vidinou: s vidinou obro-

zeného imperia staroŤímského. V monograÍiích dantovskj'ch vyklá-

dává se, žeDante ve svém blouznivém kultu starého Říma jest pŤed-

ch dcem mystickj.ch humanistti rázu Petrarcova, Coly di Rienzo,
Pica della Mirandola. Myslím, že smysl Dantova kultu staroňímského
jest jinj. a hlubší; hledám jej v jeho smyslu pro jeďnotu, kontinuitu
ašeho žiuého - v tom smyslu, kterjl v něm byl ristŤední a konstitu-
tivní. Jako všecku živou pňítomnost, pokud jedná a prisobí, jednotí

naposledy v osobě světového monarchy, tak celou tuto pŤítomnost
sjednocuje s minulostí. Cítil mezi italskj.m národem své doby, tŤebas
sebe více poklesl1im, a Ťímskj'm národem starověkym více než

spŤíznění - cítil kontinuitu. Ale smysl pro kontinuitu jest smysl
po vj'tce historickj': a opravdu Dante jest velikjr historick! realista,

tŤebas se zdál fantastou a utopistou' V druhé knize své Monarchie

i v šestém zpěvu Rdje uvažllje o tom, jak právoplatnj.m odsou.

zením. Kristoq|'m prokurátorem judsk1im, zákonnym zástupcem
.Tiberiovym, došla samym Bohem potvrzení Ťímská světov]áda. Tato
argumentace jest pňíznačná pro Dantriv historickj.realism. Dante

věňí v ideu riplně, aŽ se vtělila v dějinnou skutečnost, až se v ní

zkonkretisovala. Dějinná skutečnost platí mu nyní vice než pojem,
rrice neŽ postulát logiky. ovšem Dante věŤí také, že ídea v dějinách

žije souvisl!, život, stroucí se pŤes pŤítomnost aŽ do budoucnosti,
ano dál ještě: až ďo věčnosti. Proto Řím, ,,město svaté.., jak jej

nazlvá v Conviviu (IV., 5), ,,město vyvolené Bohem..o jímž jest mu
v Monarchii (II.' 4)' stává se mu naposledy nebesk1im Jerusalemem,
shromaždištěm vyvolen]ilch duší: Beatrice slibuje alespoĎ Dantovi
v XXXII. zpěvu Purgatoria, Že bude s ní bez konce občanem onoho
Říma, z něhož Kristus jest Římanem - dÍ quella Roma, onde Crtstg
ě Romano.

1"". A pŤítomnost dává za pravdu jednotícímu Dantovi, Dantovi,
kterj'spojit první tak vášnivě a tak hluboce Italii své doby se starfm
Římem: dnešní italskjl národ cítí se ne dědicem, nybrŽ pokračovate-
lem starého Říma, a ctí v Dantovi i dárce svého politického poslání
a tv rce svého ideálu státotvorného. Jeho myšlenka inspirovala
skoro všecky dělníky moderního sjednocení Italie, pňedem guelfsko-
republikánského pŤesvědčení, Giuseppa Mazziniho a Vincenza
Giobertiho.
i.;1. Tento aktivn1f živel jest u Danta podňízen živ|u kontemplatiunému,
kruh občansk jest obklopen a uzavŤen kruhem náboženskj'm.
Teprve v kontemplaci se dovršuje objektivace, teprve kontemplace
jest odosobení riplné: v kontemplaci duše se proměíuje u občanku,
stává se nosite]kou nejvyššílro životného proudění, obcoadni suatlch.
Humana ciuilítas pŤechází tu ve vyšší ciuilitas nebeskou: duše stává
se funkcí božské lásky a dostupuje tím nejvyššího možného štěstí.
PodŤadila riplně svou hodnotu věčnému plánu božímu, odložila svou
vrili, cítí se funkcí a tÍm jest ričastna nejvyšší harmonie, již nosí
a které slouŽí. Nenazírá věci jiŽ v čase, nj.brž ve věčnosti a nabfvá
svobody, poněvadž jest nyní cele a riplně ňád a zákon. Není více
rozpor mezi svobodou a nutnosti. E Ia Sua uoluntate ě nostre pace _



a Jcho u Ie jest ntiš mir - odpovídá Piccarda Dantovi, kterj. se jí

táže, zda b]aženci a blaženkyně jejího druhu, umístění v niŽších

nebesíclr, netouŽí po vyššich sídlech. ,,Bratňe.., praví Dantovi, ,,naši
vril i uklidiiuje láska, která prisobí, že chceme jen to, co máme...
Tyto světlé postavy Ráje nejsou již individua, jsou hodnoty kolek-
tivné, všeobecnosti; a nejsou zmitány ničím lidskym a osobním:
co je vzrušuje, jsou jen problémy celkové, všelidské, kosmické.
Harmonie Životná jest dotvoŤena a vyjasněna v démantnou čistotu
hodnoty nejobjektivnější: proto orgánem Dantovym stává se v Ráji
oko, medium, v němŽ se uskutečiiuje jednota a společenství, jest

optické. Neboť o to jde nyní, vyčísti zákon z posledního objektu,
z poslední nejvyšší Hodnoty, věrně a spolehlivě, a pňipodobniti se jí.

V očistci, kde se toto společenství teprve tvoŤi]o a kde kajícník
zvolna vrristal v ko]ektivitu, bylo prostŤedkujícím orgánem ucho:
neviditelné postavy nesou se často vzduchem a vykŤikují spásná
naučení a napomenutí.

Poslední období Dantovo, kdy v Ráji se dotvoňil hodnot objektiv-
nj'ch a nadracionálnjlch, byvá obyčejně označováno jako mystické.
Pokládám však tuto etiketrr za ne Zce|a pŤesnou; za něco, co zaviůuje
často těŽké neporozumění jeho velebásně. Dante neupadá nikde
v mystickou nečinnost a ztrnulost: jeho kontemplace jest tvorba,
ne požitek, a tvorba ve sluŽbách života nejvyššího. Dante i věčnost
pojímá jako společenství, jako občanství nebeské - ne jako samo-
táňství. Jelro uila contemplatiua jest tvorba, tvorba duše puzené

Žizni d'okonalosti; duše chápe' Že individualita pŤekáži jí v této
tvorbě a proto se jí vzdává. Ale není proto trpná: snaŽí se obejmouti,
objÍmá skutečně l 'ším risi]ím své lásky veškerenstvo' nese je a slouŽí
mu - jest tedy činná v nejvyšším smyslu.

Ráj Dantriv není neŽ harmonie všelro Ťádu, kterjl si dobyl vesmíru
a pňetvoňil jej k podobě boži. Co prisobilo kdy na zemi jako kázefi,
Ťád a tvorba, to zobjektivisováno, dovršeno ve svrij čistj 'typus, žije
v nebesích. Itáj opakuje l idské společenství pozemské a všecky ob-
čanslié ctnosti; dotváňí je jen v poslední dokonalost. Ale jak tato
dokonalost není spiritualisticlrá, n1ibrŽ i za prahem smrti reálná,

skutečnostná a pozemská, nic nedokazuje |épe než pňelrrásnj XIY.

zpěv Ráje. Tam tot1ž Tomáš Aquinsk; zodpovídá jednu poclrybu

Dantovu tak, že po VzkŤišení budou blahoslavenci odíni v těla, pak

teprve bude jejich osobnost dokonaÍá' Spojení duše a těla pŤedstavuje

tedy vyšší tvar neŽ duše sama! A neznám nic jímavějšího než
jásot blažencri, jakj'm pňisvědčují Tomáši: ,,Tak horlivě a rychle
jeden i druhj'sbor Ťekl: Staii se, Že jasně rrkazoval touhu po mrtulch
tělech,,. Touhu po mrtvj.ch tělech - svatí v ráji! Uvažte to, prosím!
Neznám v celé světové ]iteratuňe díla, které by neslo v sobě více lásky
k zemi a k tělesnosti než tento zpěv Rájel

Nedejte si nikjlm namluviti, že Dantovo arcidíio jest aslietické
nebo záhrobní. Smysl jeho je právě opačny. Dante myslí jako básník
v konkretnostech, a skutečností pozemskyclr plna je jeho ncbeská
báseĎ. Ani ve clrvíli nejvyššího vytržení mysli necítí pozemské jako

tíhu, jho neb pŤekáŽku: oko jeho od pozernského teprve se zdvihá
a povznáší k nebeskému, aby se záhy k pozemskému vráti lo. Všecko,
co ze světa a hlavně z Italie prošel, procítil, promiloval, všecky své
zkušenosti života politického' občanského a praktického, všecka
Ťemesla zemská a všecka díla rukou lidskjlch uzavírá Dante do své
paměti mediem oka a věrně, nezrazené vtěluje a včleriuje ve sv j

básnicky vesmír.
Básnick;i vesmír' pravím, a sice nejprve proto, žc cely hmotn1i'

vesmír jest do něho pojat' vepňeden, vpracován' Dantriv vnitŤní
zážitek ňádu a lásky - lásky jako zákona - byl tak r'roucí, Že
stvoŤil v něm víru v hlubokou zákonnost celélro svčta hmotného,
a oprávnil i uschopnil jej k tomu, Že v podobcnství vesmíru podal
obraz svého nitra a dějiny své duše a jejího zázračného omilostnění
láskou. VzpomeĎte si jen, do jakj'ch ohromnj'ch prostorli světovych
se klene a se rozstupuje stále jeho velebásefi, jak každj'. krok básníkriv
v ní se děje pod dozorem těles nebeskj'ch a kaŽdá hodina jeho cesty
určována jest konstelacemi, jakou rozhodnou ulohu hraje astronomie
a matematika, souhlas čísel a osudri l idskj'clt j iž ve ,,Vita Nuova..,
a pochopite, jak i vesmír byl Dantovi ne něco mrtvélro, nybrŽ společ-
nost oživená Íádem, vychovaná v dokonalou civil itas! Tento Ťád



pňipodobĎuje právě vesmír Bohrr: Věci tyto i ostatní - praví básník
hned v I. zpěvu Ráje - poií Ídd uespolek; a ten ie forma, iež pÍipodob-
ítuie uesmír Bohu, E questo ě |orma, che l,uniuerso a Dio |a simigliainte.

Ne, v Dantovi není nic mrtvolného, ani mrtvého. Dantovi sama
věčnost rajská jest kosmicky pohyb, fluktuace, stavba rltvarťr vyšších
a vyšších: život v ko]cktivnosti, která jest ritvare'm vyšším, životem
umocněnjlm. Kolik jen ruchu v jeho Ráji! Duše blaŽenj,ch v podobě
světel tančí v závratném reji a za nejsladšího zpěvu: nestojí, ani
nemlčí. Ráj Dantriv není hmotné vymezené místo, staticky vybudo-
vané po vzoru povrchtr zemského jako Srvedenborgovo Nebe, s paláci,
náměstími, dílnami, clrrámy, nj'brŽ tančící propast a myslící vír.
Pohyb, tok, rytmus, melodie' harmonie, světlo, lesk, radost tryskají
odevšad, prostupují všecko, ssají do sebe všecko v neumdlévající,
byť neviditelné činnosti. Ne, nedejte si namluviti, že tento Ráj jest
dílem askety nebo mystika odvráceného od pozemskostit Nikoliv,
jiŽ proto nikoli, že v Ráji se myslí a vášnivě mysli a s rozkošnou
nedrisledností, vpravdě básnickou, i o problémech zcela pozemskjlch,
ano dokonce politickj'ch' tak na pň. když Karel Martel rozvíjí hlubo-
kou theorii dantovskou o povolání občanském, anebo Beatrice,
které to naprosto nenáleží, poněvadž není ztělesněná fi losofie, nlbrž
moudrost zjevená, se zajímá o astronomickou fysiku, polemisuje
s jeďnou theorií o privodu skvrn měsíčnjlch a staví proti ní theorii
j inou.

Ano, Ťeknu celou svou myšlenku: Ráj jest mnohem naturalistič-
tější, neŽ se nám zdá, než jsou ochotni pŤiznati oÍiciální ctitelé
Dantovi. Nebot: co stojí za ce|!m ideovjlm a symbolickjlm světem

,,Božské komedie.. a pŤedevším Ráje? To, več svádí nakonec Piccarda
i Karel Martel všec]<o dění duše i kosmu zároveř: láska - táŽ ]áska,
která vnesla harmonii do života Dantova a zpúsobila, že se neloz-
běhl v ehaos, nybrž se uzavŤel v zákonnf, čisty tvar, v krásnf Ťád
a lad, tím že spojila stárnoucího Danta s Dantem mlad:ilm a jinoš-
skj'm, s Dantem pňed jeho poskvrnou klamnjlmi statky světa, pŤed
jeho odpaďnutím od lásky a pŤikloněním se ]i sobectví. Ale tato láska
ne.ní postulát mravnosti, není pňíkaz povinnosti iako u Kanta; tato

Iáska jest prostě láska jako skutečnost pŤírodní nebo milost du-
chovní' - ale vždycky jest dána jako objekt. V posledních verších

Ráje Dante sám jasně to praví. KdyŽ marně se snaží proniknouti

tajemství prostŤedního kruhu, nesoucího v Sobě tváŤ lidskou -

tajemství Bohočlověctví - blesk milosti pronikne duši jeho a pňi.

nese mu vyplnění jeho pňání. Ale co byla tato milost? Láska, a sice

táž Láska, kterd hlbe sluncem i ostatními huězdami - L, Amor che
muoue iI sole e I,altre stelle - láska jako zjev kosmickjl, všesvětovj.
a všeŽivotny. Velikj' jednotiteli! Láska pozemská a milost duchoÝní
nerozpadly se ti v SpoI a svár - byls a zristals básníkem zemskosti
a života občanského do konce své velebásně.

Ano, zázrak milosti jest u Danta zázrak lásky a jest to zázrak
života kaŽdodenního. Vossler, j inak vj'znamnf badatel a duchaplnj'
dantista německj', se domnívá, Že toto zŤení božské Trojice jest

tolik pro Danta jako ,,blaŽená smlt.., ,,seliger Tod.., Že znamená

,,rozplynutí této osobnosti v Bohu.., ,,AuflÓsung dieser PersÓnlich.
keit in Gott". Naprosto ne! To jest tolik, jako zvraceti celf smysl
velebásně Dantovy a ničiti jeho tvrirčí osvobodivj' čin y samém
jádňe jeho. Naprosto ne! Milost Dantova jest v tom, že se mu do-
stane nejvyšší posvěcující b]aženosti ještě za žiua - nel mezzo ilel
cammin di nostra uita - v polovině lidské dráhy - ne ve smrti -

takže jest nyní sjednocen sám se sebou, s vesmírem, s Bohem a vy-
koupen z hr:Ů.z onoho tmavého lesa, v němž zab|oudil na počátku
Pekla, onoho lesa, kterjl není nic jiného než rozpaď všech sil duše
a osamocení její v sobectví.

Nikoliv! Poslední a nejvyšší zázrak milosti není Dantovi smrtí,
naopak: jest posvěcením do života. Po něm vrátí se Dante na zemi
a bude, sjednocen;i nyní, omilostněnj' viděním poslední jednoty
všeho Života, pťrsobiti jak náleŽí statečně a rozhodně v životě prak-
tickém - vyplní poslání, které mu uloŽi]i Cacciaguida, svatjl Petr
i Beatrice' Vždyt jeho prapraděd pňikázal. mu pňímo, aby zvěstoval
l idem na Zemi celou pravdu svého vidění - Tutta lua uision |a mani-

|esta - budiŽ jim to sebe nepňíjemnější a znepňáteliž mu to celj ' svět;
stejně v XXVII. zpěvu Ráje, Petr, když byl hněvem rozpáleny
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prolilel Bonifáce a jeho simonistickou politiku, která hrob Petrriv
obrací v kloaku krve a Smradu, obrací se na Danta s vjrzvou: až se
vrátíŠ na zemi' otevŤi usta a nic netaj - apri Ia bocca, e non asconder
quel ch,io non ascondo,.a rovněž tak Beatrice v Zernském ráji na
vrcholu Hory očistcové napominá básníka, aby bedlivě pozoroval
vŮz, symbolisující církev a znázorťlující ve svj'ch proměnách její
osudy, aby pak, na zemi, věrně všecko popsal na prospěch světa,
kterj. špatně žije: PerÓ in pro del mondo che mal uiue, aI carro tient
or gli occhi, e quel che uedi, ritornato di Id, la che tu suiue.

ostatně pŤímo z textu posledního zpěvu Ráje jest možno doká-
zati, že se Vossler m'vlí a že jeho vj.klad jest chybnj,. Modlitbu svou
]< matce Boží, v níž ji prosí Bernard, aby opatŤila Dantovi milost,
zŤíti Nejsvětější tváŤí v tváň, zakončuje prosbou, aby básníkovi byly
zachovány po vidění zďravé smysly. Ancor ti prego, Regina, , . . che
conserui sani, dopo tanto ueder, gli a/t'etti suoí. K čemu by mu bylo
tfeba zdrav1ich smyslri, když by mu bylo skonati hned po vidění
nebo za vidění?

Dante se vrátí tedy po svém vidění na zemi do Života, a bojuje
dále, jen vytrvaleji a houževnatěji, svrij dobrj'' boj se zesvětštělou,
zvrhlou mocí papežskou, proti pŤehmatrim jejím a zasahování jejímu
do sféry světské, svúj boj za světovou monarchii a věčnjr mír, svrij
zápas za občansky Ťád a občanskou spravedlnost, Za moc rozpuště.
nou a strávenou v právo, za lásku, uskutečněnou v zákoně a promě-
něnou v zákon, za l idské občanství a za obcování duší ... Za všecko,
co se zdá i dnes ještě veliké většině liďí utopií a bez čeho pňece -
kdyby to naráz vymizelo riplně ze snahy a svědomí lidstva - ne-
stál by svět ani hodinu.

Utopie . . . Smí nároď Chelčické]ro uživati pňi této pňítežitosti
tohoto slova? Nebot oba velcí duchové, jinak protinožci, Chelčicky
ethick1|, anaTchista, Dante pŤísnj. objektivista a ko]ektivista, stj.kají
se pňece v posledním ričelu svého dychtění: ve věčném míru, kterjl
by dal té ubohé duši ]idské, což jejího jest: možnost tvoŤiti pravé
statky nadosobní a nadsobecké a starati se tak o svou spásu . . .

Tragika Dantova byvá obyčejně hledána v tom, že bojoval za

politickj' ideál nenávratné minulosti, za romantickou antikvitu, Že

neporozuměl své době v její nové politické tvorbě a byl jí proto

rozdrcen. Nikoliv: Politiclry ideál Dantriv ve své podstatě jest obecně

platnj. ideál pŤítomnosti a svítí jako ohnivj, sloup nikoli za námi,

n1ibrž pŤed námi. A o tragice Dantova života nemluvil bych vŮbec:

velikost jeho vidím právě v tom, že se jí dovedl vyhnouti, ačko]i

všecko ho k ní svádělo. Není a nemriže byti tragickj'. Život člověka,

kterj. vypuzen jsa z uzkého oboru empirie, vytvoňí ze sebe for.mri

a hodnotu platnosti tak široké a obecné, že pŮsobí stonásobnou silou

do vzdáleností stonásobnj'ch. . .

Nikoliv, Dante jest pŤed námi, náš obdarovatel a naplnitel mno-

hého, co posud se zmítá a vlní v hrudi i nejlepších z nás' Jest pŤed

námi jako pŤekonatel každé povrchní romantiky životní, jako

smiňovatel rozporri a svár , velikj,.básnik Jcdnotite]. Lásku pozem-

skou vráti l jejímu prameni' Milosti boŽské, a životu pozemskému

v jeho běžném občanském tvaru dal novj' smysl jako ukonu spole-

čenství nejvyššího, prál'ě náboŽenského' Jeho zázrak není zásvětny,

n!,btž životnj' a pozemskj'. a tedy jedinj' pravj'. Posvětil pro všecky

budoucí, a tedy i pro nás, všednost a její trud a boj na svátek síly,

radosti a víry životné.

Jak tobě i ndm Rdj tuťti naď huězdami postld suiti

a nad propasti propastí ušech kuete

u nebeském tuaru rťlže.

A na Tebe jak z Empgrea Beatrice Tuoie

tak na nds shlíží a starostmi ie o ntis iat.a
svěIice naše.

A k ndm též posud sestupuie

a jednoti a uzdrauuie uťtli naši

tož Milost boží u suětském tuaru ldskg k ženě

a prdua, sprauedlnosti, ztÍkona a Ťddu

a ldskg k tomu Ušemu, boie o to ušecko.



Nds u obecnost suolt, i iž ue uěčnost isi sklenul

a uzděIal a zabgdlí'l pak lriskou,

si pojal, nehodné sué unukg.

Dik buď tt za to. Jednoti.teli nrÍš, otče!

o t. Zf . IresrnrÚelnosÚi

díla básnického




