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Na srozuměnou!

Mluví a píšc- sv Častěji (»umění. |m případů () l);lsllivlví
a llll'ětVllUSli. Napis mzpravy lólu: ——ba.<ni(ft\'í

a mravwnka je trochu m-nln'čvjný: budv snad i nv
\'lmdný1n nazvan. .\l(* z (lnlvžiló příčiny (lana lllll
lví'vdnnsl.

\'(wnť—l)_\'\'laslnť— inf—lubýti _jwlnn. mluví-li se „ nn'a
wncv nvl) (»nn'avnusli: vždyť lnl'amuka jvsl pravů jvn
nauka (»nn'avnnsli. .\lv z nm'lspa'wlnu.s jakým sv í'ošvní
nlazky Iakln furlnulnvanó [u)tkava. íí'olm soudili. ŽP
tn nůjaka vada \' lin—lhmh"nvb nějaké nvdnruznnlůní
\' |mjnwch.

.lvsl nlwcnú přvsn'wičvní. žv básnictví a nonn-av
nnsl (když lak zpříma věc vyslovílnv) sv vylučují.
l'lnC—nípí'vw je cnsi tak \'lešonóhn a \'zacnólm. Zn
nvsnadnn si |m111yslili. jak by mnhln sknlvčnun nv
nn'avnnslí býti wii-Sněm). Slnv a .v-nonn'avnnst\\sv liah'
jvšlť—lvkají. anajdv sv snad lnnnhn lidí. klví'í by ('lnť—li
slnnti nvnn-avy. al' w iwi-vní l.)asnickóln al" v |mžilkn.
Nedavnn nhjvwna nhlasl nad (lulu-vln i ZÍUlll zda sv
hýli _iošiů main nhydlvna. kdy?. sv pí'ímn na \'(w' „m
Žl'llN'.

'l'ak lnx-Imm byli s prnhlmnvnl zkratka lmlm'i.
.\lu w skutočnusti npakujo sv „Umm silný naí'vk na
ha.—“m"si('(— prý krasm'n ale nmnravnó. .-\ nvjsnn mvzi
Zalnlwi jvn nmralisló nvh \'yclnwatoló. _jvjichžtn slvskn
nvlm- hrali lak přísně: jsnu tam i nadšoní ('lilvló pwsivť
'l'wly snad pí'vcv nvní basniclvíln dust“ bezpečně posla
...-1m.„ nn'ax'nnsi? Išasníci. ktvrývh so \'ýC-ilka lýka.
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hraní sě ovšěm proti ní. alě málokdy rozliorěm pojmu.
nýtu—žapríorním odinítaním něh upíraním soudnosti
něh vyčítkou pruděríě atd. Nanějvyšě snad připouštějí
nějaky" rozdíl mězi tím. co sě hodí ěíslí každěmu. a
co ně každěmu (tu bývají posměšná slova o —pěnsio—
llčlit'L'íl--. o spamíarlí“ a »svíěkovyěh líaliacln atd.. a
to věršěm i prostoníluvou). (Iělkěm však si toho vělíu
k srdci něběrou a líasní stějně dalě.

Skutěk hasníěky ovšěín vždycky spíš-ě vítězí něž
thěoriě. Když pak mnozí hasníěi nazory svojě o mrav—
ností uvadějí statě \'ě skutěk. nění divu. žě takě
v oliěěěnstvu vítězí. \'ždyt', laluížníku jěst v oběěěnstvu
vždycky dosti, a snad i mnolíěmu z lhěorětiěkyělí od—
půrců zapovězoně ovoLtě někdy zachutna.

|)ějmě tomu prozatím. žě í zdě jak obyčejně každy
svěníu nějlěpě rozumí. a žě oliojí strana v nárocích
svyěli je dosti poctiva a svědolnita: jínakjiž pak nolzě
soudili. něžli žě tu zavladlo jakěsi nědortízumění. ()bojí
straně jdě o pěstovani krasy. o povznašění lidstva, a
přěcě v bodě rt'izlíodněm St“ rozclíazějí! .listí ctítelě
poěsíě ovšěm mají za to. žě byly to lepší časy. kdy
so o umění měně níudrovalo a víěě umění Sě požívalo.
majíěě na myslí na př. rozkvět umění hěllěnskěho
něli rěnaíssancí. .\ ělověk íděalísta by si malěm saní
raději pral dob. kdy. jak sv rika. poěsiě byla skoro
jědinou učitelkou mravnosti anělío kdy nikomu ani
něpi-ípadlo na mysl. že by mězi oběma děěrami něho.—'.
poěsií a mravností. mohl l)y'-lij:iky"spor. Historik však
horovaní takověmu sotva pí-isvěděí. | naproti hěllěn
skěmu umění stali t. ř. škarědohlídověT a byla inězi
nimi vzacna jména íilosot'ú nělí státníků. třvhas i umě
lěcky vělmi citlivyěh a vnímavy'rlí. kl,(“Í'Íúlohu nyněj
ších nn-avokarnýěh kritiků hrali tak znaměnítě. žě ně
tí-ěha si víěě pratí: jměnují jěn Platona s .-\1'í.<totělěin.
[ i'ísníěvavě něhě ilvíit'nškóílt) umění a jěho ČÍSÍČ pry"
lídskě »»mravnostía mělo tědy svě inraěky. i na ně
upíralí něktěří svuj přísný »mraěnojmzoiw. .\ takž
i jindy zda 50. žě ta dojěmna shoda mězí básnictvíní
a mravností trvala jěn tak dlouho. pokud mravnost
hrala, úlohu rozumnějšího a ustupovala: pravím. žě
sě tak zda __ pravěm—lí. uvidímě zahy.
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'l'edy »nedorozumenío. .lake. nesnadno říci. aby
chom nikomu neublížili: zda skutečné neporozumení
ci schvalný odpor. .listo jest. že každa strana rozumí
-mravn(_1stív neco jineho: možno. že se zároveň take

tu a tam rozcházejí v pojmech o _poesiL o povaze a
úkole jejím.

Postavili se na půdu »mravnostiw. jak si ji lide,
různých tech stran představují. bylo by tedy bezl'icelno.
nebol“ tak bychom se jakteživi nedinnluvili. 7, te pří
činy prave chceme radeji promluvili o basnictví v po
ineru jeho k níravouce. a to ovšem kí'est'anske. 'l'a,
jak znamo, zahrnuje v sobe dva živly: mravní zakon
přirozený. ciste rozumový. a nadpřirozený. zjevený.
Není sice nikoho tajno. že již ani ta výsada ciste a
důstojne n'n'avouky. ktera kí'est'auství od odpůrcu při
veskere negaci ponecluivana. že již ani ta neplatí:
vždýtf neplati již ani pouhý rozum a svedomi jakožto
ohlašovatel zakona mravního. neplatí vůbec nic. žadna
mravnost. žadný zakon. lec jen zakon síly.

S takovými nazory ovfsenl zde počítati nelze. neboť
by bylo pak třeba podati cele oduvodneuí un'avouky.
x\ni konec-ne ti„ kterým nelíbí se niravouka kí'est'anska.
zvlaste nadpí'irozem? casti její. nebud'tež přemlouvání.
aby dle ní soud svůj zařizovali. .ldet' nam vlastne jen
o to, abychom sobe samým vydali počet z toho. jak
si poC-ínan'ie v teto vecí naproti výtvorům básnickým.
zda jim nekrivdíme aneb naopak pí-ílifs při nich ne—
lethjOllH' v mravních požadavcích.

('.hcelne ukázali. že z vážných a zcela rozumných
pricin protestujeme proti nenn'avnostem v basních
jinak sebe skvelejfsích. proti tomu totiž. co mravouka
Kristova za nemravne uznava. vzdáleni jsouce vší
uzkoprse nesmisenlivosti. Kdo chce. může si důvody
ly poslechnouti. Zvatlat' dnes o zahadach mravnost—
ních kde kdo. a paradoxa sebe |u—otivnejfsídocházejí
ohlasu: neuškodí tedy nikomu. probrati si trochu take
inravouku katolickou. dříve než po ní hodí kamenem,
neb dokonce ji půjde opravovat neb lepším innrav
ňovaním nahražovat.

.len tato půda jest jista: všechny četne pokusy
o mravouku nemiboženskou. „nezavislouu skončily se
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nezdarem. \'šak nejen to. nýbrž otřásly velice duverou
ve mravouku, ba mravností viibec. Zmatek pojmů.
z nemale části zavini'fnÝ take t. ř. básníky—filosofy.
přišel velice vhod modernímu hmotaí'ství a lhostejnosti
k vážným stránkám života duševního, kteráž ochotne
sinlmivá a spouští s mravních požadavkův i tam, kde
už predem žádne vyjednávání není možno. V tom si
život bohužel podal ruku s literaturou. x\lP jako život
pouhou skutečností tou není ospravedlnen. tak ani
literatura jakožto prý obraz života není tím
omluvena ani očistena. llokonaný skutek nečiní práva.
.\ když blud a lež opakuje se skutkem, treba pravdu.
jak veleznámý výrok praví. opakovali aspon slovem.
Slovo »h r i e hv zní modernímu uchu jako na posmech.
ale mravní sond veený nesmí se ho stítiti. i když jest
osobne dle teže mravouky zcela hotov odponšteti. ()d
posmechu pak meli a mají verní obluijcove pravdv
jakobv udeláno. vzpomínajíee zase na známý výrok.
jenž dí: nemáme vždv pravdv. když se smejemel

Zásadní otázka tedy. smíme-li k výtvorum básni
ckým přistupovali se zákonníkem mravním. bude asi
snadno rozrešena pro kazdeho, kdo v básnictví hledá
a spatřuje vie. než peknou mluva. příhodni'- obrazy a
zajin'lave povídání. Snad pak duvodům nasim pi-isvedC-í
take leckdo z tech. kdo rádi opakují úsloví o umeni
snverenním a nezávislém.

S jedne stranv bychom tedv meli pevnou pudu
pod nohama: kí'est'ansko—katolickou mravouku. \' kri—
ticke otázce nasi však ozývá se jeste jiná instance
jež by zde mela býtijedine prímo kompetentní. kdyby
byla í-ádne zosnována. totiž est hetika. l pí'i jmene
tom zvedá se pohrdlivý odpor. jenž opet odmítá ve
škeru rozprávku na základe tom vedenou. Je pravda.
i v esthetice jest málo pravd vubec uznávaných. ale
jest jieh tam pí-eee více. než se í'ikává. Mnohdy odpuzuje
pouze normativní. zákonodárná l'orma vet. ktere se
jinak 1'-ozumejí samv sebou a take bývají vůbec uzná—
vánv. llelíme-lijádro od slupkv. nejsou hlavní pravidla
vkusu nikterak tak zmenim. jak se í'íkává. .lako člověk
ostává podstatne týž. jen v nahodiloslech se meni, tak
lake citv a snahy jeho. ] na scestích vkusu po
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nasem řečeno jeví se. neco správného. u zůstane—
me-li si vódomi. že každe dílo básnicke jest jenom
nepatrným i'ilomkem z težko dosužitelnélio stromu
krásy u umeni. tedy nepodivíme se, že kužde jest nejak
jednostrunnne nel) výstřední. juk ujistýeli národu neli
veku nel) osobností ten či onen smer práve převládal.
.ltldí't) ostuvti. slupky se mení. »lšzisei'i<<('.Olčl nnpsánu
není u nebude: to není dílo Človeku. .\ tukž jest
i s estlietikou.

I v teto veei tedy se snud dorozumíme. a to tím
spíše, jelikož mim konečne nejde o soustavu estlietiky.
uýlirž jen o to, abychom vytkli zzisudy mruvouky
vzhledem k činnosti l);ísnieke u srovnali s tím. co
praví estlietiku. \' jednotlivosteeli zujiste není tutoT ve
vedueli pruktiekýeli u v užití jejich. možná pi'esnost
mutliemutiekai. protože ('ím níže k jOtanillVlllitlll tu
sestupujeme. tím spletitějsimi se zjevy stávají. jsouee
výsledky nesC—etnýehu nejn'onilmutelnýeli činitelu. Stačí.
když dovedeme je t)l)jčl>'lllllu posoudili približne: tak
v mruvouee. tuk tuke v estlietiee — obema nuskytuje
se v jednotlivosteeli mnoho llllltt)lltl('l'čll)llll.která
velí býti v i'isudku skromným u oliezi'elým.

\'e volne rozpruve teto. jež beze vsí pi'edpojutosti
u tuke beze vsí učene. okázalosti cliee prolíruti nektere
stránky l);ísníetví. kterými se mravnosti dotýká. bude
vyslovne o estlietice málo í'eči. u to jeste víee se stu
novisku soeiologíekelio. Zzidnzi činnost lidská není na
prostou :i zcela samostutnou. neliud'tež tedy uni ve
deeku odvetvi uni siee snn'n'sovumL ule uni misilne od
selie trlninu. .laisnietvím- ovšem pro stručnost roz
umím tu veskery výtvory činnosti l);isnieke7 tedy ver.“s
i prostomluvu u líelletrii.

Nu konee uvodu tohoto jeste slovíeko o osolmo—
steelil .lest mnoho l);isníku. kteří v menší či vetsi ge,
niulnosti sve l)ud'to slovem nel) i skutkem proti sve—
rueí kuzujee sosáeke mruvouky protestovali. H výroky
jejieli. z pruvidlu troeliu ostrými. nesnadno polemiso
vuti. Mámet' konečne k slulíosti u šílenosti geniu tu
kovýeli když ne pUVČI'OC'l'lUunetu., tedy aspoň lidskou
„ ki'est'unskou šetrnost. .\le životopisee jejich. kteří
v detinskem údivu zbožnuji i zhýrule kousky velikých
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[(*-ch |mhánn. ÍÍ'Ubil upozmnili. aby tak u nich nc
psáli. .lsnn-li krásně přesvčdčmn, Zo gonifnn jv všv
dm'olvnn. 720 pro ně není dán obyčejný zákon. ledy
áslmn z čirého áltrnisrnn ať ták nečiní. .ldeť při tá
knvých vém—ch() d\'á: kdn nmnrávnnst pášo — slovem
nohu skutkmn á prnti komu. Vizmo ná př. tn vo
lebonnn mlnnn lásku. (lhvzlloí-včníkjejí, lná-li trochu
I'Ulemll. zájisló by sv gvninvi poděkoval, kdyby ji
obláznvnl na př. jvlm lnánžvlkn átd. ()n (wšem řekne.
že. sv slánm'iská ták (\gnisticka nesmí se ná věc pu
hlížvli. Nnžv. Sllild přvco uzná áspnn hledisku állrui
Slickó, jvž praví: ('vhn si Impí'ojoš. áby SO lulu“ (lálu.
tnlm nvpřvj áni druhým!

Ih'njí nnn'álká. pm lidi nbyčojm“ 'cl pro lidi gvni
ální. josl „i(—nhánohnó uzákonění pověstnólm (Ivo_iílm
lokto. 'I'čnno jest Inlďm dovoleno všechno, á pák jsou
umístěni lám kdosi v oblasti minm dobru i zlu: hlo
dají sv jvnmn druzí. ktoří j'nn budou \'švchnn trpěli.
Anolm májí svoji zvláštní nn'ávmlkn. áč nic (» ní
znánm není: á pák by teprve bylo třeba u ní pulm
mí'iti. Zatím nozhývá nožli mňřiii siojnýmlnklmn káz
(lónnl. s (lnslmlnnslí k \'Č'CÍ. so shovívumstí !( nsnln'nn.



Výlučnost umění

% |n'a\'iilvlnýcli |mžailavkn života _insl osudný l)lll(l.
.\líní|n činnost l);isnicknn i plnily jQiÍ. Mramnka naše
pravi. 7m \'švchny skutky liilskó. 1. j. všechny skutky.
\'(wlmnť—a (lnln-nmlm“— učím—m'a jsun pi'íčvtnó k dobru
('i zln.

() lUlll snad nvlnnlv spin-n. žn mzinnný člověk
lnnli—()(l|l()\'l(lilll za tu. co \'ěilnniň a za souhlasu \'nli—
sw" učinil. ()liyůvjnť— sv niíní --_imlnati ruznmnč: tak,
jakuliy (imf-k. jsa při mzninn. zlvjmlnali ani neinulil.
„lv knm—C-ni“pravda. žv \' každé chybě jo nňjaka lllUll
posl. ali—nam ll'PlHl nlmjí ()lmr. vědomí a vůle. lišili.
|mnůvailž svť—ilnnií zakaznji— |ml|lížvli na každý zlnůin
svůlúvky jaku na |mnlmu lll()ll[m>'l. .lv také pravda. ži
lnmlvl'ní litló spíšv snvsnn \'ýlkn ničmnnnsli nvžli lilnu
posli Sllčlll taki" ]n-uln. ŽP proti nné výlu— jsnn za—
knni-in trestním lópv cln'animi. ali—na ln cvsln si
\'yilavali nn.—“mimo:znainvnaln hy lu. pix—sunvalivlastní
Iimlnnln a „*Žlšlf“ bytosti liilskó na |nnln nvpi'islnšnnn.
No vo v(ulůní. nýbrž \'v svť—ilmnilusli mravní tkví hud—
nnla Člověka.

.lo lu zvláštní C'inilvl. ln >“\“ (—(l () lllÍ a svíalmnilnsl

lH) na.—'lmlnjící! Pmninnncv nC—onýcli ruzni-av () nňni.
|mkl;'uli—jinojv [)l'UZillÍlll jen za mzhmlčíhn. kim-ý \' uka
nižikn inravnnslnílm l'UleULllllllÍ lak či nnakjmlnali
chválí a volí. .lmlnanínl rozumí mramnka (wšem jiz
každé l'HZlNNlnllll\'nilvrni'n myšlenku ilnln-m'ulnnn nvlo
zadu.—'t.nikoli pnnzv \'ýknn zovnňiší.

\'v svůilmní slnnčvn jvsl jaksi nlmji živvl: \'mlmni
i \'llll'. \'(ulinní. 20 In noh nnn jv dobré ("i zlé. lll'Hl—



— 12

chází, rozhodnutí vulě nasledujě. Rozhodnouti sě. pro
to. co vědomím představeno za dobrě. zověmě jědnati
podlě přěsvěděění. podlě. svědomí.

l)vě sti—Zějnapravidla inravoukv nasi jsou. prostě
vvjz'ulřcna. tato: »něvědomost hříchu něčiníw. a »vsc,
co není z přěsvěděění. hřích _it'h'in'

Prakticky tědv odříznuto jěst věškěro hadaní () svo
liodě vulě. hvtťi thěorětickv hvl přědmět těn snad
\'ěhní něsnadný (srovněj o tom. komu libo. spisovatě
lovu Apologii křěst'anství. ]. str. Elli-Š.). ('.Iověk jc svo
luulěn. něhot', muže jědnati podlě svěho nějlěpšího pře—
svěděění. inužě volili jakožto hvtost rozuinna a něpo—
lřělnijě podlěhati něrozumnýin puduin a vas-ním. jak
zvíře. inoha jě rozuměm ovladati a rozumně říditi.
Svoboda dítěk Božích pak. o ktěrě nězřízěna
hlouznivost moděrní proněsla tolik zinatěných věcí.
nění nic jiněho. něž usnadiu'uui uiilostuii Kristovými.
jěho naukou. příkladěm i milostí usnadněna možnost.
i přěs hlas krvě a, plěti naslědovati vulě lšoží. t.j. roz—
umu svěho věrou (l$\'l(f()ll('“il().

l'oslědní větv znějí již příliš —->polioz“,n(w.alě snad
něufskodí nikomu jě vvslěchnouti. .ldc jcn jěště o to.
co s tím přěsvě d ěěním nahořě zmíněným.

Vědomí a, přěsvi'ulěění, kořěn to svohodv lidskě
jak praví sv. Tomaš .\quinský. miižě hýli správně Ci
něspravně: dle toho pak takě ukon vulě dopadně věcně
spravně ěi něspravni'n ackoliv osobně a podmětně ani
v něspravněm případě nevzniká hřích.

Na tomto přědulěžitěm podkladě vvvstava Člověku.
zvláště křěst'anu. několik vážných a svatých povinností
jako jsou na př.: pouěovati sěhě o lepsim: pouěovati
a napomínati chvluijících. saní pak takě pouěcní a na
pomínkv přijímali. ahv totiz ani z něvědoínosti hřích
věcně něhvl pachan. l'ři vis-cmtom pak zřětěl k ohěcně
něvědoinosti a slabosti lidskě vělí něsoudili a něodsu
zovati přěděasně osol). i kdyz skutky odsoudili ll'(“i)čl.
'l'ot', zakon rozumu a zákon Kristin'.

Rěkně-li se tedy: >—»ně(ulpírat.izlu “.)-=. tcdv zní od—
|-ověď jědnou: »odpíratila. podruluí: “ll('()(il)ll'čliiivi —
podlě ruzných zřětělu: jdě—li o věc ('i osobu. jdě-li
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o zlomvslnost a zarputilost Či nezavim'mou nevědomost.
jde—li o dobro vyššího ěi nižšího řádu.l\'oneěně má
také >—odpírati<<a »nemlpíratia přeruznt'! významy. 'l'ý/l
Kristus Pán. jenz propustil cizolozniei. vyhnal proda
vače z chrámu. Láškvplná máti. trestajíe. rozumně dítě.
zajistě »odpírá zlu/v a přece koná při tom »zlo—rna
dítěti! Každý jiný výklad šlov lx'rištovýehješt nedoroz—
umění neb šolištika.

\'ědomošt povinnosti mravní je tedy velmi dule
zita. a ti. kteří. jak Písmo dí. ke ctnosti vyučují mnohe.
jako hvězdý škvíti se budou na věky. V tom tkví jedna
důležitá stránka výchovu: buditi dobre vědomí. pěsto
vati Čirě. správně a silně svědomí.

'l'otěž pak zamýšlí zjevení Boží. zvláště křesťanské:
vyjasniti v Člověku mravní zákon. šesiliti mravní vě
domí. Není to ještě eelě dílojeho. ale veliká část jeho:
oznámili Člověku zřetelně a důrazně vuli Boží. která
se má státi tez viilí jeho. nebot' k obrazu a podobenství
jeho stvořen ješt. Není to nie ělověku zevnějšího neb
násilněho. .lako výehovem přirozeným probouzejí se
schopnosti ělověka ve skutečně poznatky, podobně Zje—
vením, co v duši lidskou vštípeno. jasněji vvtčeno a
přesněji určeno. Křesťanská mravouka podává vlastně
přirozený zákon mravní s některými positivními důsledkv
neb urěeními. Je to. jak praveno. zákonník rozumu
věrou osvíceného.

Tot“ prastruěný ale snad dostaěitelný nárýs zá
sadních nauk mravt)vědnýeh. l)okazovati. že zákon
mravní je závazný aneb Že mravouka naše obsahuje
skutečně mravně zákony. není tu možno ani třeba.
Mluvímet' tu jakozto kl't'h'fčlnt'!mezi sebou„ jak pověděno.
a i pro cizí mají naše zákony mravní bohudík dosti
důkaznosti samý v sobě. .lenom potřebí je znáti a. podle
nich žíti; řekl to sám Kristus Pán. ne snad bez úmyslu
naznačiti, že všechno mudrování o mravnostních pro
blemech beze skutku je jalově a nevede ani o píď
k cíli.

lŠŽiti toho všeho o básnictví zdá, se býti přecho
dem tak směšně pedantským. za paěesý přitaženým.



že by toho človek málem nechal. aby nedošel výsnuÍ—chu.
a co horšího. aby take posvátnou vec. již hájí, neučinil
smesnou. což bývá kletbou nejapne obrany. i\le padniž
jenom na spisovatele. že nečiní dlouhých okolkuv a
začíná přímo o veci. jmenuje ji lmedjnmnem. l'řeehod
ten ostatne ani není tak náhlý. jak se nám zdá; je to
jenom neblahým zvykem. že totiž lidé se obávají tako
vých choulostivých vecí pevnou rukou se chopiti a si je
pl'olllódnouli.

Básnení jest, duševná činnost vedomá. \r'edomou
ji zovou v tom odstavci, kdy teprv o >>l)2'l.'<I]ČI]Í<\lze
mluviti; nemyslim tedy prvních nápadů, vznetu. obrazu.
které jsou více mene nedobrmolne a nevědomky vzni
kají. V extatické šílení básnické již neveříme. Pravda
sice. že činnost ta provázena bývá silným vzrušením.
kterým se chladne vědomí a střízlivý úsudek zatlačuje.
avšak má—liz toho povstati rozumná skladba myšlen—
ková. totiž báseň. nemuže převaha býti toliká a tak
stálá. aby rozumne vědomí a rozjímání bylo i jen na
krátkou dobu uplne zatlačeni). ()statne již i v tom
here mravouka zdravou. souladnou přirozenost lidskou
v ochranu. neschvalujíe výstředního. bež
rozum neho hýření v citech. tím pak mene opi
jení se jimi. šudiž prominuto. že tyran rozum pe
danticky již sem se vtírá. ale je tomu tak a nemuže
býti jinak: o tom ostatne ještě později.

(„Itnost a neřest sídlí především v nitru človeka;
slovo neb výkon jest jenom následek. Ze srdce, dle
Písma, vycházejí myšlenky zle, vraždy, cizoložstva,
smilstva, krádeže, křivá svědectví, rouhání, což všechno
poskvrnuje človeka. ltíká se sice, že myšlenky jsou
volné. ale to může se rozumeti pouze fysicky neb na—
nejvýš právmcky; sudí ovšem myšlenek nesoudí. Mra
vouka však soudí je. a je především. Vada obyčejného
názoru jest, že mravnost pojímá přiliš právnicky aneb
aspoň povrchne altruisticky, hlede totiž jednostranne
k zevnejsímu výslmlku. Mravouka křesťanská ne tak.
Který názor pak jest. rozumnčjší a důslednejší. o tom
nebude asi pochyby. Snadno vyřídí se pak také otázka.
iná-li človek. krome povinností k bližnímu. také po
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vinnosti k sobě samému, () pm'innoslech k Bohu nc
miuvíc.

hic násí inrávouky ledy samá činnost básnická
_icst pod zákonem mravním od počátku až k výsledku,
to jest: předně samo tvoření básnické. dále vydávání
ilť-l básnických i čtení jejich jest inrávnč příčctnc.



Význam básnictví.

' /

mít-Me dosti důrazně opakovati. že umeni víibec. tedy
ani básnictví nemá sveho vlastního účelu a tedy

ani posledního měřítka v sobe šamem. není sobe
účelne (l'art pour Part). není jen aby bylo, není
suverenni. nýbrž jako každá jiná rozumná C'inost elo
veka slouží nejak dohru človeka a lidstva.

l'i'edne ovšem má každá činnost cenu sama v sobe
jen už proto. že jest činností. že osvedcuje životní
schopnosti. že nezakopává sveřených hi'iven: činnost
jest projev života. a proto dobrá. nečinnost je zápor
života. a proto zlá. .liž pí'irožene. fysicky7 jest živoucí
bytosti činnost příjemna. nečinnost nelibá: a příroda
jest první učitelkou o dobrem a zlem. není-li předě—
lávána. (]innost pak je tím vyšší a cennejší. čím vyšší
a cennejší jest původ a předinet její: tak za stejných
výminek činnost duševná jest vyšší a cennější než
práce delná.

lšásnictvím rozumíme dnševmm činnost. po př-í
pade dila. kdež pí-edsta vov á ním myšlenko
vého obsahu se budí libe city. »»ň'íyšlenkovy"
obsah—=at' jest jen vymyšlen neb úplne dle skutecnosti
podán ff v básnictví podává se jakožto myšleny, >vy
liásneny"»: básnictví chce sestrojiti pouze samostatný
obraz. zjev života. nechce poučovati o skutečnosti.
Libost a příjemnost citů rozumí se dvojako: první a
původní jest libost. jakou posléze, přímo či nepřímo.
cítíme ž každeho porušení všední rovnováhy (emotiont.
druhá pak vzniká z krásneho neb líbezneho obsahu.
ve kterem se kocháme. První stránka požitku ješt ob
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sahem jaksi neurčita. nevědoina. j'iodobně asi jako na
př. pi-i hudhě nebo při hře vůbec: je to slast z toho,
že jiste struny srdce naš-eho uvedeny ve chvění. je to
rozkoš z činnosti vubec. Druha stranka. hasnictvu
vlastní. jest již uvedmněna. ačkoliv i v ní spolupůsobí
mnoho prvkii jiolovědiimých. jiolotajemných, jen šerých
a tušených. Rozumí se samo sehou. že ne všechny,
ba ani většina dojmu není prostě liliia. zcela prijemna,
nebot“ jsou také dojmý tísnive. hruzne. ošklivě atd. .-\le
v každem esthetickem dojmu jest něco liheho, a být?
to bylo třebas jen ono vzrušení a vvburcování některé
stránky naší i'isohý. .\l)v to nezustalo jen organickým
podrážděním a polehtaním. nýlírž alíý se povzncslo
k požitku dusevm'imu. na to právě jest umění. zvlaště
umění slovesne. totiž hasnictví. proveidějíc složitou sou—
stavou představ a dojmu celkový obraz a výslední libý
dojem.

Na dalším rozlioi-u spletitých zjevu těch tu neza
leží. Zde zajíma nas hlavně to. že oliorem ha sn i c t v i.
jako umění vůbec. je svět zdajov \ a pi'elu do v ý,
illusorni. účinkem jeho pak vzrušení citove
a slast esthet ieka.

(litý jsou květy duševního života. V nich se duše
pronzifsí sama o sobě. o sve rozpoloženosti. Navzajem
však citý pusohí mocně na další pruhěh života duse—
vného. na směr iiiýsleiwk a snah našich. Naklonnost.
a nenávist. veselost a žal. naděje a zoufalství atd. řídí
mýslení a chtění i u silnějších povah, než obyčejně se
vyskytují. Platí to sice přimo hlavně o citech realních.
skutečností vzhuzených a na ni se vztahujících. ale
jistou měrou tež o citech zdajových. esthetických: ba.
uvidíme hned. že v jedne strance jest významnější
účinek citů zdajových než realních.

Dostačilo bý vlastně probrali jej hned a tím dáti
samosrozumitelnou odpověd k otazce.. jaký význam má
hasnictví v životě a jak tedv mravouka o něm sou—
diti nucena. Předpokladat' se vůbec. že umění ma ne
jaký význam v životě lidskem. a dle toho předpokládá
se také. že jest požadavkům životních zájmů tak pod
řízeno. jako ostatní činitele životní.

9Básnictví a mravouka. ..
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.\le předpoklad ten naráží místy na ostrý odpor.
který sice rozličnými zpusoby se vyslovuje. ale celkem
vyznívá v ten smysl. že umění se životem nesouvisí.
že je samostatnt'n ano souverenní.

lšyla by to asi divná psychologie. která by měla
ukázati. že umění se životem nesouvisí. Vždyt' obsah
básnictví jest uplně čerpán ze života. ze skutečnosti:
umělec ani myslenky nebo představy nedovede vytvo
řiti z ničeho. an podává jenom zjinačený obraz zkuse
ností svých. .\ jako člověk o událostech skutečných
nějak soudí. tak také, o nich píše a básní a tak takě
o psaných a sbásmmých soudí. Nechme zatím stranou
otřepaně otázky. iná—liumění take poučovati a ušleclit'o
vati, či jen baviti a pod.. držme se jen toho. co psycho
logickou nutností činiti musí. at' je tendenční neb
absolutní. .\ psychologickou nutností následuje. že
záliba esthetická má v zápětí take zálibu realní. co
totiž libuje si člověk v básni. to libuje si take ve sku
tečnosti: pravím »libuje. nemluvě o skutcích. ačkoliv.
jak zmíněno. city vubec mocně pusobi také na jednání.
Nejenom není pražádně přehrady mezi životem a bá
snictvím. nýbrž naopak básnictví jest ohlasem života
a život po mnohe stránce přijímá vliv básnictví.

A tak je tomu u každčho člověka. \'ždyt' máme
podstatně touž dusi se stejnými podstatně schopnostmi
a jmtřebami. Není dvojí třída lidí: jedna._jež by mohla
žíti jen citem. a druhá jen chladným rozumem a roz
hodnou viilí. Převládá sice u jmlnotlivcu ta neb ona
stránka. ale u všech jsou všechny čluny. a u všech mezi
sebou souvisejí. .\ take v požitku uměleckem vzniká
cit a libost jen tím. že byl myšlenkový obsah básně
představen. V dějinách spatřujeme umělecký vývoj
nerozlučně spjat s ostatním životem. jenž uměním
okrafsli'iván. povzbuzován, ale take kažen.

Není umění simverenního. l'mění je právě tak jen
částí lidského života a činnosti jeho. jako vědění a
jednání; výtvory jeho jsou právě takjen částí výrobků
lidske činnosti. projevem schopností a potřeb lidských.
jako ve vědě neb řemesle. Rozdíl muže býti jen v ho
dnotě. ti tu ovsem nesnadno se příti.jelikož vědci jsou
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nade všecko díla vedecka. í'emeslníku řemesliui. umelci
umelecka. Každý je tu jaksi předpojat.

.\le skutečnost předpojata není. 'l'ažme se jí tedy:
co jest přednčjší. život realny" či zdajový? ('.o rozho
duje. co vladne?

Myslím. že tu dlouheho sporu nebude. »lšůh n e
chce. bychom život prosnili. nýbrž bychom
jej prožili.“ praví sam basník. z našich snad nej—
snivčjší t.lulius Zeyer). \'ždyt' život realní jest nezbytnou
podmínkou basnicke činnosti. která by bez nebo ne—
mela latky ani pí'cdnu'du. \'šechny okolnosti človeka
pak jej poukazují na skutečnost. l'oznaním zmocňuje
se skutečností. vůli a jednáním zase na ni působí.
l'otí'eby životní jsou realní. schopnosti pak jsou na to
dany. aby ončm mohlo býti vyhověno. Sam sebou človek
i kdyby chtel. nemůže se oddati životu snivemu. pone
vadž osobnost i společnost vola jej k životu činnčmu.
realnímu. lůnthusiaste umění zovou to brutalni nad
vládou všednosti. bud'si: ale je tomu tak. u tohoto člo—
veka na zemi jinak býti nemuže. neb i to »božske
siíenía některých umožněno jen lidskou prací mnohých.

Není to stanovisko k umění nepřátelské. nikoliv.
.-\ní nejvetší ctitel umeni nemuže říci. že tomu tak
není. byt i sebe více proti tomu protestoval. Nemůže
ani říci. že by to bylo nejake hmotaí'ství naproti
oduševnelemu a oduševňujícímu umeni. neboť by to
proste nebylo pravda. \'čtší zajisté jest vítězství ducha
nad hmotou ve.vědeckem výpočtu aješte větší v každém
mravnčm skutku: umeni í původem i účinkem pohy
buje se více v oblasti duchovčsmyslove. Takto ovšem
vyznačuje velmi dobře vlastní přirozenost. naší. která
tež není nežli složenina ducha s telem. ale vrchol čiu—
nosti lidske to není.

Krasnilství minuleho století nadčlalo mnoho uo
vých bohu. a tak i umční a umělec pí'ecei'mvani. Po—
hadkami o geniovi sveden soud celých pokolení na
scestí. Nenaleží zde odhadovati rozdíly mezi geniem
a talentem. mezi ucniem umčlcckým a vědeckým. ani
sestavovatí stupnici hodnoty pro ruzne druhy činnosti
lidske. ale jisto jest. že umeni mezi nimi nezaujíma
ani prveho místa a tím mene jest nad nimi. ba že

*
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souvisí s nimi jako kterákoliv jina stranka životní ein—
nosti; a ponevadž jednota bytosti a života našeho ne—
připouští leč jeden smer, jeden cíl a jeden zakon. totiž
pokroku k lepšímu. jest, jisto„ že i umeni jest mu pod—
i'ízeno.

Že tím jeste pro umění není zavazkem stanovena
tendence. rozumí se samo sebou. ale budiž na doroz—
umenou výslovne podotčeno: proč. vysvitne pozdeji.

\'ždyt' ani prace vedecka. ktera piece mnohem
více souvisí s povolaním životním. nepotřebuje v každém
jednotlivem případe duvodu užitečnosti. \'elicí a sle
chetní vedcow vyznavaji. že při pracích a objeveeh
jejich netanulo jim na mysli blaho lidstva neb neco
podobneho. nýbrž že sli proste za vnitei'ným pudem
vedychtivosti sve.

Je tedy obecne pravidlo. jehož výhody ani umel
cúm nemají býti odnimany. že totiž hlas zdrave pi'i
rozenosti sam vede k dobrému a pmspesnemu: neti'eba
mu toho vnucovali. i\le zajiste třeba si zahy vydati
učet. je-li to opravdu hlas zdi-uve přirozenosti. není-li
to poblouzeni! Jinak se maí'í Cas. mai-í se síly: človek
myslí. že jde za povoláním. a zatím je na scestí. na
kterém hyne. nevykonav ani pro sebe ani pro druhe
nic |irospt'=šllt'*lio.

V tom významu tedy klademe jak vědeckou tak
i umeleckou činnost v jeden okruh \'OškOI'ól'msnažení
lidskeho. nechtice ji ani pí-eeei'iovati ani podeei'iovati.

Požitek umělecký připt'unína.jak často slyseli. pausu.
přestávku a ()tlllt')("lll(“kve všední. prakticke a prosaicke
činni'isti života. ] to jest jednostranný nazor-. ae
něco pravdiveho v nem jest. zvláš-tt“-eo do požitku.
Není zajisté tak zcela jisto. že by činnost na př. ve
tlecka byla vždy namahavejsí než uini'decka'i. není ani
poetičnost neb esthetienost tak odloučena od života.
že by jen v umění sídlila, nikoli: život, sam poskytuje
jí mnoho. tak jako zase umeni pi'inasi s sebou mnoho
prace prosaicke. Požitek hotoveho díla basnickt'dio
ovšem je snaží—“Lanat' poetičnost tu jaksi bez přími'xsku
soustředěna; a takto ovsem ma basnietví veliký vý—
znam jakožto zmena činnosti. jakožto oddech od oby—
čejnosti. jakožto silnější zamestnani mohutností dotud
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jakši zanedbaných. jakožto spojila činnost obraziva.
rozumova a žadaeí. Bla-li pak i klid a (')dpočinek v ži—
vote i'išlrojnem iduševnl'un stejna prava a hodnotu
s činností. hodnotu více negativní sice. ale pro další
činnost předuležilou. tak bý i tato pausa básnického
zaneprázdnění mela svoje prava naproti šlrohemu ži
votu. byl? mu nebvla ničím jiným více než pouze od
dechem. .\le ona prave ješl více. Je to vědoma a vo
lena činnost. jen že jiného druhu: ale i takto je to
jen jedna stranka jednotni'—ho života lidského. jehož
pravidelnost neb šoumernošl může buďto zvýšili a
ozdobili aneb porušili a rozlříštili.

Požitek umelecký liší se od spánku a snu. liší se
ode hrv. liší se od zabavy: má z každého neco, ale
uplne nešhoduje še žádným. Je to šlaslna činnost a
('inna šlašl.

l)i'ekvapí zajišle leckoho. že “jednali pro pouhou
rozkošw- je hřích: a přece rozumí se samo sebou. že:
takoveto jednaní. vylučující každý rozumný účel mimo
šlašl. nemuže býti leč nemravmř. Slast rozumne muže
býli jen pruvodkýní a odmenou činnosti. nikoliv účelem.
ponevadž není šama v sobe ničím. tím mene neeím
trvalým: je to prave jen výsledek pi'ízniveho stavu du—
ševnelio. který se rozplyne. jakmile štav ten pomine.
|N>žilek bez ("innošli ješt nejenom nezašlonžený. ne—
š|u'avedlivý. nýbrž i rozumne nemožný. .lešt nepekne

nomen-omen- ono wzpíjeníu. ve kterém si nekterí
bašníei lolik libují. nebot' opravdu jen oníamením lze
pi-emršli'lmi požilkařšlví omluvili. ktere jinak ješt
hi'išne.

.líli ledý bezohledne a výluene za rozkoší. zna
menalo bý jako volili pí'ípadek bez podšlalý. a co
ješte víee. volili rozkoš pro ni šamu. a proto hroma
diti všeehný možne prošlí'etlký k ní. bez ohledu. zda
se jimi podmínký života neničí. zda jimi podmel rozkoše.
totiž telo i duše neehi'adne a nehýne.

l'ožilek btišnieký. opravdu unu—leeký.není šližen
porokeni tímto. není hí'íšuý. jelikož není výluene pro
l-„zk„_;-_A\lp nekterým proudum unn'deekým a iu—kterým
bašníkinn nebude na škodu lolo připomněli: l'ro
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pouhnu rnzknš j odnnii hřích jv.—“l.'I'ím \'Olší
hřích puk jest. svsimjnvuti básnický účim—k.\'zrušvní
('ilnvó. u „užitek prostředky nmm'uvnými. neboť nv
znzunvnú to nic—jiného. nežli 720účvl |msvňcujv špatné
prostředky.

Budiž ledy (mu zásada přirozvné i klzulm'- lnu—mouky
naší vůči ctitelům uměleckých & třebas i jiných po
žllkm' C0 nejdůmznčji vytčenzl: C-inít'(mu. krom jiných
důležitých dusledkíl. také mnoho z nynějšího “positi—
vislníhna- mluvení () mravnosti zbytečným.



Škodlivost básnictví.
„

3$Unsl lid.—"kaSlUŽl'nřl ji—z innnhých častí. alv. jako
každá slnžvnina. )na své jmjílkn. kli—i'óji _iHiHOÍÍ.

.|('Í() služvnina. alvjwlna a jvilnnlmi. wii—k.Nv z něja
kóhn zvvni'gjšihn |l()Žčl(lčl\'kll.nýln'z z |mvahý věci samé
siannvinn'. 7.0 ani zasadni a cvlknvý směr. ktvrýnl sv
býtnsl lidska nvsv. nomnžv býti nvž jUdOll.určený tim.
('n ('iní ('lnvňka ('lnvf-kmn. totiž rnznlnnnsií. .Ií ji také
(lan jmlnnlný naznr na význam a liči—l bytu.—“li lid.—“ké
a jwlnnlnú snilidln (» výkuni-ch jvjívh.

ani ln kilý hnvni-iii „ cíli ('Iuvůka. na př. pi'ii'n
zonóln a nailpi-iriiZi-ném. a jinilnlniýi-h pí'wlinňh—cli.
ačkoliv ha.—'niclví nmhln liý jich liýli jiann—Ilivn. \'v
znwnw-li si ("l()\'("kil j('ll tak. jak jv.—'t.a |mslnlalmn
mljinnil pmlvpi'vnýni mlinílnonn- ilnniin'lnku. ŽP ('Íl('lll
.ii—hn„iv zniC-i—ni.(In—“lizatím. linzuninnsl vidi iikul ('Iu
vůka v suulailnónl vývoji a pukrnkn svhnpnnsli jvhn.
\' llslnlsniun'aní ji-lin |>|-n Živwl. j('llŽ liv jil'n.<|n'-| jl'lllll
i jiným.

lx'ažila jwlnulliva (“innnsl jvsl jaksi jmlnuslranmi:
v ni-(lnkunalnsli všvlin sivni'vnólm jvsl již HIDSHŽPIH).ŽP
ani ('luvůk IIUSIHIN' si- vším. ('íln liv \'lílSÍlN" stali sv
llthl. a ninnhn jiných příčin stara sv (»lu. aby každý
„stal jen jmlnuslranným. Smím-li použili znínnóhn
|ii-irm'miní. I'HIUW'“lóla mají ruzné výknný. Ióž iliišoviió
nmlintnnsli maji rnznú výkoný. a i'nlnvó čluvw'řvnstva
maji lóž ruzné výkuný: vvškora ji—ilnuslrannnsl taková
je"-vžilý jvšli'- ||Í'il'HZi'llíl a ruzninna. [inkllil nvpřvkaži
vývnji wlkn. ha nanpak za výva-nnn ji klílilt'llh'. snu“
i-njv-i" i'isilnůji k vývnji výšších Rimini—kŽivula liilSkólm.



G)!_— a'

byt' i nižších při tom poněkud zanedbávala nel) je
obětm'ala. l'znavžnne oběti milošrdí. vědv atd.

Měřítko všech šnah lidškých. jak ukázáno. třeba
hráti ze života realněho. hidiž ši život pouhým šneni.
jak někteří chtí. i tak jedině špmivně ješt. šníti sen
ten tak. aby dobře hvl došněn. ahv přílišnou výštřed
ností v tu nel) onu stranu nebvl přerušován: pro nás
i takovýto šen hv hvl realní. šen vzdělaní rozumu. šen
mravních ctností. soukromých i blíženškýeh atd.

(Io ma S tím ěiniti umění. po příp. básnictví?
Velmi mnoho. V šouladnt'un pokroku ělověka zaujímá
ono duležite míšto. pěstujíe nad jine vvdatněji stranku
obrazivošti a citu. kteraz opět v Životě lidškem dule
žitou úlohu ma. l' malo poměrně lidí a v man při
padech rozhodují duvodv ěiště rozumově. nehot' cit
pronika veškeren duševní Zivot naš. .\ do jiště mirv
dobře tak. (lit zajiště prohříva. rozněcuje a šešiluje
platí to sice o dolu-ých išpatnýeh úkonech. avšak
předpokládajíc jinak šměr dobrý. zjenn'iuje a zušlech
t'uje povahu. šílí šnahu. ošlazuje praci.

Téz od umění bychom se podobných účinků na
dali: a nebýti jich. nevěděli bychom opravdu. nač ono
vlastně jest. Ale právě v citově pusohnosti umění tkví
take nebezpečnost. po případě škodlivost jeho pro život
realní, který. jak pověděno. jediný ješt měřítkem sprav
nosti či nesprávností.

.lednostranimšt v tomto směru ješt. za stejných
jinak podmínek. povážlivě—jšínež na př. jednostranně
pěstování vědv. ('.it a citlivost. jsou-li řízenv rozumem.
zdobí člověka: nerozumné citlivůstkařství kazí rozumný
úsudek a seslalnije uěinnošt vule.

Rozeheřme to zevrubm'lji. (Srv. l.. (všech. () škodli
vosti umění. »Hlídka lit.a-z IHtto. ?).). l)ilo basnickě budí
v nás city estheticke. je?.od realních še značně
liší. Především pu vodem jejich jest přelud. ne sku
tečnošt. Proto ještě jsou snad stejně silne nel) i šil
nější nežli ve. skutečnosti„ jsouce více soustředěmi, ale
jsou přece jen idealní, zdajově, nemajíce škuteěneho
předmětu. l):ile nesměřují přímo k jed n a n í. tedy
k rcalnošti. nýbrž oštavají v pouhěm požitku.
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Požitek tento sam () sobě již může býti správný
C-í nesprávný: alt— o tom později. '/,de jen o poměru
k rcalnosti. Nonít' ani on pro ni bez významu, a to
dvojím způsobem. .leduak přílišné pěstování požitku
toho Činí nas jednostrannýmí. totiž pí'ocitlivými v oboru
zdajovóm, esthotickóm. činí z nás. jak se říká, neprak
tické snílký. hluché a slepé k požadavkům Života.

„býčí—jut—tato ncpraktiC'uosL podobnů. ac mnohcui
vznvscm'gji.jako uccnockó pcdantstvi a rozti'žitost hýva
dopi-ovazcna zit—jiným nch tajným udivcm jakožto g_ro
nialuost. Snílkovó ti. ac vlastni“ protivní. tůsí sc jako
ncvýcvalana děcka z hlahosklouno shovívavosti a mohou
na ni hí'ošiti. 'l'akto liv vňc hýla jcstó poměrně nc
vinna. kdýhv vvhvjckaní :_mniovópi'íino ncžadali. ahv
svět, jcjich rozmarum sc klam—l. ha si jo jcstť—platil.
.-\lc sama o sobě tato výstj'cdnost činí ucochotnými.
lonivýnii a kouccnc ncschopnými. vzhuzovati citv rc
alnó. zc Života pro život. atlastó a smu- vzhuzovani
citu. ktorú ncnutí ku chtť—nía konu. z nichž nvrodí sc
C-in.scslahujc pak vulwc i snahu citu rcalnich. ktci'ó
po |il"(mlt'*nt"v kon a (“in hazi . . . .\ k tomu citv csthc
tické jsou vždv příjemný. postrádají bolesti v(—vlastním
slova smýslu. mohou. jakmih— jsmt- sc naučili % nich
míti požitek. dlc vulc chutí naší hýti vzhuzovauý a vv
volavainý. mají zkratka s této stránky dalcko vctfsí
pi'cduost pí-cd citý rcalníiui . . . '/,výknuv.'so sohť—na
ncaktivní. nccinorotlo citv i-sthctickú ncchccmc a nc—
pí't'jt'ntc solu'- jim" cítili. “Svit osvohozujv od kontl'f.
dí pokut“ chncquin. Ruch Životní žadcjž od nás konuv
a ciuuv. umělcc i \'llÍlllitlt'l jcn zdajových citu schopný
sc zamotává do svých sladkých snu... 'l'ak uhýva
laskv a chuti k ciuuiu. tak vzrtista jcn shon po umí“
|(“'('k_\"chpožitcích a ncnajdoii-li sc vzncscnc. povzná
šející a povzlutzující. ncuasvtmi touha saha a spokojí
se i pouhým vzluizovaním smyslmiho pí-íjcmna a smý—
slucho dráždí—ní. a kdy?, již i zdc stupi'iovauí ncpo
inalui. spokojí sc člověk i pí'cdstavtivanim nopí-ijcmna.
chorohuýin dráždí—ním. a hoví-li i umění kout—Guotéto
snazc. pathologickó point—rv jsou zdc. rozklad jc nc
zhýtuý. \'ýlucut'- vzhuzovauí cituv csthctických zmalat
uůlost a zžcnstilost za nash—dokmíti musi.. (I,.tlcch u. ní.)
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l"ale.'sna sentimentalnost. jež plače nad nešťast—
nýmí milenci v povídce a za chvíli potom katansky
týra sve skutečne okolí. služebne i rodinné. je jeden
veleznaimý výstřelek výchovu toho. jenmž se přezdívá
esthetický. li nim náležejí tež nčktere projevy t. ř.do—
bročinuosti. při kterých domnela esthetičnost take má
hlavní slovo: dali prostč podporu. bylo by příliš všední.
človek musí se ve sve šlechetnosti take pokochati neb
aspoň při te příležitosti se take pobaviti. Bída. ktera
se dovede nejak estheticky presentovati. má přednost
před onou. ktera prosaicky úpí.

tlstatnč již přemrstene zboži'iovaní umční a umčlcu.
jež po přestavkach se v jiných způsobech opet a opět
vrací. prozrazuje převrat—em—pojmy te ktere společ
nosti. \'ytýka se přísnčjšim kritikům. že mají malou
úctu k umeni. .\le prave naopak slepí zlmžl'iovatele.
kteří nesetří praveho pomeru mezi životem a umením.
rozplývajíce se jen v požitcích umeni. snižují je na
stupeň hračky a libustky. kdežto úkol jeho přece je
zcela važný. byt' i po zpusobu hry a zábavy prova
dený. 'I'heorie tonm ovsem přispela na pomoc naukou
o absolutním. souverenním. svču'ičelnt'un umeni. a nej
novejsi doba nervowi i mravní rozervanosti je toho
ovocem: jen podraždení za každou cenu!

\' chorobných zjevech techto však již obsažen
ijiný účinek příliš-neho pestovaní stranky estheticke.
Spočívá to v pmneru eítení (*Slll('íl('l\'t"ll()k realnímu.
I'mení jeví se v tom býti nástrojem dvojsečným.
mohouc tak prospčti i ufskoditi. ()no. pravda. nechce
o skutečnosti ani poučovati ani ke skutečnt'unu jed
naní nabadati: právě proto zoveme city jím buzene
zdajovými. irrealními. .\le již tím. že jsou to co do
obsahu tytež city. na př. soustrasti. lasky. nadšení atd..
kterež i v živote zakoufsiine. dále že i puvod jejich.
totiž život vybajený a skutečný. jest velice příbuzný.
stává se. že citeni estheticke nemuže ostati ani bez
kladneho účinku na citeni realní. Kladným myslím si
jej ne ve smyslu přízniveln. nýbrž tak. že city esthe
ticke bud'to vzbuzují neb kazí city realní a že nejsou
pro ne bez významu.



V čislem požitku ulnt'deckeni jšou ('itý cštheticke
pro život nei'ufinne. ávšák jen pro tu chvíli á jednot—
live. o sobe. (Já.—'emá ormkováním žájište pušobí náň
mocně. a to príznive či nepi-ížnive.

() prvním účinku nepochýlmje nikdo. i netreba se
jím tedý dlouho žábýváti. Mnoho nádšeni. nejen chvil
koveho á dýmneho. nýbrž i ftehim—ho. ke zbožnosti.
k milošrdí. k dobročinnosti. k mhmuštení. k ošklivošti
nád žlem atd. atd. eerpálo á čerpá lidštvo ž básnictví.
Neprávím. že z básnictví jedine. nebot" to by šotv'á
býlo lže dokážáti. ale take ž bášuiclví. tlvšem pevci
-ll(“llllOl'PSSUVHHÍ“nejšou žá poklonu. kterou tím umeni

jejich činíme. nikterák vdeCni. nebot“ jim o to nejde.
hu oni uni nechtí. ábý dílu jejich býlá učiteli dobrá.
Máji konečne táke kuš právdý. že to tuneleckým.
ešthetickým požitkem vláštue není. zde už tomu tákje.
že človek nemá již pák v moci veškerých nášledku.
ktere dílo jeho míti muže. u že úkoný obrázivosti
eštheticke nemohou oštáti beze všeho vlivu nu ukoný
obruživošti reální: ják již povťuh'uto. Clovek ješt jeden,
duševue dejštvo ješt jednotne není nepí-eštupne
prehrádv meži predštáw»váním i cítením ešthetickým
á reálním.

.\le žde beží více o ueinký nepříznive. o kterých
bývá málokdý zmínku. žá ktere šice není žodpovedno
umeni. nýbrž nádužívání jeho. ktere však prece trebá
š duružem vvtknouti. ábý přeštulo pi-ecei'iování umění,
u tím táke obmežeuo uáduživání šámo. Hkudceje tím
nebež|merit—jší.čím více še bojíme nuh šáhnouti. tltec.
jemuž kluk utekl nu nejukou robinšonádu. bude žá
jište proklínuti dobrodružne povídký. ut" bý mel láti
šobe nebo tomu. kdo nehlede ná pováhu hochovu po
vídkumi tukovými jej krmil. thíi-ske hrý detí. podle
pohádek žošnováne. budou rodieove šledováti še zá
libou. pokud neštáne še nejaká škodu: vždýt' i velike
deti ši tu u tum nejákou ullegorii rádý provedou ži
vými obrážý. ábý še pokoehálý á trebáš k vlusteuectví
nádchlý.

V tukových u podobných pí'ípádech. i(Ž kuŽdý
šám libovolne ši muže rožhojniti ze svých vzpomínek.
je přenášení životu llktivního do škutecmišti nekdy
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nn-zutě. někdv naopak nevinně i zabavne. Ve všech
jeví se. co innže jednotlivcii celé společnosti býti
ošndnýin. totiž _žainěna eitn realníeh ždajovýini. jak di
jmenovaný |.. (lech. a nahražovaní oněch těinito.

l'oštnji takový je zcela proštý. Malo žknšenošti
i'ealni. inalo všíniavošti k životu šknteěněinn. k povin
noštein rodinným. společenškýnl. vubec k |mvinnošteni
životního povolaní, za to však příliš mnoho žahývký
životem \'ySnČHÝIHa výhajenýin —- zainěna se zvolna
provadi. Kdo ši žvýkne na nečinorodt'—citý eštheticke.
rad je zamění š citý realníini. a inýšlí konečně. že má
eitý i'ealní. kdežto žije najirošto jen v citech zda—
_i()\'_\"(fh.v-(l,. (lech. n. III.) Je to tím. že še ělověkn
tonin jednak nenaškýtnje došt příležitostí. ahý životem
škntet'diým názory a city švě opravil. jednak se tomu
ělověk šain výhýha. anot' ješt mnohem příjemnější ko
chati a koleliati se ve šladkýeh snech. než pohlíželi
životu v tvář. (litý ešthetieke jsou vždy |ii'íjeinnt'n ži
votní ne vždvcký. a nad to žádají týto někdý take
nepohodlných škntkn.

Zjinšolieni tíin výjn'aždi'inje še věcný a cenný
podklad života dnševneho a žtištava pouhá forma. hý—
í-eni v [tí'PilHiPCha vidinach. Pakjiž ani život škntečný
nedojíina jako šknteěnost. ke škntknin výliížejíeí zku
šenošt. nýbrž jen jako zjev eštlietický. který pro člo
věka toho má jen tolik významu a eenv. kolik inu
poškýtnje žahavnělio požitku. Na strašt a bídn lidškon
dívá se š požitkem jako na ti'agedii a — poklada se
za šoneitnt'dio. l'oti'ebnje však v tragedii te některý
výjev jen trochu \'ýbočiti 2 mezi ešthetičnošti a při—
pomněli krnton prošn života. již jemnoeit še odvrací
š opovržlivýni u-šhoekingřa. jak se psava.

Hašniei radi takove lidi předvádějí. žvlaště že
šleehtv. ovšem š úmýšleni šatýrickýin: ale neinýšlete.
že oni sami jšon vždý lepší! .\ni žeela dobi-e míněna
díla t. i'. realismu. naplněna bidon a špínou života prý
za účelem šoneitn a šoilšti-ašti, nejšon někdý než pa
radní konšký takoveto sentinientalnošti — pro krato
('il\'ÍiÍ. .\ vnliee v obražeíeli ze života našeho lidu
najdete n vždi'-lanýeh spisovateln našich ninoho takoveho
vvlhaněho zajmu. jenžto vlastne ješt pošiněchein.
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Poslední stádium chorohne zámený te mezí ží
votem zdájovým á reálním bývá shál'íká po dráždidlu
co nejsilnejsim. bud' sí druhu jákehokolí. l'oneVádŽ pák
zjevý strástne pomerne nejvíce dojiínájí. není nemožno.
ze pí'esýeená mýsl nebude se stítítí ání nejvetší ukrut
ností á svei'epostí. uhý se požitkem z ní opojílá. V te
skoro krvelácností stýká se hýperkulturá s lmrhárstvím.

Nehláhý účinek přílišného pestování cituv esthe
tických mohli hýchom stopováti ná vsech citech. jež
hláho ('loveká u společnosti zákládáji neho podporují.
ná lásce k pí'átclum. k vlástí. k práci, há i k sámemu
umeni. Pud umělecký prý bývá nekdý mukou, trýzní.
dle nekterých sládkou trýzni. \' hýperesthetísmu mno
heho tákoveho “llltlČOllÍktl“ vsák shledáte. hez velike
námáhý. vedome či nevedonu3 * koketm'áni s Musou.
jímž týrá sebe i druhe. [ činnost unu“lecká, tíhá po
chýhností u záhád. již umeni chce ulehčíti. jest náprotí
výtvoru unu—leckemu jáksí reální: výstředním kultem
pouhe esthetiCnosli stává se z toho sport. hráčká: být“
i tákový umelec ujist'ovál o svých mukách. dílo samo
viní jej z neprávdívostí.

llále DOZUPOVilllnehluhý vliv ten táke ná ostátních
schopnostech á prácích C-loveká.ltcknemc zkrátká, Ze
přilisne pěstováni básnictví plodí nechuť k vázne ná—
máháve prácí. hud'si vedecká nebo práktieká. .lest-lí
umeni celkem známkou hluhobýtu. kterehož ovsem
výZáduje. svádívá tuke náopák k nečinnosti á pohodl
nosti. l'melci dotčení hudou se árcít' proti výtce ták
sosácke hránítí. odvolávájiCe se ná svojí -—tvorl)u-„ále
pilní. řekneme. vedeC-tí á ánálýtíetí umelci právě tu
nejsou míneni. nýhrž jen oná četná ll'ltlřt literárních
povzílecův. u kterých z cele geniálností nezhýlá práve
než táto známku: pohodlnost á lehkomvslnost. .li ve
decká práce jest pedánlstvím. práktícke snáhý vsed
noslí á nizkostí. Názorý tákove šíří se i mezi ohecen
stvem: literáturá záhávná se pi'ecenuje. v životních
názorech závládá melkost. prázdný t. r. ídeálismus.
t. j. l'ántástícká hezmýslenkt»vítost á neduslednost.

Vsechný týto soukrmne í verejne zájmý souvisejí
neják s mrávnosti á mrávoukou. která hledí človeká
vestí sti-ední cestou rozumnosti á vážne snáhý o sku
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tečne hlaho jeho v soukromí i ve společnosti. 'l'áž
mravouka nemuže tedý výstředmistí takových schvalovali.

.\však i přímo útočí výstřední esthetisinus na pravý
cit mravní a porušuje mravní názorý. Zmínenou zá
menou zvýkne clovek meřiti sve smýšlení a jednání
docela jednostranne. podle libosti či nelibosti estheticke.
t. j. podle dojmu a zdaje.. '/.nenáhla nastupuje pak
pouhá uhlazenost v jakemkoli směru na místo pří—
slušných ctností. Společenský život náš bývá často
nazýván velikou konventionelní lží. a ne zcela bez
příčiný. liivno jest jenom. kterak nekteří kulturní hi
storikove v tomto »zjemnení mravní—<mohou spatřovali
mravní pokrok: vždýt' mrav a mrav není pokažde totež.
\'zdelanost zevnejší. zdvořilost. reservovanost. diskret
nost atd. ovšem pokročila. ale není to skromnost.
zdrželivost. upřímnost. šetrnost atd.. nýbrž jen jakási
vojenská dressura: pravím vojenská. neboť nelze pro
tyto t. ř. spolecenske ctnosti najíti podařem'gjších vzorku
než právě v militarismu a v unit'ormisimi. kterým ve
řejný život náš jest ovládán. Pozlátko. nic než pozlátko.
pekná t'orma. klamný zdaj! Xeliudiž upíráno. že i to
jest nejaká přednost. ale za vlastní příslušné ctnosti
je to náhrada příliš slabá.

Následek pro mravní cit, jest chahost jeho, která
ve vážných úkolech a zkouškách života sotva obstojí.
Následek pak pro mravní so ud o skutcích vlastních
i cizích jest, přemet hlediska: za meřítko povin n osti.
přísne. nezištně povinnosti. nastupuje meřítko příj cm
nosti a P()Zk(')Š('.

'/,a doklad všimneme si jen dvou oboru sloves
nosti. ktere se s hásnictvím i mravoukou tesne stýkají.
i\lýslímbásni ctví t. ř.tendenční a kazatelství.

() tendenci v umeni snažil jsem se při jiných pří
ležitostech dokázali. že esthetickou kategorií není. to
jest. pokud sahá tendence. potud přestává umeni: ten—
dence zajiste má za účel citý realne. umeni přímo
nikoli. Tím však není nikterak řečeno. že bý hasne.
jež možno nazvati temlencními. nebýlý hásnemi: vždýt'
zcela dobře ionv mohou buditi lilie citý estheticke a
jimi tež realní. Mnohé části evangelia na př. (nektere
odílý kázaní na hoře. nekterá podobenství, veleknežská
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modlitba Kristova) jsou zajisté překrásuými bášnemi a
ovšem výsoce tendenčními: a takž bých ani v názvu
»veršovanz't morálka<< ješte nevidel výtku uepoetičnosti.
jakož reflexivní básnictví vubee i s mravoučným rázem
chce býti nejlepším výkvetem básnictví.

Zde však bude na miste slovíčko o pi'eeei'iování
poesie tendenční. jake na př. vidíme v ustavičiuím
skládání mravouených a mravt'ikárných povídek pro
mládež. S tím druhem básnictví tendence ši-oštla tak.
jakobý jiných povídek pro mládež ani býti nemohlo.
A přece bý již veliká záliba mládeže nezkažene v po
hádkách a pověstech Ciste vý|u'avnýeh ne mi'ávo
učnýeh. mohla piesvc'wlčiti o opaku. Pominouce
estheticke hodnotv povídek takových. jak se skoro
zpravidla výrábt'íjí. jak bývají nejíšýehologieke. pravde
nepodobnt'n upí-ílišene aproto nepřesvedčive. všimneme
si jen účinku vždt'llávaciho. nn-avmůmdm. ktereho se
spisovatele asi nadeji.

Stačí tu applikovati. co dosud povedeno o jedno
stranném pestování citův esthetických neb o zánieně
jejich s reálnými. Diu—.jak známo. neumí z počátku
rozeznávati deje siiiýšleiudio a škutečiu'lho; pro ne báj
se skutečností splývá v jedno. a jest již velikým po
krokem. jest-li si vedomo. že na př. na jevišti po sobe
šti'íleji a sekají „jenom tak llčlSCllVíllv.jak mi takove
devčátko pravilo. Je známo. že z te příčiny mnozí po
l'itHlSSGčlllth, tuším. pokládali bajky a pod. skladby
detem za škodlive. Myslím. že i to by býlo výstředností.
bráti detem veškerý volne výtvory obi'ažotvornosti.
Dozor-em a výkladem zabrání se nejen l'antastičnošti.
nýbrž i náklonnosti ke lži. která pi'ý četbou takovou
se živí.

.-\ téže obezřelosti je take poti'ebí ve skládání
básnických spisu mravoučných. l'í'edne sluší na paměti
míti. že detem jde hla vne o pí-íbeh. o události.
o zajímavost; obsah neb výsledek mravouC-ný působí
na ne velmi slabo. Dále neustále vtloukáni takových
napomínek * v jakékoli podobe omrzí a mine se
s účinkem.lllavní však jest, že i v nej příznivej ších
případech nedocílí se tím mravního zušle
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('ht ění pro život skutečný. nýbrž vlastně vybáje
ných představ a zdajových libýeh citu pro mravní ušle
chtilost7 po případě liběho citu odporu a ošklivosti nad
vybájenou neřestí. Nebudiž nikterak popíráno. že to pro
mravní zušlechtění bez významu není. .-\le.není-li tu do
statečně opravy od života, nastává nebezpečí. že se malý
čtenář spokojí se šlechetností na obrázku.
l'říěin by k tomu měl dost. První a hlavní. která
ostává vždy, i při líčení sebe realistictějsím, je ta. že
příběhy takové jsou přece jen vymyšleny. S tím sou—
visí. ěeho umění žádá: děj jest více soustředěn. odplata.
odměna nebo pomsta. přichází dřív a snad nápadněji
nežli v životě, ctnost nebo špatnost. byt' i dle života
liěená. přece v básnictví vystupuje nápadněji do po—
předí nežli v životě. jest jaksi jednostranná, vůbec jest
báseň příjemnější. urovnanější a soniiiěrnt'—_jsínežli život.
'l'u pak život přináší sklamání. (,'.tnost nebývá v životě
tak čistá a hrdinská. jako v básni: jak snadný jest
dětinský úsudek dnešního dospívajícího gymnasisty, že
ctnosti vůbec není. Podobně jest s mravním vymvná—
ním ctnosti i neřesti.

('.o do neřesti zvláště jest věc na povážeuou
jednak proto, že v básnictví vycl'iovatelskt'ím obyěejm“
vystupuje neřest ostře jakožto předmět hodný oškli
vosti, bez dostatečněho vysvětlení, v němž by snad
bylo trochu omluvy ne pro neřest, ale pro člověka
toho. .-\ tak se snadno vypěstí misto soucitu s chybu
jicími opovrhování. pokrytecká přísnost, k sobě mírná,
ke druhým krutá. Sám v sobě zajistě každý dobře
cítí. že ctnost ani neřest nejdou tak hladce v před.
jako v básni. ale jednání druhých rád posuzuje podle
básně, nejsa zvyklý jinak na život nazírati.

.lednak. (:ož ještě snad uebezpeěm'ijší. stane se
líěení neřestí samo předmětem záliby a
touhy. (_lit o.“sklivosti. kterou cítíme nad neřestí. je
v básni příjemný. (lož přirozeiu'gjšího. nežli že drobný
čtenář tak rád hltá povídaěky o vraždách. loupežieh
atd. Je pravda. že literatura pro mládež vyhýbá se
názorným a drastickým líčením neřestí. zvláště ně
kterých. nad jině nákažlivých. Ale i takto přilišněme—
zřízene vzbuzováni ofsklivosti pouze estheticke ěiní



pravě věliCé vníinavym a ži'ulostivyni obrazu takovych.
tltěnař takového druhu sotva odložil knihy dětské,
naléza pak emocia poetičnost již jen v realismu »pa
řižskémw, co otřasa nervy a prohaní krev. Ze to ži
votních svalů netuží. rozumí se samo sebou.

Moderní bellétrie. jak žnamo. přetéka samým
soucitém k neřesti, v níž sě brodí: jo to také jědna
z ohromných lží věku. Napřed stlaěí člověka na ho
vado. aby poskytl draždivé podívané. a pak ho po
litují!

Rozumí sé samo sebou. žé niktérak nechci dětem
odnímati mravouěny'fch povídek. idéalně koncij'iovanýoh.
tím méně pak jim snad davati povídky realistické
(s podézřélym slova příznakém). „\'amitky týkají sojén
výstředností. totiž předně přílišné ěétby belletristické
vuběc. i sěbě krásnější. dalé povídék kypících něpři
rožéně ctností neb neřestí. povídek a příběhu pravdě
néjuulobny'ch. Slušít' míti na paměti. žé ěětba básnická
přimo jést uslěchtilou a ušléělitfujici zaba vo u. Ně
myslémé niktěrak, že dítěti méně než d(')spělému.
l'ravě naopak. dítěti i skutéěné příběhy jsou více
obrazy něžli skutečností. poněvadž jeho žřětol méně
jěst obraCén do skutečnosti. do života! .\no, utkví
mnoho mimovolně ž dojmu takovych. ale daleko né
tolik. jak si spisovatel snad myslil. a tím méně jsou
takové vzorné Ctiodstrašující příklady přímými a trva
lylni vzory života. 'l'ak so povaha netvoří. Spatna
čétba a k ní ěítam též příliš mnoho ěétby běl
lělristické vuběc. i dobré mužé mnoho mravu po
kažiti. poněvadž oslabuje énergii života intensivně
í qualitativně. co do sily i obsahu. ale dobra ěétba
bollétristicka népoměrně dalěko némiižétolik napraviti.
Ct) ona pokazí: něnít' to jejím úkolem. l\' mravní po
važé přispíva životní vychov. jěhož ona jest jénom né
patrnou častí. poskytující jěn vzdalénych popudu
k radosti z dobra a k ošklivosti nad zlom.

„\'énaloži mně tu dalé rozdzivati vychovatelské po
kyny. néjsem k tomu ani dost malo povolán. alé sé
stanoviska mravouky a ésthotiky hodí se mravoučm'unu
účělu psychologit'ky dalěko lépé čětba Životopisná, Četba
o skutéěnych vzorech života. čětba upřímná. nai

. . . *.)Hasmctvi a mravo uka. .)



.„
—— .")I'

zorná, bez nadsázek: představujet', skulečny" život a je
proto take každemu životu bližší a proú píisobivi'gjší.
Nečiní dobro snadnejším nel) nesmulm'gjším, než jest.
nečiní zlo pramenem zábavy. nýbrž je ukazuje v pravém
svetle ošklivosti a škodlivosti. Na neštčsti domnívají
se nekteří spisovatele. že i tyto životopisy třeba uči
niti mravimčnejšímí. vkládajice napomínky mravnó
a nadsazujíce do nemožnosti. ale práve tim maří
účinek četby. poněvadž ji zneehucují.

\'im. že proti temto výrokům bude leceos na—
mítáno. ale nevím. zdali take proti duvodum lze co
včeneho namítati. Stará jest záhada o účelu poesie,
a mnohe výroky ibásníku zdají se vytykati
vzdelavatelsky úkol její. Všemu tomu jest názor náš
práv. Souhlasím úplně se známym básníkem a kritikem
nemeckyun. jenž odmítaje poesii t. ř. didaktickou re—
solutnevolá: »polepšov ati mají nás všechny
druhy lnisnict„ví.—< Zajistef \'šechny mají probou
zeti v nás správne city radosti z dobra. ošklivi'isti ze
zla. všechny máji nás zamčstnžn'ati představami amy
šlenkami človeka důstojnymi. vyššími a takto povzná—
šeti mysl naši ze všednosti. .-\le nežádejnm od nich.
čeho podati nenmhou. pouček neb kázání: to patří do
rodiny. do školy a do kostela. ne do básní neb na
divadlo. kde to nic nepomůže. _

lx'azatelství. jako řečnictvi vubec, bývá od nč—
kterych čítáno k umčním. Nemohu se s touto do
menkou nikterak spřáteliti. ba práve naopak pokládám
přílišnou převahu básnických prvku za zhoubu a zlořád
v kazatelství. Proč? Proto. že účel umeni a kazatelstvi
je zcela různý: umění budí city zdajove. illusi. kázání
má buditi city realne. má vybízeti a rozoln'u'ivati ke
skutkům. Dejme tomu na př.. že traged i kazatel před—
vádějí tutež katastrofu. Netřeba snad dlouho doličovati.
jak velice se oba různí v zámčru a provedení. i bylo
by zajistč zcela převrácené. kdyby si úlohy zamenili.

Jako v ostatních "ástech bohoslužby. tak i v ká
zaníjest um ční jen prostředkem k reálnému
cíli, ato n e předním. Po mem soudč nesahá úkol
jeho dále. nežli ke vzbuzování nálady, ke vznecování
citů. z nichž by vážná pravda náboženská učinila pak
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city realní. ke skutku hotové. Jakmile však esthctismus
bud'to v řeči. ve slohu totiž i v obsahu. nebo v gcstcch
a posuňcích zajde dále než tento úkol dovoluje. stává
se kazaní špatnou komedií.

chlam se nikdo t. ř. působivosti takovychto do
mněle vzletnych kazanví. .lsouté to účinky více csthe
tické nežli mravní. tllovék se jaksi organicky roze—
chvéjo, nadchne. snad si i zaplače. ale jsou to city
jen průvodní, neéinormlé. nezasahne-li kazaní dále. do
vážných pravd a předsevzetí životních: ba tato hlavní
stránka může tím i trpéti. |“írodlt'-va—lise příliš mnoho
v horovaní nercelním. .lestit' zkušeností až příliš
znamou. že posluchači mnohdy velmi dojatí, ba opojení
a oniamení nadšenou predmiškou nevédí vlastné. oč
béželo: bylo to velmi krasne. srdce se rozplyvalo. ale
rozumu a vidí neutkvélo ?. toho nic.

l)okladů k obojí stránce. dobré i špatné. netřeba
hledali daleko. .\rcikazatel naš. Krislus Pan i ve vy—
soce basnickych projevech svych obrací se pokaždé
k važnym strankam životním: nehorujé.. aby horoval.
nýbrž aby vzdělal a napomenul. 'l'ak činili po ném
slavní kazatelé. (lírkev podporujíc uniéní ve službe
naboženské. nechce, aby se v chramé rozmohlo přes
príliš. aby dům modlitby stal Se akademií. Vy'střední
péstovfiní uméní. byt' i t. ř. náboženského. doprovázelo
vždy úpadek milimžt—inského života: zcela přirozeně.
.\ takž i kazatelství zvrhalo se v krasořcčnictví.

'l'otéž ostatné platí o řečnéní vubec: plané horo
vaní. byt' i sebe vzletnéjší. neplní úkolu řečnictvi,
nebot toto nui ukoly rcalní. .\ kdybychom nechtéli
véi'iti theorii. tedy se jen podívejme. jaky" užitek při—
našejí na pí: ty vzlctné vlastenecké řeči, kde všechno
jen plané a zaří. jako sucha sláma. ] tento a každý
podobny" druh i'ečnéní poškozuje mravnost. poněvadž
prestava na slovech a k ničemu nevede.: šalíine se
sami. když myslíme, že jsme se tím stali vlastenec-tej
šími. kdežto nevíme. jak a v čem.

.\bych ukončil stat tuto. jejíž latka jest velmi
hojnzi.totiž o véc né škodlivosti básnictví. opakuji.
že všechno to. co řečeno tu o škodlivosti umeni, ře—
čeno jest relativm'n t.j. že ono velcvzacné odvétví

*



činnosti lidske. jež mněním zoveme. jen v souladnt'un
spojení s ostatními může blahodárně pusobiti: vy"
střednost je tu velmi škodliva. .\ to platí o básnictví
vůbec. at“ jest obsahem a hodnotou dobre ("i spatne.

Předmět ten náleží jednak jaksi do nn'avouky
veřejni'i, llčlFtMlllÍneb vubec spolecenske. jednak i sou
krome: je v tom kus m'u'odniho i soukři'nneho vycho
vatelství. aby se našla pravá mira. jejíž meze ovsem
budou vždy dosti volně a zvláště směrem k rozšíření
pohyblivě. .le tootázka na dv y"1"o b y a n a d s p ot řeb y.
vjejimžto nepoměru spatřují jaksi osob ní skod—
livost básnictví. V prvé věci padá více na váhu
nebezpečný příznak společensky. v druhe více sou
kromy. Myslím tak, že při nadv y"rob ě měně lze věc
stOpovati. posuzovati neb olnuezovati u jednot livcu.
nebot konečně komu dar zpěvu dán. at', zpívá. sobě
idruhym. Ale společensky povážlivějest. jakmile se
nadšení básnickě zmocní přílis mnohych. Ovsem ne
přijde to samo sebou. všichni lilo poety se nenarodili.
Je tu take trochu vinen vychov jejich.

Mám-li i tu skromně. mínění sve proněsti. po
znamenal bych. že v te věci poněkud chybuje nase
vyučovánív předmětech nerealních. neb řek—
něme raději v řeč-ech a vlít,eratuři_—.Prohledněte si na
př. Četivo gymnasijní. ('.ást básnická tu neponqu“
převlz'uh't.v látceimethodě. Moderní pojem “literatury
ovsem toho žádá. aby spisy vědecky odboí-ne z vy—
učování literatury byly vyloučeny. Samo by to tolik
nevadilo. jelikož ostatní předměty jim právě podávají
látku odbornou. Avšak stejnou aspoň měrou měli by se
žáci poučilitaké o dějinách a písemnictví o d
borně m. kdo v něm pracoval a kolik v něm vyko
náno: takto je spisovatelem skoro jen básník. Nebudiž
mu závidi'uío. ale přece trochu. \'izme na př. junněl'ně.
kolik ví abitui'ient ze školy o našieh spisin'atelíeh
odbor n y"ch'.J .Iake měřítko má pro práci básnickou
a vědeckou? Nedivme se pak. že tolik lidí se hmoždi
spisováním ušlechtilých. možny'fehi nemožných příběhu
pro mládež skolni. dospívající i d()$|)('l(lll. ale nikdo
nebo málokdo se odhodlá napsali na př. odborně (?i
tánky pro učně. tovaryše. pro ěeled' atd.



.\ ln ješte niluyíme pořad(»spísuyalelslyí
ktere není ani jedinnu ani lilayní zásluhou. ('.už pak
\'í (> našieli lntdebníeíeli. sneliaí'íeli atd.. (» yyeliuya
telícli. n buditelíeli. n yynaležeícll atd. atd. Pravda.
neco by inel vedeli. vždyť je to V ubeenyell dejinacli.
nebu y nekterych článcích čítanky - ale si-uynejine,
jak ktere žaslully yylčeny. jak ktera prace UCPIIČHEI,
a npel se nelmdiyínie. prot" napsali nekulik basniček
nebo |myídek yynaší u inladeže více než \'yelun'ati
snad eele |mkn|ení y lmn neb nnuni smeru.

Když lulu již napsane. ("tu jaku na putyrzennu
y muderní bellelristieke kníže (»spnleennsli lnndel'níell
spism'alelu: \.le innžnu yubee nepsali? yžnikla y dušíeli
jejich nlažka. Psali. Iti-edevším psali? Tul už jedine
žalm—stnání.ktere ještě neznamená s|mulali duši. t'/,e
_inlena. kdyby psaní nebyln s|mjenn s l'ysieknu prací.
Kdyby Clovek. jaklnile si rmnan pleniyslí. ihned mnhl
jej i napsali a. en lilaynílm. kdyby lnu hned take ža
|»lalili.l lllmd it i dn u i'a du. leči l i nenme ne. |tra—
enyati číslicemi a lneí-ítkeln. čekali. až
lllnupé nbilí yy rnsle: tnl' desne Všední..—

Dále by as|mn una yedeeki'l ndyetyí. která mu
derní bujení literatury dn ní ||i-i|mušlí. na př. dejepis
a filosofie. mela pi'eee y ('etiyu llllll byti více za—
stnupena. .»\ v nich pak nyšeni jako v naučných član
eíeli vůbec bylo by třeba pilnéjši Zl'OlPl iníli knbsahu.
k lalee a myšlenkínn. než se často deje: jest pravda.
že yyuenyaní y le neb „m'- i'eC-ima na zřeteli hlavne
stranku l'nnnalní. slnliuynu. ale_|n"eee by se tu ne
meln díli na. ujinu \'ednnmslí. (lebo žak snad nikde
a nikdy neuslyší. muže nejspíše ješte uslyšeli při četbě
klasiku. dnniacíelt i eižíeli. i \'i'ely budiž dík na pi:
unem »eeštinářfnnu. klei'í lenln vzdelayaeí uknl dobře
bujali. Ovšem náleží k tmnu llllll)ll(). ale užitek jest
vydatný. Nadllak unen fanatismus slohu. kteremu
nlnnží lmyí. pilsnbí na yždelaní yeliee škndliye. .lsml
žnanli lide„ kteří at' pnsluueliají kažaní. al" agitační
řeč. ať vedecknu pi'ellin'lšktl. neslyší a nepamatují si
nie jineho. než jaký byl slnb. Slčžují—li si nekdy lide.
že basne l'llnnernyy atd. |n-ubíniny s nimi velice ne
basnieky. neesllielieky. niají snad pravdu: ayšakjest-li



cele výuěovaní príliš t'ormalistieh'n je škoda ještě
větší.

Snad se v něčem niýlíni, snad ne ve všem.
ttstatně chtěl jsem jen poukázali na to, že verejnost
naše nemá pro praci spravmího měřítka a žetíni snad
troehu vina take skola. Neěiníin jinak nikomu výěitek.
jednotlivec lu nialokdý za vše niuže. ale poněkud se
muže každý pí-iěiniti o rovnováhu mezi píseinnietvíni
a životem. Podivno! noviný nase, literaturu prý skoro
ignorují. a přece belletrie a. což horší. prazdne. bež
eeune ('etivo bují až běda v realní ěinnosti tak
nejmkraěujeme. Nelže jinak soudili. nežli že povolaně
osobnosti veřejného života čtou vubee velice uialo.
než abv vžbudilý výrobu dobrých. prospěšných knih.
aneb. že i s mládeží utíkají se raději do světa illu—
soruího. k belletrii. \' životě našem. v praxi. rožhoduě
pi'evhida škodlivě pí'eoei'iovt'uií píseinnietva a to ne
praktickeho. Nechod' nikdo s tou slavnou »C'eskou
knihou-. ktera prý narod probudila. \'ýkonala žajiste
inuoho i kdvž neuvěí'íine tak snadno v knižně ža
žraký ale i tak býla to žajisLě take kniha jiná než
jenoin novellistieka. a býlo tu mnoho jiných ěinitelu.
daležitejšíeh.

'I'íln take již výrížeua otazka nadspot í'ebý
bellet rie. nebot“ jest souvztažmi s nadvýrobou. tak
že nesnadno í-íei. kde vlastně je vina větší. ttbecenstvo
kupuje. co se výdava. a v_vdava se. co se. nejvíee
kupuje. Mýslíin. že je vina na obou stranách skoro
stejiu'i. .-\le poněvadž na spotrebu inajíjednotlivei větší
vliv než na výrobu. tedv budiž žasadou výchovatelu.
bý četbu žakovskou svi'wloinitě i-ídilí. a bel—
letrickou raději obinežovali ve prospěch
čet b v po uě n ě!

Neboj se nikdo. že tím idealnost utrpí: vždýtí po
uěnou ěetbou neinýslíin samý přírodopis neb hospo
darstvi a pod. Jsou tu take. jak žniíněno, životopisý.
dějepis. cestopis. výnaležý atd. To vše poskytuje ide
alníeh stranek dosth a co hlavní. jsou to ídealní
stranký ze života. pravdive. ktere žase do života
přejdou. kdežto idealnost vvbz'ijem'i ostane více jen
sueni.



_ :'g) _

Myslím. '),v by mllnd \'znikln nnmhn (lubrólm.
Přmlnť- by spí.—“nvn spisuvulcln pm nllz'nlv'z ubyln.
nolmlí dobrou. znjínmmn knížku pnnC-non napsali nvní
tak puhndlnó. jako nňjnký plnčtivý příběh. Získaly by
tím an— strany. spisnvnlvló ičlonáři. Skrnan—jší spu
1í'0bn lwlloiriv n pnvsiv pro mládež nechala by také
vyniknonli jvn nvjl0pší1n spisínn. kcložln cn nyní sv
jako pnvsio vydával n llllá. jv \'Oliknn \'Mšinnn Zhu/“,i
jnrnnn'oční. Prnspčln hy sv tedy \'knsn (\slhelich'nnu
í vzdělání prnkiiclunnn.

Avšak () [()lll nvnnlvží ln dále jednali. (lu již pn
vmlůnn. není pm snnkmnmn uni ln'n'mlní mravnost
bez význznnn. ln'l' sv zdánlivě lýknln jen literatury.
.ldo ln (» solidní vzdělání mllmrnó. kim-(=\'živntť—
l'ozlnnlnjo.jtlv ln (» vážnou n pilnnu práci. ktorá
1nží n sílí. _jdvln (» SVČ'dUlllÍlÚ plnění úkulů ži
vntních. k nť—nlnžmravní síly potí-(\ln.



Mravné a nemravné v básni.

Zodpovědnost spisovatelova.

í-icliážííno k jádru nášolio lil-odníňtu. Ilosávád inrávo
* uká llHllllttllt) bi'áná v potáž. nobot' oná soudí \'Ít't'

o jodnotlivyt'li ('inot'lí lidskych. kdožto dosud bylá
í'oč o zjovč vivo sluílt*("(=ííslu'*lil. klt'í'y sociologie
á s ní i nil'uvouká t't'lkt'lll nuconá odsoudití jakožto
ni-ždrávy. ániž pák lllllŽO ki-oint—ne'—ktoryclipřípádu

jodnotlivň mluviti o nn'ávnosti či munráynosti.
'I'olik však již asi vysvitlo ž dosávádnílio. žo básnictví
v káždúin případě ná nn'ávnost innolío muže pus-obiti:
proto tákó nám. ktorym životní nn-ávnost stojí vyšo
nvž sobo luznňjší básnictví. nmnnžo byti pocliybno.
ktory zájem má ustou|viti á so podřídili. zdá uínt—lt-t-ky
či inrávní á společensky.

('.o tody o škodlivosti básnictví řočono. plátí o něm
vubOC. ut" obsáli á směr jeho jost jákykoli. Nyní
CllCt'lllt' inlnvití zpříma o škodlivosti llll'ttVllÍ v noi—
užším smyslu. kdo totiž jo.—'tjt—náltvrnátivá "Hůl do
voleným á nodovolonyní nodíín prozatím: ctností
á hříchem. 'l'ut' ovšmn tí'obá iiž v i'iválíu vžíti |uí'í
pády jednotlivé. totiž jodnotlivá dílá básnická á určité
|íi'í|íády básnění i ('t-tby.

Nápřod zást- "("Ctí ž morálky. lilo ninoliycli ino
rálistu iná ká ždy" tl't)7,llllll so vodoiny" á dobrovolný)
skutok lidsky nt—jákyvyžnáin mrávní. Tákž i nvjvšvd—
nější úkony obyčejného životu vyžnáčují so jákousi
slušnosti či neslušností. správností či nesprávností.
ktorá „i(—stjiž v oblásti (ltn'tílt'llčt C-i lít-dovolená. ctnosti



("i lll'lt'lltli tojvst ovšom jvn [tl'Vt'k příznaku mravního.
skoro nopatrný. ale něco z mravností již má. Ostatně
být“ i ktlt) být stoupl—novin jínt'- nauky. Zo totiž jsou
také skutky mravně bozvýznamm'n ani tlobrt'- ani zlo.
\' naši x'(—citolto tlltHlllt) tvrtliti nebude moci.

Kí'vst'anska mraýouka nazývá \'šn nmloýolmým.
('o sv příčí rozumu vt—rouosvíronónm jakožto lilasatoli
zakona ložílío. zakona mravního. Kdo má za
tuto o|tollltt mravnosti něco lopšílio. jo šťastný člověk.
ale llt'ZilVltlÍlllt' mu: mý so spokojílllt' touto. Mravouka
ki't'sfilllski'l pak \'ztalmjo sv nojonom na skutky. nýbrž
také na mýšlonký a zadosti: co so nema konati. lít—ma
so ani ('ltllll. myf—“loukapak dobrovolně a sv zalibou
('líovana jo začatek chtění.

Základ mravní příčinnosti jost vo \'čtlomóm r'ttll—
lilaso s notlovolvným pi'mhnňtt-ní. l)lt—toho pak se měli
také mravní milpoýčtlnost.

Nt—lmtlozbýtoůno připomněli. 20 nemravností ne—
rozmnňjí so tu jvn pit—tlmt'tý smýslnosti pohlavní. ač
o nich bý bylo mnoho Illltl\'lll. l)le ki-vst'anskó mravo
uký jt—st na |>i'. takt" llt'llll'ttVllÚ. zostulliti v ]HWÍthP
lžívým způsobem [toýi—stskutočnt'- osobnosti. ať z pří
tomnosti at“ z minulosti. jakmílt- několik čtonařů sezna,
7.0 jtlt' o určitou osobnost. Ha stalo bý i za rozbor.
zda nvní nmnravno í pravdivéiii—ctnosti určitých ().—“ob
ností lmz potřeby \'láC'ell povídkami. zvli'tstt'“ trpí—li
tím nějaký tliilvylitý zajem obecnosti. na př. úcta
k tlobro vt-ci. čistota mraýtn' attl. I to zajistójost
nactintrlu'mí. pomlnva. „\'oní zajisté samo o sobě hří—
('llOlll \'ýjn'avovati. jaký tll'tlll jest. \'Žtlýt' pravda smí
a ma býti mluvvna: ale okolnostmi a na.—'lmlkýstání 50
to pomluýon. hříchem.

V této věci lll't'Šl bollt'triv \'(llico a lll't'Šllčl ()tl—
jakžiýa. Niktlo nvi'íkvj. Žt' tn jtlt- o dějinnou pravdu——
nikoli. Povídka \'(ílicv maloktlý mttžo býti “histo—
rirkouu \' úplném slova významu. nvbot' t'a'olmn jejím
nvní \'švstran na cliararakteristika osol). ,on bý se
zabývala celými osobnostmi k vůli nim. nýbrž (lůj
„i(—stliči—lomjejím hlavním. a rharaktoristíka jen tolik.
kolik |í s (lt—joinne'-jak souvisi. .lost sice pravda. Že
někdý novější |aoýídka jv.—'t\'íu— historicka. t j. nestaví



osobý s nějakou něí'ěstí bězo vseho na jeviště jakožto
Vývrlíelě. nýbrž po líistorickn snaží sě výloziti oný
nepříznivě prvky a vlívý. ktěrě příěetnost zmírňují.
t. j. něí'ěst z ěasti omlonvají: avsak ani takto němíižě
povídka skoro nikdy k osobnostem nebýti nespravedliva.
protožě ('.lnn-aktěristiký nomolion býti než ěastočně
a jědnostranně. jak pravě děj výmalía.

Spravmllnosti tědý sě dějinným osobnostěín ně
mnžo povídkou dostati. alě naopak nblížono jllll býti
nnižě veliCě. .\lnoliě z tlt"jt“|)l51]ÝCllbajěk zoběonělý jěn
povídkou. l nasě doba používa osti'ě zbraně tě k agitaci
a, ostonxoní protivníků. Noname sě takovému spiso
vatěli těmlěněnínni vlastně l'lt'l. /ě lžě. a on vlastně
Ill't'COlžě. nobot' inlnvě pravdu knson nutí ětěnaí'ě.
abý ji pí'ijíinal za pravdu colon. Věřím tědý rad.jakon
lllUC inají těnděni'ní povídky z dějin vlaslěněckýcli.
totiž na t'llVÍll. alě mravní (těný lllllUllO nemívají.
Ostlíětickě (běz olílědn na nn'avníi taktěž ne; pravě.
sliravědlivě vlastěněctví.jěz bý sě zakladalo na sjn'avmnn
jednaní v budoucnosti. ninolio jiníi nězíska.

V takových ijinýěli pí'íjiaděch |n-ovadí sě ně
nn'avna zasada. ').ě cb valn ý n ě ěl. na př. vlastě
něctví. aněb jěn domněle clivalný. na ])l'. ta Casto pí'ěd—
stírana rozdivna svoboda svědomí a j.. posvěcuj ě
n ěclívaln ě prost Í'('tl k ý. lšýt',í skntěčně dobrělio
úěěln niolilo takto býti dosažěno - Což není pravda
nobot', opravdově zlo zě sěbě saíno dobra zrodili ně
n'n'ižě 7—ani takto něniolilo bý dílo takověbýtiomlu
věno. něí'kn—li sclivalěno.

tllionlostivý|!l't'tllllMěrotiký a sěxnělnícli
problěmii. ktěi'ě skoro CPltHlběllěti'ii již ovladlý.
budiž výí-ízěn několika zasadníini větaíni kí'ěsfanskt'i
niravonký. l)í'ědpokladaín. co jindě s dostati—kdoka
zano. žo básnictví niktěrak nění povolano ani schopno.
nějakě rěalní problěnlý í-ěšítí. 'l'. i'. problěmní rolnaný
n spisovatěln značí výslěděk špatně tajěně něsclíoji
ností k v(alěckěnni vsěstí'aninínni projědnaní olazok
takových a snahu. podrážditi a nclivatiti něsondný
cit pro to. Čt'llt) vědeckým rozlmrěni dokazali něínohon:
n čtenářů pak výsledek nění pizívě zasějiný něž,matně
podraždění. nanějvýs silnější |>í'ědsnděk.



Muže ledy zde žase jili pouze o obraz illusorní.
ne o živost realni. (lil pohlavni slneruje ke spojení
dvou osobností ža i'i(-ele|ii obecneho dobra. loliž ža
chování a pokroku společnosti lidske. 'l'elesná váfsen
hledá jen ukojení ll'lPSllllllU. a neniuže jinak byli.
(Zhee-li však Clovek. jenž není pouhe lelo. ostali elo
vekein. nemuže lelo jíli po sveni a rožuni lake po
sveni. nybrž polí'ebí smerujednolm'dro. lidsk(d10,klery“ž
udáván jesi rožuniem. jak daleko moc rožuinn sahá.
.\ na eily ponekud uvedonn'uu'r sahá jiste. .le tedy za
ne zodpoveden. by nevyboeovaly ž jednolneho snu-ru
potřeb a práv lidskyrh. Vžnely pohlavni ledy. jakinile
slanou se uvedlrnielylnl. stávají se zároven nemrav
nynu. neshodují-li se nijak s rozinnnyni i'ieelein. práve
vyu-eným. loliž s podporou [("—lesnehoi duševního
pokroku človečenslva. l'rC-ileji řečeno. jen ve sporá
danein ZÍ'ÍZOHÍrodinneni maji opráviieny“ cíl a místo
sve: jinak nejeví se v nich človek. nýbrž jen část
jeho. 'l'ak asi niluvi niravoulm.

()na ledy predne nenuiže schvalovali. že skoro
celé básnielví hlavní miniely odlud bere. nebol" eily
pohlavni. jak jsou nioene a duležih'n nejsou ani jedine
ani nejhlavm'gjši. a jsouee velikou inerou lelesne. la
jenine a choulostivi'-. jaksi samy sebou šliti se ve
rejnych podrobných rožlmruv a úvah. neehli vubec.
aby seo nich nilnvilo než jen pov."swhne. šelrne
a ostýchavi'n

'l“i1n moni- niuže niravouka schvalovali erotiku.
jež jest pouze telesná. vilná a žvireeí. Rozumí se to
samo sebou. a rožunií se též sanio sebou. že všechny
vyláC-ky —-—-čislósmyslnosti-< zaslouží byli nazvány, Čllll
jsou: hříchem a nemravnoslí.

.\le co říci o líčeníeh. nyní žolu—enelyeli. jež mají
za předmět zobeenele kokellování a lniliskováni ve
vzdělané společnosti? Vždyť. porád slyšíme. že úkol
ženy jesi. aby se líbila. a živoldivky iženy z »lepšicha
vrstev není skoro nic než pohlavní kokellování: úprava
lela, společnosti. žábavy atd. směřují skoro venkonceni
k erotismu. Je to jakási ars amaloria. rallinovanó pe
stováni vzdálenějších požitků polilavni(í'.li. eo nyní jesl
jádrem společenská duehaplnosli a ZřllNlYllýCllzájmu.



-\ —\

dlc loho |íak tako slí'cdiskcm l);isniclví. (Srov. () tom
několik poznanick |.. Solcc v wlllídcc lit.—\IHW). str. 3833

išasníci sami nžinivaji. žc ()])ČVHVHÍÍouška atd.
jcst již lrochn zaslaralc. naivní a slndcnlskc. Někteří
ž nich za to opcvnji (s odjinšicnhníí břicho. kyčle,
ald. .liž podlc toho poznají snad. žc ono hlažnovslví
jcsl IH) jíí'ípadc pom—kudjcn ncvinncjsi ncž íoío. .»\takž
v cclóm lom smcl'n hcllcíric jc znacna dávka poso—
Iilosti a ncchnlnc malichcl'nosli.

)lravonka však nnccna í—ícivicc. I'í'cd jcjim sondcm
jcst vcliký rozdíl v lom. co žada žahavnosl. spole
ccnskv ncvinný žvvk. ždvoí'ilosl a slušnost. a co do
volnjc vilna smyslnost. .lcsí krasa lcla. jako krasa
dllšv. jcsí svmjiathic a anlijíalhic Ich—snili dnšcvná.
jcsl |ll'ijí'lllliši spolvi'hosl a lí'ohas i galantní zabava.
alc vc vis-cm lom jcsl hranicc. vcdcna jií-ikažaním
Išožím: ncjioží'niash .\'cni lřoha hlcdati v tom všcm
hí-íchn. alc h_vva lam vclicc častý. noh aspon vclicc
na blízku. .liž dějišti“—hýva |)()(l('ZÍ'(“|(". polosvcl ucho
jiné vrslvv. žhýi'alosli příslovnó. honnicnosl lrochn po
ceslna ncní vhodným modcllcm takového “umi—niv.
ktorú Iím samým iiž dosí' ožnaC'vno a odsonžcno.

'I'hooric lalo. jižlo ž pochiijiilclných příčin lžc
toliko ž hrnha nasiínili. lak silno žda sc býti vzda
lcna od jíraxc. žc |íí'ijíada jako polu'vlccívi. .r\hv pak
sc belli-trio jí spravovala. zda sc hýli požadavkcm tím
snn'íšnď—jfsím..\v.'sak nchndiž zapomhnino. žc propast
ona mcži Ihcorií a živolcm nc z malé části v_vhlon—
bcna také hcllclrií. Dohh'wlncmc-li pak na vcc lrochn
|i()Z()I“Ii('_iÍ.ncni rozdíl mcži požadavkcm v tomto jíí'cd—
mch“ a v jiných |mvinnoslcch mravních tak ohromný.
jak sc nam ž|íovvkaným zda: jcslitf snad jen slup
nový. nc podstaíný. vvsvňllilclný tím. žc |ind pohlavní
právě pro dobro lidstva je tak silný. jako snad žadný
jiný. Požadavky mravní. protože se jimi man ohíi-amc.
stavají sc otřelým svi'wlomíin našim vůbec jaksi jíí-c
|ijatými. abstraktními. kim-('- jodcnkraí noho dvakrát
v životě si damc pi'cdi'ikaíi. ahvchom na m'—dalc již
ncmvslili. 'I'o zvlash'- sc lýka mravnosli vnilcrnó: |m—
hližímcl' na živol |ii-ílifs žcvnc. i(“lvs'llí'.
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.\'a příměr srovnejme znama slova Kristova ojíně
vášni. totiž hněvu a vražedností (Mat. :"),21. 21).
l'vadí tři stupně: hněv. nadavký. vraždu. stanově ruzne
trestý. těžší a těžší. Ihněvívost, totiž pud odporu
proti znepokojovaní osobností. jest silný cit přírodní
a přirozený. ačkoliv snad poněkud více duševný než
cit pohlavní. Mravní požadavký však jsou opět velmi
pi'ísne. První a hlavní jest nemítí odporu proti »bratrux.
totiž proti osobě. nýbrž jen proti skutku. kterým hez
praví pase. proti zlobě jeho. tídtud prýští se ostatní.
jako smířlivost. šetrnost, k osobě protívníkově v řeči.
ve skutku atd.

To zní zase jako pohadka. nebot nutno jest. ahý
pi'ichazela pohoršení, a veřejný život naš bohužel toho
ki'est'anství projevuje tak málo! tísobý zaměí'iují se
s věcí. a do nitra se, malo hledí. Avšak v soukromí
takove ctnosti jsou. ktere si mohou hlahoí'eČiti. ne—
výlaka-lí jich ví-ava vei'ejm'dío života v nestřežené
chvíli do víru. ve kterém již těžko odvažovatí. kam
saha právo a kde začíná přehmat. Není nikterak vína
v zakoně. který jest. velmi rozumný a přirozený. ale
\“ Člověku.

Mýslílí býchom. že právě básnictví. jsouc předně
uměním. tedý jakousi dívínací a intuicí nejtajnějsích
stranek všehomíra i člověka. dale jsouc uměním nej
duchovějsím, ponoí'í se do těchto tajemných kouěíu
duchovních a bude nám zvěstovati vítězství ducha
nad hmotou. nad tělem. opěvovati velike skutký mrav
ních hojítv a hrdinných ctností. zatím však slýšílne.
že prý umění ma nam analýsovati ěh)věka-hovadtí.

“(lista SInySíllOSlw ode davua je záminkou. jež
zavedla konečně až k neblahým dusledkum zvíi'ectví.
.lest podivno. jake zastance zásada čiste smýslností
naleza. \'ždýt' kdýbýchom za tento druh smýslnosti
postavili jiný, na př. obžerství, mstivost. panovítou
ukrutnost a pod.. chvalořečníci umlknou. .\ přece
nejsou neřesti týto snad o nic ohavnější než ona.
snad právě naopak. šezzasadnost taková. která na
jedné straně bouří proti jezovitske moralce. proti
konvencionelní lži atd. a na druhe vodí bahnem nej



vetších neřestí. sluší práve bezzásadným a bezmýšlen—
kovilým geniům.

Mnoho viny v tom snad má též výtvarné umění,
ktere nesmýslným a absurdním požadavkem nahotý
prohřešuje se nejen proti mravnosti soukrome. nýbrž
i verejmi. )lmvouka křesťanská požadavek ten musí
rozhodne označili za nemravný, již z ohledu na,
umčloe a modellý, nemluvíc () jinem. l)ůvodý esthe
ticke profi pak jsou pouhá solismata. neboť týto vý
tvorý nejsou životní. empiricke. aspoň nemají býti.
a pak slouží bud'to jen znalcům anatomie anebo ('hlíp
níkům: obecenstvu umčnímilt')vnemu nemohou čisteho
požitku nikdý poskytnouti. ponevadž bud'to nemá pro
ne žádne vnímavosti aneb jsou mu pohoršením.

.r\le tímto oetli jsme se u rozhodne otázký:
pokud jest básník zodpoveden za mravní
účinek díla sve ho? Po jeho soukromčunsvedomi
se totiž dále netažme. ačkoliv znalec srdce lidskeho
býl bý i jemu nucen říci. že se dopouští hi'iehiL
vzbuzuje-li v sobe bez poti'ebý nei-estne představý.
ktere docházejí ohlasu a souhlasu v citech. Nebudiž
nikomu saháno do svědomí. ale nechceme-li a ne—
smíme—li uznati pro umelee jine. vlastne žádne mo
ralký. ledý nelze s takovým pochvalným údivem pri
jímati úsloví. že. tomu neb onomu básníkovi žádne
hnutí lidskeho nitra neostává cizím. že všechno sám
proeitil a prožil atd.. pokud totiž jde o proeítční sou—
hlasne. o zálibu. nebot“ to znamená proste hřích.

.lde tedý predne o dílo samo. jakým duchem.
jakými zásadami se řídí, dále o čtenáře, jak na ne
buďto imisí nebo může působiti.

Proti mravnímu posuzování básnického díla zdvihá
se nemalý odpor u ctitelův umeni. Mimo jine odvolá—
vaji se na rozdíl *; i zde výtčený * mezi výpravo
váním o skutečnosti. tedý jaksi svetem realním. a mezi
vypravováním smýšleným. tedý svetem idealnim.
V umeni prý nezáleží na tom, co se řekne. nýbrž
jak se to řekne. Mravouka prý oprávnena souditi jen
o skutečnosti. nikoliv o básni, kdež nezáleží na obsahu.
nýbrž na forme. kde skutečnost jest ničím. zdaj
a obraz vsím.
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lhivodý tý, ač samý o $()l)("pravdive, jakožto du
vodý v naší věci jsou plane. Mravnost. jak jsme slý
šeli. není pouze v zevnť—jsím skutku. nýbrž napřed
a hlavne uvnitř. .\ tu již nezáleží na rozdílu mezi
cilý realními a esthelickými tolik, jako na nich záleží
vzhledem k životu. .\lravouka odsuzujenejen sluilečnou
lll'ZlN)Žll()>'l. krádež. pomluvu atd. atd.. nýbrž také,
mýfslenou a výbájenou. Nemlsuzuje ovšem samých
myšlenek a představ nebot“ v nich samých není mrav
nosti ani |l('llll'il\'n(bsll. nýbrž odsuzuje souhlas a zálibu
v nich: v tomto pripade i mravouka uznává. že zá
leží na tom. jak se (co rekne. Vm: —\Ne|iol<|';ulcšlf<
jesl jakožto vela. na pi'. :_írammalický. práve lak správná
a dovoleiui. jako vela: l\'rad'!<< .\l(\ jakožto príkaz.
al“ skutočný. al'. iliýslený. jest jednou mravná. podruhé
nemravná. protože přistupuje souhlas rozumu a vůle
se skutkem mýsh—ným nebo slmlečným.

Ostatni“ třeba jen všimnouli si nějaluího jineho
llu—mala. než právě jest povšechne přikázání Boží. na
pi: lhomala. jež v_vjadí-ujezájem ne právě jen mravo
líčll'Ulllll vlastní: budiž lo třeba vlastenectví a zrada
nebo výssávťuií slabšího od silm'íjšího. Dejme lomu. že
dílo básnické provádí lhema tak. že zrada vlasti neb
výssávái'ií slabšího jeví se jako 1100“přirozeného a roz—
umného. tedy i dovoli—neho a stejně ehvahu'lho, jako
jest vlasteneclví nebo společenská Spravedlivost a láska
k bližnímu.

(lo tomu řeknou. nc mravokárci. nýbrž lide vůbec?
V hloubi duse to 'zajisló odsoudí jako nemravné, ne—
mající býti. .\ úsudkv jejich o smýšlení a povazeluis
níkovť—nebudou asi také nejpříznivější. A přece je to
také jenom povídka nebo báseň! Je tedy jakási
mravní ])l'lČOanSl i v díle básnickém. nejen ve sku—
lečnosli.

lša nejenom netřeba mravního smulu nad výlvorv
básnickými dlouho hájili, nýbrž naOpak tento kře—
sťanský názor na činnost a výtvory ducha lidskólu)
potřebí s chloubou vvlýkati jakožto skutečný pokrok
mravních názorů. jakožto bezpečnou ochranu umění
od úpadku.



„\'amítá se otázka. kterak básník. jehož osobnost
v díle unu—leekem nemá se projevovatL muže v nem
projeviti svuj mravní smer. nebo kterak muže v díle
básnickem vzniknouti mravní pí-íčetnost,á zod|mvednost
pro básníka. po prípade pro čtenáře?

ltuvod otázký jest na snade. Předně básník ne
vypravuje. jak sám smýslí. nýbrž podává obraz života
a lidí. tedý vý|n'avuje. jak lide smýšlejí ajedmijí:žeoni
nejsou lepsi. za toon nemuže. llále kdýž básník v díle
svem nevýstupuje aneb jen skrovnou merou. kterak muže
v nem projevili svůj souhlas neb odpor mravní. abý
mohl býti nazván mravne zodpovedným. a konečne.
kterak v díle salnem jeví se mravní souhlas neb odpor
k vecem \'ýpravovaným. na nemž bý se zakládal soud
o mravnosti či nemravnosti díla? tlbsah sám sebou
toho zajiste nečiní. nebot? pak bý na př. soudní pre
líčení nebo význání hříchů býlo tím nemravm'gjší.

'l'u mají ponekud pravdu. kterí dí. že nezáleží
na tom. co se výpravuje. nýbrž jak se to výju'avuje.
'l'oto »jak—»<znamená: jake citý budi básníkovo vý
pravování? cítv radosti z dobra. citý ošklivosti ze zla ?
])ále. co je v díle básnickém zle. eo (hihi-e? shoduje
se to s mravoukou? (l tuto otázku treba položiti.
nebot“ zpusobem dosti podivným básníci hned
nechti s nn-avoukou nic míti. hned zase chtí býti uei
teli nové. ovsem lepsi mravnosti.)

„\loderní umeni závodí sice se životem v |mdávání
fakt. neposuzujíc. nechválíc. nehaníc: jen zprávý a roz—
borý. Má to býti umeni objektivní. -\|e to je nemožno.
nebot konečne podává umelec vždý sebe sama. jak
obsah básnický nitrem jeho prošel: ve výběru látký.
v rozvoji povah a děje, ve volbě námetu jednotlivých.
v rešení zápletek ve všem ozývá se osobnost umel
cova. nebot“ vse to jest více. mene nahodile a závisí
tedý více méně na volbe umelcove. Domněnka nekte
rých spismatelů. že vnucene jim postavý samý spí-á
dají dejiny sve, býla bý sice podle determinismu hezká.
ale je čirým sebeklamem neb znamením choroby.

Nesvčdčí ani umeni. dávati zrejme mravní souhlas
neb odpor na jevo. nebol“ se tím illuse zhusta ruší.
Záliba v dobru a odpor ke zlu se v básni musí cítiti.
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ne diktováti. -\ tu tedy jest, mnoho zpusohu. jákymi
ohlás ten vzbudili lze. Někdy doporučuje se dobro
á odsuzuje se zlo. jako v životě. sámo sehou. áě
v díle hásnickěm záleží ovšem mnoho ná vvi-ázech.
Někdy úsudek neli chování povolaných osohností pro
jevuje zásady mravnosti. Někdy výsledek děje jest
miroveh soudem mi'ávnosti nád osobámi i skutky
jejich. Někdy celková eháráktei'istiká osol) pusobi ná
úsudek o jednotlivých skuteíeh jejich: u toho zvláště
pouzivaji spisovatelt'i. uč to z hu.—“tázápírájí. aby
v ohlíheně postávě. zá kterou se sumi skrývají. pro—
i'ázili svými názory.

Avšak nejen v tomto posledním zí'etehuun pí-ípádě.
nýbrž i v ostatních měně vyslovnyeh projevech zod
|)U\'t"tlll()>'lspisovátelová je zi'ejniá. l'ředně áni samá
volhá látky není ták docelá nevinná. Právdá. umění
je ták rozniánitě jáko život: zde jáko v .životě se
z pl'ávidlá nákází. kdo neustále v nákáze oheuje. ták
táke \' umění nákázu prozrazuje. kdo stálesejí ohírá.
t. j. kdo \'ýlll'ěltlnt'“neho převáhou volí náměty nizke.
á v jednostránně nizkosti je zpráeovává. .le pi'ávdá.
že v nemocnici plně ráněiiyeli jediny pápi—sekmilo
srdenství muze eelou náládu změniti á tak tákě
v nízkosti dílu hásnieluiho jediny" nn'ávny" zjev může
veškeren nepříznivý. nemrávny dojem obrátili v opák.
v ěistotu á povznešeni: há i sumu nízkost. >“jákymsi
|)(llllUVllllÍlll á odporem vypi'ávováuá. muze huditi
ušlechtilý eit odporu ke zlu á lásky k dohru. .\le ne
zápomínejnie. že tento eit je prehávy. kdezto mohutně
||l't'tlsltle nízko.—“ti.části) se opakující. snádno se opět
vyhávují. mysl jiin zvyká. ták že, pomálujiz nehudívájí
esthetieky lihěho odporu. ným-z duši strhují k sobě.
áhy si lihoválá v nich sumých. nikoli v ošklivosti nád
nimi. Ali-ávi)kármíve-l_ielleti'istěrádi se srovnávájí s lekuí'i.
ktei'i neštítí se žádne nemoci. kteří pitvájí. pi'ohledt'ivájí.
náslouehájí. mzhirují átd. hezohlmlně: á tuto lěkáí'skou
i'dohu suegei'uji Slilstn'illUlÚ tákě ětenái-(im (si-v. t. ř.
i'el'oi'mní romány společenski'á). .-\le zápomíná se při tom
ol,)yěejni'n že ětenář málokdy í-ekne tákě s'ohě suměniu:
lekáí'i. vyhoj sebe sumála. u dále. že i lěkái'potí'ebuje

záse oddechu á povznešení. aby se nenákázil á neotupěl.
. . . /Básnictn a mmvouká. I
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Přiznejme si upřímně. že zdi-ava přirozenost. ba—
sníkova i etei-iařova. nízkosti a hnusu se štítí. Přiznejme
si upřímne. že daleko ne všechno. co v novější dobe
o lidske bíde a nízkosti sbasneno. diktovano bylo filan
thropií. lidumilností. nýbrž naopak že velika vetšina
toho prave z nízkosti a zkaženosti pochazí. hnusnou
zálibu v kalu prozrazuje. a k nízkosti i zkaženosti
vede. l'řiznejme si to upřímne a budeme o mnoho
blíže pravde. než abychom ve špinavých historiích
hledali buhvíjaka l'armaka neb řešení problemu: je to
proste zkažený vkus. ve kterem zvířecí stranka človeka
zvítezila.

Nepravim. že volba hnusne a nemravné látky
a hltaní takoveho Cetiva je vždy osobne hříšne. .lsou
zajiste spisovatele i čtenaři. kteří si tak počínajís nej—
lepším přesviwlčením. a sebeklamu toho nelze zbaviti
ani spisovatelu. kteří mají úmysly nejšlechetnejší (srv.
'l'olsteho). .lsou mezi spisovateli. kteří výtečne znají
sve lidi, ktere v dílech svých olweenstvu předvadeji.
a prašpatne znají obecenstvo, kteremu je předvadi'lji.
Je to onen stav. na str. 32. zmínený. kde pruchodní
cit, ošklivosti ze zleho již se ani nedostavuje. nýbrž
naopak rozkoš a záliba v původním předmete oškli—
vosti. ve zlem: napřed se líbilo. jak bylo vylíčeno.
nyní už se líbí. co jest vylíčeno.

Slovem. mravouka nemůže k volhe latky basnicke
býti lhostejná. .lsou veci. () kterých ani básnictví (to
wani'- je sice paradoxní. ale pohříclm již nezbytni'i) se
šířili nema. nebot opravdu záleží nejenom na tom. jak
se co řekne. nýbrž také na tom. co se řekne. Ve ve
cech mravních i esthetických rozhoduje mnoho jemnocit.
nevymezitelný. tajemný a beltlČČnýZ i když není tu sou—
hlasu a zaliby v líeene špatnosti. (waste s ní obíraní se
otupuje.

.\ netýká se to jenom nekterých basníkii nebo
('tenařu. Vychovatelství národní sbolestí konstatuje. že
spisovatele píší o vecech. o kterých by mladež ještě ani
vedeti a čísti nemela. vychovatelství soukromemu pak
záleží na tom. aby se špatně knihy do rukou svěřenců
nedostaly. (l te veci padlo již jen u nas mnoho trpkýc'h
slov. A přece probůh. da jen špetka zdravého rozumu.
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že nemohou se do Citánek školních dáti básne á po
vídky o bordellích!

Mimochodem podotýkám tu. že ethická spolecnost
berlínská. která s křesťanskou mřávoukou nic nechce
míti, ž pohádek Grimmových. tedy ž uznaných plodit
básnictví lidoveho. ve vydání svem vymýtilá všechnu
místu —-pobm*slivá-a.Snádno si pomyslíme. jáká to asi
místá bylá: vždyt? pohádky jsou všude stejne. lšyly to
zločiny.

lÍvádín'l to jen jáko žájímávost. kde běží o žásádu.
ne že bych jednání to schválovál: nechci ho vůbec
posuzováti. u proto táke loyálne žážnámenávám. že
i vážní kritikove se ožváli proti nemu. -\le žájímávé
je to rozhodne!

Básníci nási stežuji si. že nemají do škol přístupu
tác mládež si to pohříchu jinák vynáhrážuje), ha
nobí školy. ustávy vychovávácí. pensionuty (a což teprve
skoly klásterníH. že se tám pestuje poesie lllčll'clpánt)\'il.
nic s druhe struny ohrážují se slávnostnč proti tomu.
uby psuli pro školu. pro mládež. nebo jak řekl jeden.
=j)l'()jimmy-s;. ták že učitele jsou opruvdu v nemálých
rozpácích. co z te poesie mají dáti mládeži. kdyžte
jistý básník nárumue se rozhorlil z toho. že v čítánce
vynechán z jeho básně vybízejicí verš. kterák v lážni
ženská celá náhá lehne před příchozím!

Nedivte se_ puk tomu rozporu mezi životem
á litm'átuí'ou. Zák slyší pořád () velikých básnících.
() toliká á toliká jejich veledílech, á. čísti jich nemá
á nesmi: je to tedy poesie či není? .-\ není-li. proč. je
to ářcidílo? Tuk jedná nemravnost plodí druhou.

.lest ovšem jisto. že vychovatelství nemůže se ve
všem říditi esthetikou. á tedy naopak básnictví nepo
třebuje se vesmes ohlížeti nu požadavky vychovatelské.
jelikož vychovatelství hledí k osobnostem á jimi se
řídí. básnictví pák jest pro společnost vubec. .le tedy
ukolem vychovatelství, áby podle osobnostíjen vhodná.
dilá básnická vybíralo. i\le náopák souditi. Že básnictví
nemá žádných hranic nežli tvurci pud,jest nesprávno.
neboť i ono spadá pod jakesi vychovatelství. totiž
vkusu á mravu.
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.-\le. řekne se. básnictví jest odlesk života. aspon
básnictví realistiekt'n .laký život. takove umění. 7. části
je to pravdá. de facto: zdali také do jure. jest jiná.
Zde budiž proti nadužívání větý one jen podotčeno.
že básnictví je vždvčký výstřednějsí nežli skutečnost:
zrcadlo jeho je rozhodně zvětšovací.

Proč? Protože předně muže podali jen ulomký
ze života. ktere takto staví do ostřejšího světla, tak
že obraz života jeví se tu tím neb oním směrem roz
šířen a znetvoí-en. dále že nemůže než do jistě mírv
gen era lisov a t i. kterýmžto výtýkáním týpu se životu
snadno křivdí. Nebýlo bv to však s naseho slano
viska (mravního) nikterak na škodu. vždýt' i mravo
kárce upřílišuje. abv dojal: jenže básnictví pusobi
líní právě naopak. zhoubně. .lakkoli tedv v něčem
souhlasíme s těmi. kteří volají: “opravte napred život.
básnictví opraví se samol--. pí'eee nevidíme v tom
nikterak důvodu. že bý básnictví nemělo býti roz—
umnější a mravnějsí nežli život. Zodpovědnost“ života
jest roztříštěná. skoro nevýselí'itelm't. zodpovědnost
básně jest na básníku. -\ nikdo není eprt'ivnm tropíti
zlo proto. že je, tropí druzi!

Stará jest námitka. která nevěí-í. že bý kniha
mohla neniravněji působili nežli život: lioelhe myslí.
že vezdejší život jest poul':nější ti v tom). než nejpíi
sobivější kniha. () tom není [)(v)cl]yl)lll).<ll..\le nenásleduje
z toho, co následovali má. Zivot je život. ošklivě jeho
stránký se podávají tak jak jsou. nejsouce schválně
vyvoláváný pro zábavu a požitek. tak že mravní soud
& í'itlocít jimi daleko nebývá tak otírán a porušován
jako nízkoslmi básně.

Kain tedý sahá nemravnost v látce a kterak po—
suzovati jí se stanoviska vychovalelskeho? li otázce
te nelze odpověděli jediným pravidlem. poněvadž
mravnost a nemravnost nespočívá v lileí'e. nýbrž
v mysli & vuli. llbýčejně se říkává. že tu rozhoduje
společenská slušnost: co bý člověk se oslýchal výprá—
věli ve slušně společnosti. to prý nemá býti ani
v básni. Ale to je velice. neurčitě. a hledíme-li ke
>>slt1šný11'1<<společnostem jisteho druhu. take velice ne—
bezpečně. neboť tak by bylo lze omluvili každou ne
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slušnost. .listo jest. že ne vsechno. ceho skutecnost
poskytuje. smí býti latkou basne. \' erotických vecech
zvlaste třeba za nemravne odsouditi. pmdleva-li se
příliš pi'i úkonech pohlavních a co s nimi blízko sou
visí. Ve vecech náboženských nelze schvalovali delších
rouhavých řečí, které sice mají býti psychologicky
verne, v pravde však jsou jaksi schvalne a se zalibou
uvadčne. zasadne treba zí'ící se domnenky, že psycho
logická ver-nost je sama sebou již take zcelabasnicka:
píisobiva jest, rozhodne. zdali však take rozumne a mravne
působivá, záleží na obsahu a na tom. jak se poda.

Praví se. že jedina ctnost básníkova jest prav
divost (subjektivní)a upřímnost. jež bude take
všeobecným důvodem toho. co napise. a take jeho
omluvou tllartels). Ano. kdyby v každém basníku mluvil
mravný clovek? 'l'en by zajiste jen povedel to. co jest
mravne. a povedel by to tak. že by to n'n'avne působilo.
.\le podle zkušeností dosavadní nemužeme se již vestcum
clovecenstva sveriti bezvýhrai'lm'n nebot“ se v nich silne
nekdy ozýva clovek-=. jenž není celý clovek .

.lsou predmety samy o sobe nemraví'u'n ktere
basen podava tak. že nemravne nepusobí: lepší stranka
lidska pohlíží na ne tak. jak vubec na ne pohlížeti se
íííiiže. s odporem a |mlitovaním. Názor takový jest
v basni proveden. a odtud vyplyva spravny" požitek.
ono čpťhb; */_1i_:sivtspravna radost a slasti). ktereho již
Aristoteles žada a za jediné lidske a mravnedovoluje.

lšez pruehodl'íích takových nemravných motivu se
básnictví neobejde. jako se clovek neobejde bez chyb.
.\ni svetlo není beze stínu. ba při stínu lepe vynika.
\'ašen. ktera hýbe dejem básnickým a popohani jej.
není sama o sobe nemravna. ba jako mohoucnost neb
vnímavost duse jesti dobra. ale sama sobe jsouc po
nechi'ma. jde svou cestou. cestou nerozumnou. a ne
mravný smer nastoupen. Je to lidske a proto i v bas—
ních lide s chybami. do kterých uplne nezabredají.
jsou nám tak sympathictí. .le take osudným omylem
|mvídkaí'u. že se detem mají davati jen povídky docela
nevinne. svatosti pí'ekypující; =—-cukrkandloveutakove
povidky vzdalují díte od mravnosti jako od „a'—ceho
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nedostižm'dm. nebot“ ve sve všedni lidskosti nemá se
tu čeho žachvtiti.

Život jest bojem zla a dobra: tak ibáseň. Právem
říkáse. že nemravnost v básni je dovoleným
predmetem. pokud se v básnickem celku
roz p l v n e. r|“o však není možno. v(niováno-li ji mnoho
pozornosti a se zvláštní zálibou, neboť to značí že
ona žvitežila. \' živote. v jednotlivých případech. ovšem
často vitezi. ale v rožumnt'un. výsledním názoru lidském,
jejž báseň má provestí a ve vnímateli vzbuditi. nemá
a nemuže žvítežití nikdv.

l tu chýbuji mravoučni spisovatele. Povídka plná
vražd. loupeží atd.: na konec pi'ikvapi deus ex machina
a všechnv darebv potrestá spravedlivost vitezi. -\no
vitezi. ale pro mravnost je to vitezstvi l'ýrrovo. nebot.
mýsl rozbouřena nečistými. krvavými obrazy. na kterouž
boni-i pusobi konečný obrat jen jako kapka oleje na
vlnu. I'ro ten okamžik si čtenář ovšem spokojene od
dechne. účinek chvilkový je snad příznivý: ale trvalejší
účinek z celeho obrazu je spíše nepříznivý.

Itožumí se samo sebou tedv. že volba námetu
nemravných (ovšem jen pokud jsou částmi celku bá
snickeho. nikoli celkem samým. neboť toho schvalovati
nelze níkdv) má býti spíše obmežována než rožšíi-o—
vana. t.j. misto. ktere v básních zaujímají. má býti
spíše si'ížováno než rozšiřováno.

.-\le nepozbude pak básnictví žívotnosti'.J \'ždýt'
život tak málo dobreho ukazuje! Je to jen ž části
pravda. '/.áleží mnoho na tom. jak se kdo na život
divá. Nechci nikomu ubližovati. ale básnický stav
celkem neosvt'wlčuje nejlepších známek sve mravní
i'irovne. když ve svete vidí tak málo dobreho; ždát' se
mi naopak. že proto nemá smyslu.

Zmíníl jsem se o svetle a stínu. (ltnost osvedčuje
velikost svou take bojem. .\ k bojum má tolik príle
:":itoslí. vnitř i vne. Nezdá se. že bv básníci k tomuto
v pravde ki'est'ansktnnu realismu života bvli dosli spra
vedlíví. nebot' jím bývá milejší pokušení než odpor.
iitiŠlČiŠÍ porážka než vitezstvi; ba i pokání. ktere zna
mená aspon nejake vitezstvi. bývá jim k posměchu.
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Neni to znšlěěbt'njiěí. na štěstí však nění to ani věn
koncěm pravdivě.

Něni to pak ani příznivým svěděctvím pozorovací
schopnosti a ltiit'. šasniěti ěmpirikově a analytikovt'—
spoločnosti lidskě npozoriiovani Často. Žt' ctnost nění
tak napadna, jako IIOÍ't'Si.Avšak oni mají těz obyčejnou
slabost. Zo raději pracují pohodlněji. .-\nalysě jějicb
clícě byli hluboka. zatím vsak jě to roztě|nivaní do
široka. rozsla|mvaní toho. co leží na povrchu.

Pravidla nrěitěbo o mravnosti v basniětvi a priori
stanoviti nělzě. l,ě|iě zajistě pocit'njěmě v dilěěb již
hotových. |ioknd Ísěli'ěno Či něfs'eli'ěno mravnosti a slus
nosti. něz byt-bom dovědli nrěiti povsěcbnym pravidlěm.

Němatiz nikoho7 že i nějlěpsi basníci napsali věci.
kterě i v poměru k ostatnímu (folku ostavaji povaz—
livylni. .\'ění to niktěrak dnkazěm. ŽO by to bylo vůbec,
někdy (mravněnoaněb dokonCě. zlě to těnkrat a těnkrat
bylo oprávněno. nyní však. Žt' sě pozadavky mravnosti
změnily.

(lo sě prvniho tyěě. něza|unnínějmě. zlo každě
dílo lidskě jěst nědokonalě: arcibasěn. jak pověděno.
jěště něnapsana a nikdy napsána něbndě. l věledněbovtf—
lnidřimnji.

(lo do druhé okolnosti nesmimě tak l'yěblě pri—
zvukovati obliběně naněě o změně mravních nazoru.
jakoby doba. narodnost. podněbi atd. tolik na ně pn—
sobily. ŽP sotva co trvalěbo a nvzrm'nrěm'dno v nich
znaniěnati. Mravní n a nky. něbledimě-Ii k věěěm pod
i'izěnym aněbo k vystrělkům mnělym. sě tak tnzě ně
měni. Zivot. poknd jěj znamě. se ovsěm i v těto stranCO
mravní \'ěliěě měnil: alo nězaponlinějmě. Zě mravnost
_jěst za k o n ě m. nikoli tiČjOldSt'lll. Dějiny sě věliěě Často
od mravnosti odchylovaly. .\ dejme tomu takě koněěně.
Žt' mnozí si měnili těz mravní nazory — změny
nazoru nn-avniěb nobyvaly tak oběcně. jako snad
změny m ra v n.

Rika sě. 720 bason jě věrným obrazom doby. Žě
jě to doěnměnt bnmain prislusnt'lbo okolí. i kdyby to
pravda bylo. |tÍ't'S\'(“tiČiii bychom sě snadno z dějin
l_nisniětvi.Zě mravní nazor y jěbo stoji ěělkěm nad
soněasnym životěm mnoběm pěvněji. něz sě za to
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miva: i mravní upatlok v basničtví pak míva proti
sobč |il'tilltl protivný. .-\ při tom vis-omnebýva básnictví
obrazom spoločnosti čolo. Potllo, jisto klasifikaci—
ovšom začína človčk toprvo pi'i vvšsíoli Šill'ŽÍCll.a umění
prý jost ai-istoki'aticko. alo ktlvž nobývalo ilřívo zvvkom
tlosavouovati hlasatolo človččmistva. totlv tí'oba na to
aspoň nvní upozorniti. žo basničtví nobývalo a sotva
ktlv bu<lo vči-ným obrazom (:olo tlobv.

'/, poosio klasičko na př. lzo novýslovnou scliat—
i'alost součaisnolio Života sotva vvtufsiti. Kolik rozma
nitýčli obilobí prodělala vztlčlanost vo spoločnosti ki'o—
st'ansko. jo známo a stojnč znamu jo. ktoi'ak basnictvi
častěji stavalo so mluvčím nova'izanosti nn-avní. prostou—
pivsí voskorv vi'stvv spoločnosti to. \'ofskoi'v? ()pravtlu
voskerv? alo čoz. vžilvt' mravouka ki'ost'anska so no—
monila. nob. i-oknomo to iiiotloi-iu'=_ji.nazor—v mravní so
nonu'uiilv. loč jon Zo so sraZolv v určitou l'ormu! \'č—
tlooka soustava jojičli asi titl l$l. stolotí jo.—'t]iOVllř'l
a nozmčnna. .\ ona noní ničím jiným noz vvi-azom
kí—ostfanskt'iliopi'osvi'wlčoni a svotlomi? .lo tetlv možno.
abv čola spoločimst křost'ai'iska b_vla zmonila svojo zi
votní nazorv a sinvslola tak. jak novazanost nčktoi'ýčb
ll'Ítl so ukazovala? Snail to bvlv i ti-íilv nojpi-otlnojsi.
Nič noskotlíl N(Pškotlít' ani pi'ij'itnnnčti sobč opčt. Zo
vztlčlanost sama ani nevztlolanost nojmjist'ujo mrav
nosti. a tako to. zlo rozkvčt umční i'iosouvisí nutno
s rozkvčtom mravnosti. jíz mužo i skotliti. byt' i samu
nobvlo nomravno. a zloboz nn'avníčli zas.-ul slo úpadku
svomu vstříc. jak u ronaissanco vitlimo.

tlstatno i v to ni.-vazanosti ilobv pravo zminono
pozoi'ujomo značný rozdíl Uli doby naší. v niz so no—
nn-avnost nojoilnou povyšuje na princip. na pravidlo
životní. vl'll'tlllltn'tiď tolulojsilio pokloslolio zivota i bas
nictví bývali volici v lii'osoni. alo toz v pokani. \'o
svčtlomí čtnost ostavala ctností. lií'ícli lii'icliom. Hoz—
umí so samo sobou. zlo bvlo výjimok pi-omuolio. alo
čolkom lzo. tusim. tlt)l)ll tu tak člun-aktoi-isovati. lšas—
ničtví. libustka vvssí spoločnosti. zobrazujo mnolio no—
pi-iznivýčli stranok jojičli, avšak to nojon soulilasno.
u_vbrz tako karavč nobo posun-suo. Nail to pak stali
tu \'ŽtlYiošto lilasatolo a strážcovo nn'avnosti ki-ost'ansko.
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kterí ridili svedomi mnohých. tak že u prevážne části
zůstáválo přece jen Cerne černým á híle l)ilým. Myslím.
že i tehdá, jako vždy jindv, bojovala theorie s praxí
á dokud hojoválá. á táke částo \'ÍlČZnČ bojovala.
potud nelze mluvili o obecné zmene názoru mravních.

Nemvslim. že liv se lllOl'ilillI'Oll, zvlášte tedv bás—
nictvím oheenosl docelá správne mei'ilá. nehot' hás
nictvi podává přece jen oliráž části životá. tedy obráž
knsv. .liž básník sám náleži eelou hvtostí svou určite,
společnosti. určitému smeru. jehožto zrakem ná život
pohlíží. | kdvhv sehe hedliveji pronikál nejhlulifsitisinv
životu. pro dojem jmtrehuje prece zjevu nových á zjevu
inijnidnýeli. \'e mrávníni živote pák jen výstřednosti
bývnjí mipádini. právidelnost je skromná á nela'ikává.
Básnictví sice. je kveteni ná strome tlllŠt'VnÚllt)životá
národního. ják se i'ikává. je ted_vozdobou jeho á snád
táke troehu Zt'VIIČjŠÍlllžnukeni. po kterem jej lze po
žnáti :! rožežnáti. zde není uplne spolehlivým nierítkem
hodnotv jeho. Strom ten srovnál bych s rostlinami,
jejichž hodnotu vlástni není v kvetu. nýhrž v plodu.
á to nevznikájíeini ž kvetu. -\ tuk se muže státi. že
prideluji se ná stroni životu národního ka—tvjinorode
neli i umele. kdežto vniterná (fenu jeho jest jinde.

lnikážti z pritmnnosti. která zujiste nirávne neni
práve nejnti'ťsenejší. neli-elm ln-omáditi. Francouzská
belletrie je vlástne párižskou. Náse podle ní je táktež
více mestskou. nehot' v živote »vzdelninimv. inestskéin
je více nei-(,'stnýeh minietu. ktere dráždi. jsouce uhlá—
ženejfsí u rál'lini>vánejfsi.

Xeliudiž spoleenost nikterák oinlouváná. ávfsák ne
hndiž táke einená tm.-sí než je. .\ tákž dvojí duvod
veli. olnnezováti vollni náinetn nei-estnýeh co nejvíce:
jednák Ill)_\' nehvlá spolmniost lidská neprávem líčená
horší než celkem jest. jednák :| o to nám hlávne
jde uliv se práve tim nestáválá jeste horsi než
je. Nežádáme-li po hásnietvi. ál'iv lidi nn-ávne polepšo
vnlo tot“ náleži iiir;i\'oiu"iie theorii á práxi smíme
tím více se lirániti proti tomu. áliv je kázilo. llovede-li
toho. aby žáhávným. slustným požitkem lidi žusle('-lit'o\'álo.
eitv inrávne dovolené v nich hudilo á pestilo. učinilo
dosti. '/,ivi-li všák prímo. i'iiiivslin'—.uneli nepi'ilno. neják
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synumthi0ky'111 líčením neřesti. v lidech city nedovolené.
jest nemruvm'n jest pohoršením. ktere všemožne má
býti potlačováno. i kdyby sebe vetší slávu neb zisk
z neho pocházel. 'l'uk praví křesťanská nn'uvouku.

.\|e není tim imycottovfmu skoro vetší cást bel
letrie'.J Sund. možná. ;de vždyt' nebude tolikei škodu!
Bu nnopuk bude velice dobře. když bezcenne belletrie
ubude co nejvíce. Dobro obecne jenom získá. nebude-li
uni tolik vyroby ani tolik spotřeby. Poesie tím puk
neutrpí pranic. bzi rovnež jen získá. ('.o lide lidmi
budou. vždy nujde se dosti tech, kteří v ní tvurci sílu
.svou budou zkoušeti u osvťwlčovuti. tivšem meli by býti
pumetlivi. že průpravu u zkoušku nemileží před ve
řejnost. u vystupovati jen s neřím dovršenym. Nejsou-li
puk s to. aby tu neco platneho vykonali. poslouží sobě—
i druhym lepe. když se, žuveus obrátí k necemu při
meřenejšímu.

S druhe sti'nny puk tuke bude vždy dosti tech,
kteří l'řitii se pokochují ve skutecne poesii. která do—
_jím;i u povznziší. -\ bohatství bitky? 'l'o je.—'tbuďto
nevyceř|intelne aneb již dávno vyčerpáno. juk kdo chce.
titriginulnosti je v te veci pomerne velmi málo: tujemství
její vezi více v úpravě hitky. Kdo mermomocí vidí
hluvní požnduvek poeticnosti v originalnosti látky. je
škůdcem poesie. at je to básník nebo čtenář. nebot
podporuje tekuvost u shiinku po dniždeni, která nc
přeje klidnému. slustnemu požitku. [ bez nemravností
poskytne život duševny a společensky" bitky dost. Kdo
jí nevidi. nemá opravdoveho vzižneho zájmu pro citove
potřeby C-Iovekzi i nezaslouží tedy byti jeho mluvčím
& veštcem.

tio do volby hitky u pravdivosti připomei'nne si
u srovnejme ješte zprti v y ze soudní sine. Nic žu—
jiste nevadí. vypřuvovnti příbehy ty verne. jak se staly:
vždyt. je to přuvdn. je to již vubec známo_ nikomu se
tím nu cti neublíží. .\ přece jsou tu nejake jemne
meže. kde dovoleno.—'t přestává ;: nemravnost začíná.

Nevím. je-li pouhym vtipem. že lupiei tuke v kri
minulníeh zpr-(witch studují sve řemeslo. Kdyby tomu
tak bylo. žujiste by nebylo řudno zpi-iivy tukove uve
řeji'iovziti. .\ přece sumo o sobe v tom není nic
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nemravneho; vždyť je zcela dovoleno diviti se a při—
svědčovati obratnosti kousku sebe darelničtějšího.
.\ nemyslím ani takoveho případu. že bv zpravodaj
sam skutek schvaloval.

V jiných případech. na př. krvavých. ma se vee
podobne. ač s nejakým rozdílem. Podrolme líčení
krvavých scen budto odpuzuje aneb otupuje, a proto
laka. V prvem případe jest uC-inekmimovolne »mravnýa.
v druhém nemravný. Na kom to zalezi? Každý řekne.
že na etenai'i. ale myslím. že trochu take na zpravo
daji. který beze vfsí potřeby takové veci rozestíra a
obyčejně take drazdivým slohem předkli'ida. \'zdvl'
potřeba toho v novinach není a doln-o odtud zadne
vzejití nemuže.

Hadi si spisovatelé pochutnávají tez na l'rivolno
stech ve, věcech i'iaboženských. na rouhavýeh í'eC'eeh
a pod. lÍtÍ'inek může býti opet dvojí: zbožného to urazí
a odpudí. lhostejneho pí'ilaka. Značný rozdíl je vtom.
Ze předmetv tyto obracejí se více k rozmnu nežli pí'e
dešle jmenované a proto zde není onoho instinktivného
odporu proti nepříslušniístem. jako v případe předeslem.

Konečne pak zpravv o zlotf-ineeh pohlavních jak
bývají zabavne a jak bývají hltanvl Snad je všechno
pravda. ('o se tu vypravuje. a přece zpravy tv často
pí'ekroeují meze dovoleíu—lío. stavajíee se nenn-avnýini
a mravnosti škodlivými.

.\ přece ve všech těch případech je řeč o zloči
neeh a zločincíeh. tedv o něčem. co již předem se vv
stavujc soudu jako nepříslufsnostl Zpravodaj sam
skutku neschvaluje: bud' jej pouze suse vypravuje aneb
s jakousi pochoutkou humoristickv neli sentimen—
talne jej vvlíčuje. .\ni v tomto druhem případe
zajiste nemíní vzbudili souhlasu se zločinem a zlo
eincem. nýbrž snad jen soucit a odpuštění. neb do
konCe jen zajem pro svou zpi'avodajslmu obratnost.
(.\limochodem řečeno. stava se v tomto druhem pí'ípade
jiz belletristoul)

Soudni vvšetíovaní poskytuje mnoho latky k tak
i'eeene motivaci skutkuv. ukazujíe. pokud obvinenv
.vinen ei nevinen. Hkrvte zahvbv duse se tu ovsem
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odhalují jenom z části. Lidský soud sotva kdý nnizle
hýti zcela spravedlivý.

.laký význam tedy mají takoveto obšírne zprávy
soudní? Jak známo. bylo již časteji ustanoveno. aby
se tak zevrubně neuveí'ejí'uívalý; ale touha po sensaci
byla vždy silnejsi. llejme tomu, Ze jde o proces. týkající
se celých společností. jako bývalý na př. povestí'ní pro
cesý s našimi huditeli národními. neho jak nyní bývaji.
sensaC—níprocesy majetková tiskove a pod. '/ ohledu
na veřejnou mrávoj)o("estnost<< bývá z jistých přelíčení
veřejnost vyloučena. l'roc \' jiných případech není \'ý—
loučena? V procesech vlasteneckých si mýslím kde
kdo přeje. aby vyloučena nehýla. l'roc? l'usohí to
snad na rozsudek'.J Možná. ale pak tedy se předpokládá.
že soud jinak není nestranný. á kazí se právní ('it
verejnosti. .-\neho proto. že verejnost chce znáti duvody
a protiduvodý rozsudku? Snad. ale hezpoehýhý hlavní"
proto. áhý národního mučenniká soudem svým osvo
hodila a nepříznivý soud odsoudila. Pokud to al“
o jiných pohnutkách pomlcím právnímu citu pro
spívá ('i skodí. nehudiz tu rozhmlováno: prikladem tím
hudiz jenom naznačeno. kterak soudní zprávy. u—
kterých n'irávopm'eslnost ohčanská nel) soukromá pri—
rhází na pí'etí'es. ohracejí se k soudnosti. ale takt
k sýínpathii nel) antipathii ("lenáí'stra.

Hekneme např-ed. že se obracejí k soudnosti
obecenstva. l'orotý na pl: zastupují.jak známo. —hláslidu

hlas l))(lŽÍ.'—<Ovšem. tuje vědomí soíuleovskt'—. vědomí
verejne zodpovednosti. kterez vedomí více imf—nepo
tlačuje sýn'ípathii a antipathii. l' širšího obecenstva
vědomi toho není. a pro ho bud' nezajímá aneh je
zajímá theoretický. na př. právníky. psychology atd.
;inel) konecne zajímá jen zajímavý pí-íheh.podrohnosti.
zločinmiho skutku. Zločinci jsme konečne \'siehni pred
milým Pánem Bohem a před svým svedomím. a ne—
jsme—li pokrýtci. nelze nám ve zločinci nespalí'ovali
neco z vlastní hí'ísnosti. Příhehý soudní mohlý hy
(low—kuhýti jako »mementou. ale hývaji mu. jak on.
jiz jest. spise omluvou. ze není sám. am,—hjeste('asteji
útěchou. že je lepší než ten koho ehýtli. Pí-ipojínw—li
k tomu. že pouhe podezi'ení á obvineni mezi lidmi
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tolik rozhoduje. nžnánie. že áni příznivý rožsndek ne
poslouži valne povčsli toho. kdo v obecenstvu roz—
tronfsen jáko obvinčný. 

'l'ákto mravnosti zprávy soudní válne neposlouží.
Nelišili jsme dosud zločinu t. ř. politických, rožninejme
čiste politiekých á zločinu mrávníeh. \' misí záležitosti
jest roždíl len velmi duležitý. ()ny přestupky. dotýkájíee
se zevnčjšíeh zákonnýeh vztáhfi ol_)čánski'\ spohw“nosti.
vztáhn to žničnných á částo libovolných. souvisejí
s mrávností osobní jen prostřednč á nepřímo. 'l'n jest,
ási slnísno á správedlivo, áby společnost o projedmivání
jejich žvčdelá. neboť jde tn buď o hájení neb náprávn
veřejných pmnčrn. '/,ločiny mrávní soukrome. uveřeji'io
vání takoveho nevyimihájí. nýbrž náopák. myslím. je
žákážnji.

Nedovoláváni se při tom na přirožein'—á křest'ánski'
právo. jáke i zločinec 'má ná dobrou povest. nebol"
ono žnáčnč nlrpčlo již tim sániým. že se zločince
žmoenihi veřejnz'i moc. Práviin. že žnáčnč ntrpčlo. ne
docelá: vždyť át' jenjednn okolnost nvedn známe
dobře ty nešl'ástni'- existenee. kterým by soudní trest
nebyl nikdy ták nfskodil. jáko jim iiškodilá žlolájná
povest. á lnnnánnost novin nášieh je velice poehybná.
když jednák přelíčení sondní rožlrnšnjí. jednák všák
s ličenýin rozhořčeniin předsudky obecenstvu proti po
stiženýni osobám odsuzují. Netroufám si již áni nžiti
v tomto smyslu slov .\poštolových (I'll'es. i). 2%).áby
smilstvo á vseliká nečistotá neb lákoinství átd. nebylo
mezi křesťány áni jmenováno á vykládáno. __ nýbrž
hlávnč ž toho dnvodn pokládáni innohe ?. tukových
zpráv žá nemrávini. že částýin á podrobným líčením
žločinn. žvláštč nakažlivých. jáko jest t'rivolnost v ná
boženských nebopohlávníeh vecech. pornsnje sejeninocil
:: odpor proti zločinu. čtenář mn nvyká á bávi se jim.
žvlášte když sám žprávodáj žábávne o nem píše.

Ani zde konečne nelže. dopodrobná stánoviti. jákou
ničron dovoleno o předmčteeh tákovýeh psáti, ále
znjiste káždý lidnmil přisvedčí právidln. áby se krimi
nální zprávy psály co nejstrnčneji á co nejstřižlivčji.

\'e zprávách tukových podává se skutečnost. život.
á přeee působí na obrázivost á ná život nebláže. 'l'ím
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víee třeba se neblahých účinku báti u poesie. dojejíhož
obsahu se ponořujeme se zálibou a požitkem. l'rotož.
af shrneme výsledky dosavadního šetření. básnicke dílo.
nechce-li slouti nemravným. nesmi nikdy líčití neřest jako
dovolenou. .\ to by se stalo. kdyby básník [. přímo
a výslovne zločin psal. schvaloval neb omlouval;

2. nedostatečným oduvodnením příčetnost a vinu
stíí'al:

iš. zbytečným prodlt'wáním u neřestných předmelu
nepřímo svou nebo čtenářovu sympathii k nim osved
čoval a budil.

l. Spisovatel vypravuje na př. lžíve veci o histo
rickýeh osobách neb t'istavech, k čemuž náleží tež ha
nobení osob a stavu. ktere k blahodánu'ímu pusobeni
ve společnosti potřebují jakesi úcty a setí'nosti. tak že
společnost sama je proti sobe. když jejich snad oje—
diněle vady v belletristiekých díleehjaksi zpovseehí'mje.
a stav tím pohrdání vydává. Nejde mi tu () výsadu
stavovskou. nýbrž o obecne dobro. Nikdo rozumný
nebude pohorslivýeh přibčhův o učitelích dávati mlá
deži. protož ceteí'is paribus nemely by se podobne veci
o knežích dávati lidu.

.\nebo spisovatel na př. oslavuje vedomou a sve—
volnou samm'raždu. souboj. volnou lásku atd. atd.
jakožto vymoženosti. bežvýminečný odpor poddaných
aneb krutovládu sihit'=jsíchatd. atd. jako nove stadimn
společenského vývoje. .\nebo přednáší neveřu, nezna
božství atd.

'l'oto pak může hlásati sám výslovne anebo svými
hlavními hrdinami. po nichž vidíme. že v nich mluví
sám. Není tím řečeno. že hlavní řek pokažde mluví
za básníka, ale stejne nepravdivo jest. že básník vždy
jen předvádí objektivnost. a že nemůže, za názory
postav svých odpovídati. '/,e slohu a celeho rázu dobře
se vycítí, kde mluví básník a kde osobnost cizí. Ne
míním tu chybných případů.že básník nepříro z em"
a n ásilne ukládá postavám řeči & skutky. se ktere
nejsou; tot tendence naprosto neunu'llecká. & jde—li
o neco nemravm'ého. tím hanebnt'ljsí. .\le myslím jakýsi
skrytý souhlas. který spisovatel do řečía skutku svých
reků vkládá. tak že v nich mluví on: a souhlas ten
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ještě se liší od pouhe uměle ckě sympáthie á zájmu-.
kterým spisovátcl vylíčuje i lidi svým osobním názorům
zcelá protivne. ále _iákožto pusobivá indíviduá zájímáve.
Ostátně v kážděm rekovi jest něco z básníka: í záleží
ná tom. zdáli básník to pronáší se souhláscm neb
odporem (byt' i sebe více utujeným mezi řádky. po
sunky á slovyk áby to jemu přičtcno býti mohlo.

S tím souvisí to domněle křest'ánškí'= vysvětlování
á omlouvání zločinností. Hlávní úlohu hráje tn zápor
svobodně v ole. 'l'ujíž třebá moderním špísm'átelum
říci, že kdo prostě zápírá svobodu \'ule. přestává býti
kí'est'áněln. \'šechná dilá tedy. která zosnováná jsou
ná tomto bludu. jsou nemrávná. .lestit'. nemoc. vášen.
nárnžívosl. hídá. bolest átd. átd.. to všechno zmírňuje
příčetnost. t. j. překáží áneb dokonce ničí úkon svo
bodne vule: ále v práyideh'íých poměrech člověk je
svoboden. á proto svádětí dárebností ná nutnost, jest
nemrávně.

'/,:í neinrávím ledy tákě pokládám rozbory (domněle
v(wlecke). ktere v přímých důsledcích příčí se mráv—
nímu zákonu. jáko ná př. “boj o život“ u člověka.
Neříkej nikdo. že je to právdá. á právdá náde všecko!
V te věci souhlásím š llonsseáuem. který prý dí
limilovi: ltíkájí. že právdá nemuže škodíti. ále právě
tím. že náuky jejich jsou škodlivy. ukazují. že právdy
nemájí!

2. \'ádá táto zčásti obsážená v prve. .\láteriálistní
á posítivistní smýšlení doby. kterěž nálězá obhájce
tákě u některých vědcu pochybně ceny. zvláště v po
sitivistní škole kriíninálistn (lá'nnbroso se svým typem
zločince. Ferri átd.). potom přemrštěmi nádsázování
nánky o prostředí tmilieu). ve kterěm člověk žije.
stírá v básních pomálu veškeren rozdil mezi dobrým
á zlým. mezi dovoleným á nedovoleným. \'ždyt' áná
lysmní á páthologickým pítváním dovedmí belletristc
(zlověká áž tám. že by ničemu omluvil á zástupce
právdy á právu odsoudil zá necítu á netvoru.

Nejde to ovšem o člověká, s nímž konečně třebá
vždy mítisoustrást. i kdyžjej trestáme. „\le jde o to. že
se příčetnost á úsudek mrávní zrovna vzhůru nohámá
převrácí. S tím souvisí táke. ják nespravedlivě se, při—
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četnost rozdeluje. l'rolmaný zločinec je nepi-íčetný.
nemuže za to. nebot' týp. okolností. společnost atd.

_jej učinila darebou. je slovem ubožak, težka obžaloba
božstva. společnosti a kdo ví kolío ješte, je tvor liodný
nejhlubší soustrasti. Vedle toho je poctiveč. zbožný
a mravný: tu najednou bída í strast dolelme nan. zapomene
.se» ejhle, slu'ýtýzločinee.pokrýtee atd. .\'eupíram ko
nečne. že pod zevnejší zbožnosti býva nekdv mnoho
špatnosti. ale tý analýse nýnčjsí. kterými zvlaste zbožne
postavý bývají v tajných nemravmisteeli odhadovaný
jakožto vývrlíelove. jsou asi z velke časti projevem
spatne tajenelio vzteku. že nejsou vsichni lide jeste
v baline. \'ždýt' kOHOČIlČmýslím. že. -cet.eris paribus

jeste výse stojí člověk. který se nabožnosti ne—
spustil a přece nekdv klesne a za to se stýdí. toho
lituje nežli kdo náboženství víiber nema a beze
studu lířesí. Nemýlím—li se. ma i takto býti význam
naboženství diskreditovan za poulíe pokrýteetví: proto
také se \'ýčlívaluje t. ř. upřímnost.. totiž neurvalost
darebíí naproti pokrýtecke prý ostýchavosti tech. kteří
v neřestí jeste nevezí i s hlavou.

3. Třetí pí'ípad býva velmí častý. .le take velmi
svudne. ze sanielío „travin—ho západu a v ín'nraví'iovaeí
snaze probírati se hezký dukladne všemi podrobnostmi
neí'esti a neí'estnýelí tel. jak Francouzi činí. Tam se
to znamenite osvedčilo. Lide čelelío sveta líltají mravo
líčne obrazký paí'ížske. líovíee zajiste umýslu spisova—
telu. společnost mravne obroditi. Ze však se žádný
z takových čtemířů neobrodí sam. nýbrž naopak svou
mra' "ll vl'OletŘČDlltHlwukají čtením takovýčlíto reform
ních dčl. ostava společnost taž, ba ani to ne. nýbrž
kazí se.

Tak se od lll'ÍCllUneodvraeí! Hj'íisovatele a čtenaí'i
kterí mýslí., že hodne ki-iklavým vylíčením neřestí.
tí-ebas i jakožto nei'estí a ohavnosti. se. ona lečí. jsou
budto zpozdilí nebo pokrýtci. Kazatel a karatel zajiste

_je v okolnostech mnoliem važnt'ljfsíelí a lil'lsnt'jšlt'll. jež
rusí mnohem více lakavou stranku nei'estí. a přece ne
tak snadno elíopí se onolio prostředku. abý mizornč
líčil lll'lcll sam. na př. roulíave řeči, oplzle skutký atd.



——tí.")—

Kterakž pak chee básník. jemuž o tojde. abý predmet
býl prociten. proniknouti kalem a nepotí-ísniti se?

Nebudiž namítáno. že básníci takto rel'ormovati
nechtí, že jen pothivají dobe zrcadlo. at se dále deje
co chce.

Proti tomu lze uvesti výroky samých Spisovatelíi,
kteří výslovne vydávají takováto díla za reformní.
.lak bláhove to nadeje. ukázáno již s dostatek.

Avšak ani kdýbv toho nebylo. není zpusob ten
oprávnen. Křesťanská mravouka nazývá hi'ichem. pro
dlevati bez potřeby ve špatných představách a mvšlen
kách. jest,-li tu nebezpečí souhlasu a zálibv. Při díle
ba'išnickem jest nebezpečí to prumerne skoro vždýcký.
nebot' čtenáři. jichž b_v se to ješte nebylo již tklo,
jsou v nepoineri'u'\ menšině.

.\ pak chcete-li. smejte se — jak pak ten spi
sovatel to všecko tak dobře zná? lšud'to vše sám prožil.
a pak veru bý se raději mel štýdeti a činiti pokání.
.v\neb konal o tom jen studia. sám jako nadčlovek jša
chladný a nezlomný tkdo chceš. veí'ti', avšak nezdá .se
vám. že takováto studia jsou mravne též trochu po—
vážlivá. nemají-li za účel nic jiného. než belletrii po
chybne cený? Lékai-. statistik, sociologr atd. bude se
vecí tech dotýkati eo nejhrubeji. beze všeho citlivust
kái-stvi: básnik tak Činiti nemuže. a takž sám vydává
mravnost nitra sveho v nebezpečí a jine kazí. .\ kdýbý
k básnickťunu povolání náležela již taková mravní vv
žilost a otupělost. že bý spisovatel v neresteeh sebe
nakažlivejších mohl bez pokušení a hí'íšneho rozdrá
ždení tančiti jako kejklír mezi meči, a pvtvati neřesti
lidske, jak anatom mrtvolý. pak bv povolání to eo
ipso bylo vecí nanejvýš nemravnou. Sebe stkvelejší roz—
borv básnicke nemohou ospravedlniti ani jedineho
hi'ichu. jehož býlý nezbytnou příčinou. .-\ kdýbý bez
toho nemohlo umeni býti, bylo by svatou povinnosti
človeka, umeni se vzdáti. abv mravnost a nevinnost
duše zachránil. 'l'ak bý mluvila mravouka křesťanská.
kdvbv toho bylo potřebí.

Ale, není. Opravdový básník bude Opovrhovati la
ciným dráždidlem blasfemií, nahých údů. pohlavních
záchvatů. ('Zitovevzrušení. z nehož báseň vzniká &které

Básnictví &mravouka. !)
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Způsobuje. stojí take pod zákonem lllI'čtVllÍl'n. a tedy
bude básníkovi záležeti na tom, abý jen mravně citv
vývolával. Nebude tedý při špatnosti prt'nllevati k vuli
ní same. jako bý si v ní liboval, nýbrž jen tolik. kolik
žádá celek. Bude to stín vedle světla. Nebude tedý
líěiti nei-est svudně, nýbrž jen jakožto svudnou. žlou
a nebezpečnou. To jest umělecká objektivnost, pohlí
žeti na veci. jak zaslouží. a tak je take podávati: bá
snická duše tedý nebude na,neřest pohlížeti oeima
chtivýnia a v jiných chtivost buditi, nýbrž očima sou
citu a lítosti s lidmi. kterými neřest vládne. Nebude
tak prodlevati při špatnosti same, jako při neblahých
příčinách a následcích jejich na člověku. Platí tu:
pověž mi. o čem rád výprávíš, a povím ti. jaký jsi.

'l'olik asi bý řekla mravouka křesťanská () nn'av
nosti a nemravnosti v básni. Esthetika nenamítá pranic.
a kdýbý namítala. bude to nesprávne. ()nat'. vrchní
instancí není. neboť zákoný její jen potud jsou platně.
pokud rozumnosti a nn'avnosti neodporují. Ale ona
skutečně nic nenamítá. neboť i ona učí. že báseň budí
libe citý. libe pak po lidsku mohou býti jen ty. ktere
jsou lidske. Člověka důstojné. »V bahně našli jsme. se
oba.“ jest. () některých siriisovatelích i čtenářích pěkně
řečeno. takto se nám to i líbí, ale stav sáni člověku
se libiti nemuže. nechce-li se státi těm dvěma roven.

-\ni opačně dokladý z nejslavnějších básní nedo
kazují nic jineho. než co tu již opakováno, že totiž
i nejlepší dílo rukou lidských má sve vadý.

Avšak. prodleli jsme u tohoto předmětu trochu
dele. (leho nelže ukážati jediným pravidlem, snažil
jsem se objasniti s ruzných stránek. Zodpovědnost,
spisovatelova jest. veliká. neboť jednak sám dopouští
se hříchu neniravnýni cítěním a psaním. jednak kaží
druhe. tak že hřích jeho roste do nekonečna: kdo je
příčinou příčiný, je take příčinou účinku. Má—linadaný
spisovatel trochu svědomí & pováží-li, co žlěho zpu—
sobil moha způsobiti tolik dobreho. zajisté bý užasl
nad ohromnou vinou svojí. kdyby se mu chtělo trochu
o věci přemýšleti. O thematě tomto býlo bý dosti řeči.
ale nechci již takovými prosaickými věcmi zdržovati,
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abych irritabilo genus básnické na sebe docela nolm
pudil.

Přibližně. pak stanovvnu sudidla, (Ile nichžtn kritiku
bývá nucena zjistiti nemravnost, v díle básnickém.

To vše platí o dílo samém u () básníkovi. Nyní
slovíčko o čtenáři.



Mravní zodpovědnost čtenářova.

' 'j—Fezibásníkem a čtenářem je vzájemnost,. Nekteří
pevci toho sice llt“pÍ'l|1()ttŠt(*jÍ.majíce za to. že

krása by zůstala krásou. i kdyby ji nikdo nevnímal.
a tedy že jim může býti stejno. zda písním jejich kdo
naslouchá či ne. Skoda. že nakladatele jejich nemají
take tak povzneseny'fch názoriiv o poesii! Obyčejní
básníci snaží se. co sami mají na srdci, sdeliti tež
jiným a stejne ohlasy v nich probudili. jak v duši
jejich zaznívaly. .len k těmto obracejí se následující
řádky.

Naznačeno již. kterak se vychovatelství chová
k četbe básnicke (str. BH.). Volba knih. nejdíivei'nejsích
to družek človeka. nemuže býti dosti poctivá. Kdo ji
má činiti? Zajisté. napřed vychovatel. .\lc ne on jediný.
Výchov záleží také v tom, aby OthllOVianC umel a
chtel take sám správne voliti.

»l'mel a, chtella Prve jest úkonem vzdelanosti a
vkusu. druhe jest úkonem mravní síly. () tuto stránku
nám tu hlavne jde. Nebudeme zajisté daleko od pravdy,
stanovíme-li pravidlo mravouky křest'anske: »nečteto
špatných knih. nebudou psányh Mohlijsme
sice totež říci spisovatelímiz »nepište špatných knih,
nebudou čtenylu, & bylo by to vlastne potřebnější a
také přirozenější. Ale poněvadž spisovatelé neradi se
nechávají poutati něčím vyšším. tedy_ upuštěno od vý
strahy te. aby nedávali pohm'šení. tltcmiřůni však to
třeba říci tím důtkliveji.

Jak to ale provésti? Není jiné cesty, nežli sesílení
zbožnosti & mravnosti vůbec. llřeší a velice hřeší. kdo
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pohoršlivě píše. hřeší však také, kdo čte věci jemu
pohoršlive. A nemá—li hřích býti. tedy začni každý sám
u sebe: nečti a nekupuj (Nlšll) knih, jež bý mravnosti
tvé býlý na ujmu. jež bý tě činilý horším, jež bý v tobě
pusobilý souhlas neb zálibu ve zlém.

Myslím. že není třeba dlouho dokazovati. jak dů
ležitá jest věc tato. tu z uveden('=ho důvodu, že pýšní
umělci sotva se nechají přikazý mravtmký vesti. po
kládám prostředek ten za nejdůležitější ze všech. Po
vážíme-li. eo knihkupci dosvědčují. že na př. Zolovv
hnusně spisv šlý u nás nejlepe na odbyt mezi něžným
pohlavím. svobodným i vdaným. nebudeme () mravní
úrovni slečen a paniček našich dlouho na pochýbách
a nebudeme take. ani dost málo v nejistotě, co to pro
život národa. znamená.

'/.výšovat.i mravní sílu třeba však dvojím způsobem:
jednak třeba vubec buditi úctu a lásku ke ctnosti a
ve. ctnosti cvičiti a, naopak buditi ošklivost a nenávist
hříchu a hříchu vzdalovati; jednak však třeba také
soudnost utužovati pro život, a seznamovati v čas se
životem skutečným a připravovati na nebezpečí jeho.
Tamto je třeba cvičiti v opravdovt'i. vážne zbožnosti.
v ovládání vášní a náklonností. zde pak třeba rozumně.
otvírati pohled do skutečných poměrů života. do jeho
potřeb. (to jeho strasti a slasti. zvláště do jeho povin
ností.

V naší věci má se tím doeíliti toho. abv potlačena
býla sháňka po četbě dráždivě a nemravně. ale také
abý překonána býla přepjatá. upejpavost. Proti četbě
nemravné třeba vychovatelilm vystupovati co nejroz
hodněji, ale nejen přímým odsuzováním. ktere mnohdý
jen ještě dráždí a láká. nýbrž také nepřímým ol')rněním
proti ní. Velice osudný jest naznačený již dvojí loket.
jímž se díla básnická měří. Kritiku musí pronikati
vědomí,že esthetika bez moralký aspoň t'ilo
sot'ieke. přirozeně. jest kusá. Je tedy zhola
nesprávno. říkali: báseň tato jest básnickým veledílem.
ale jest nen'íravmi. Nic. v žádnem oboru, není prostě
velike. co jest nemravně. A když ostatně jest báseň
nezávadná. platí úsudek: cenná báseň tam a tam je
špatná. ()na obojetmi methoda právě zavinila, že i roz
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umove posuzování »malé zlodeje veší. velke propouští .
t. j. ze kritika se pozastavuje nad věcmi. které daleko
nejsou tak zhoubne jako soustavné znemravi'lováni
skrze umeni. Pryč s veškerým slepým kultem!

'l'o platí pro každého vychovatele i chovance, i kdo
positivní mravouky nepřijímá.

Křesťan nad to má si býti vedom, že pěstuje-li četbu
nemravnou. hřeši více zpusoby. .lednak vydává se své
volne v nebezpečenství hříchu, což již jest hříchem.
aneb dokonce ve hříchu si libuje. .lednak účastní se
cizího hříchu. an bud'to knihy l'iemravne kupuje, šíří
a podporuje, aneb aspoň poptávkou po nich jiné
v oblibě jejich utvrzuje, ke čtení jejich navádí a pod.

S druhé strany však třeba také tříbiti soudnost
mravní a potlačovati citlivůstkářství, jež by vedlo ke
stydlivosti přemrštěné, t. ř. pruderii a k pokrytectví.
Neco z toho již naznačeno. že totiž nemá život býti
zamenovt'in s básní a vubec že básnická četba nemá
byti příliš pěstována.

Mravokárci s trpkostí poukazují na to. kterak
přemrštčný esthetismus při výchově-, zvláště ženskein,
vede k pokrytectví. ktere veřejnč se štítí každeho
»pI'OStthkÚll()—<názvu, nad spisy zdraveho realismu
padá do mdlob. ale potají četbou i skutkem hýří. '/,e
nekdy i vychovatelske úřady bývají tak >>1'itlocitne<——
(srv. spisy Kosmákovyl). je skoro nepochopitelmi, ale
tím stává se POCllOpllPan. že studenti naši hltají za
to tajne spisy nejhanebnčjší.

Není třeba vzbuzovati zkušenost, předčasně, ale
zkušenost pozdní bývá tím horší. Vím. že se to snadno
tak povídá. ale nesnadno provádí. Jde mi ostatne jen
o to, abych znova upozornil na potřebu zbožnosti. živé.
účinné zbožnosti, která v život, přechází; bude—litak
obi-nena. ani život ani životně pravdivá. mravná četba
neuškodí. neinravná pak odpudí.

Na konec všimněme si ještě. podrobněji rozdílu
mezi čtenáři. rozdílů co do věku. co do vzdelání atd.

Nejtajnejší jest ovšem rozdíl osobní povahy.
vznětlivosti a náchylnosti. Zde rozhoduje u každého
svi—domitost,aby zanechal četby. která mysl jeho po
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horsuje a poskvri'iuje: svědomilosli lakově jesl nezbýlně
poli-vbi. jinak oslalní proslředkv neponmhou.

'I'ím však nepřisvi'wlčuji zi'iplna applikaei, jakou
ěiní někteříze znáimiho: easlis omnia oasla —
že loliž Cfislolnýse žádnou nečislolou nepohorsí. Nikoliv!
.lsou věci. které v dílech básnických psáli zapovídá
mravní zákon naproslo7 ať bý se jimi kdo pohoršil
nebo ne. Jsou však jiné věci. klěrýeh nemravnými
nazvali nelze. klěrě vsak přece slabým mvslím jsou
k urazu. na př. v Čislolnosli. v nálmžnosli: slabou
mýslí rozumím tu jakousi nedobrou disposici. Mravní
zákon zajislě v jislýeh případech zavazuje rozhodně
v_vhnouli se nebezpečí; in fuga salus! Nemluv nikdo
o nezbýlně zkušenosti a olrlosli. Sednouli si do ululne
vinárný ke sklenici ehulne revoviný jesl nejnevinmíjší
věc pod sluncem. A přece rozumný člověk nelouží lu
po oll'loslif .

'I“o ledy lřeba vyřídili každěmu se svým svědomím,
jehož úllosl a správnost polřebí bedlivě pěslilí.

Věk vdělí jako všechno žalm—slnání. tak také ěelbu
nejvíre. Zel. že propasl. mezi knihami pro mládež a
pro doSpěle lolik se. rozeslupuje a následkem toho
lolik čtenářů s one strany na tuto předčasně přebíháf
wHodinná'- Celba vesla v posměch. a dělí prý již také
není. Nezaslávám se čelbý rodinne. pokud jesl jedno
lvárná. slrojene dokonalá, pokrýleeká. ale zaslavám
se jí rozhodně. pokud jest upřímně proslá a mravná.
mravně opravdová. Ze celá literatura laková býli ne
muže. ab_v se vše hodilo mládeži i dospi'ilým. jesl samo—
zřejmo. -\le jest zase jen konvenlionelní lží, klerou
provozují políraěi lží takových. hlásají-li. že básnictví
povinno říci »celou pl'a\'dll<—. anoť má na mysli lidí
dospělé neb skoro již dospělé. Vždyť přece každý ví
s doslalek. že z tech >>dospělých<<básníkům. kleří
ěaslo sami dospělí nebývají. o jejich revelace málo
kdo slojí. a že právě mládež bývá ve zvědavosti svě
oběli jejich nesvědomiloslí. I zde. jesl předně pravidlo.
že nemravně nema býti psáno nikomu a nikým. dále
že ehmiloslive věci v te neb one příčině mají býli
v dílech l.)ásniekých spíše obmezovány než rozšiřovány.
abý díla hodila se dospělým i dospívajícím. že však



konečně potřebí opět pečlivého výchovu & návodu a
bedlivěho dozoru. jako v životě, aby mládež předčasně
jednoslrannoslí l_nisiiičkounebyla poučována a sváděna
věcmi. () kterých ji má poučili rozumná nauka, ne
básen nebo povídka.

l).—'lalnětaké není správně nechávali dělí dětmi
dele, než jimi skutečne jsou. lletba má věstije vpřed.
a ne aby oni ji vlekli za sebou a jako obtížné břímě
pak odhazovali.

'l'u zvláště třeba hleděli ku vzdělání a to ne
pouze knižněmu. nýbrž i životnímu, neboť to ve mno
hých věcech vyrovm'ivá rozdily věku. .linake potřeby
má studující, jinakě zase obyčejný hoch: jinakě názory
a zkušenosti má dítě městskel jinakě venkovske atd.
'/,dá se mi chybou, že četba studujících zvláště ve vzdě
lávacích i'islavech ženských bývá lak dělinská. kde
členář neb čtenářka ostatními vědomoslmi (z dějepisu,
přírodopisu a j.) i zkušenosti zevnější a vniternou jest
již dávno dále..

Tím však není řečeno, že by studium a vzdělání
oprávnovalo psáli neb čísti cokoliv. Má sice vzdělání
na mravní názory veliký vliv, tak že neurazí a nepo—
horší se vzdělaný tak snadno jako nevzdělaný. ale tak
daleko rozdíl zase nejde. že by vzdělání činilo pohor—
šení a hřích nemožným. Práve nedostatek zbožnosti,
rozechvělost a nespokojenost, u vzdělanec činí jej hříchu
přístupm'gjším. Je také literatura t.. ř. »>]l'l()tl€I'l'1Í<<,o které
slydno mluvili, výhradně majetkem »vzdělanců<<,zvláště
těch předčasně vzdělaných a nedovzdělaných.

Tot“ několik poznámek o mravní Z()(l1)()VČ*(lll()Sllčte
miřově. Spisovatelům vylčeno, čeho zasloužilí, ale čte
náři třeba neměně jeho mravní povinnost na srdce
vložili. nebot“hřích jest na konec vždycky osobní: knižný
jenom nepřímo. Kdyby nebylo špatných spisovatelů a
knih, nebylo by sice špatných čtenářů, ale take naopak;
kdyby nebylo špatných čtenářů, nebylo by asi špatných
spisovatelů a knih.

Máme tu mnoho činitelů: vychovatele a vycho
vance. kterýž buďto ostane jen čtenářem, nebo stane
se i umělcem. Vychovalelů jest mnoho; jest to přiro



zenost, zvyk, nauka, příklad. společnost, kritika atd. atd.
Kdo tu více vinen?

Neobvii'iujme radeji nikoho anebo všechny. To jest,
každý z činitelů jest povinen přičiniti se o nápravu.
.liž přirozenost. závisí z čáin na rodičích, jak pak teprv
ostatní! .»\le docela všechno na nich a na vychovate
lích vubec nezávisí. Nezaltomínejme na vůli relativne
svobodnou, t. j. na zodpovednost a ctnost. i hřích osobní!
Nezbývá než cvičiti se ve zbožnosti a mravnosti, a dle
zásad křesťanskýchzařizovati veškero jedn ání a
působení sve: to platí básníku i čtenáři.

i\lravouka křesťanslui jest přísná, ale také velmi
milosrdmi a shovívavá. 'l'olik ješt jisto. že vážné po—
žadavky života zdejšího ibudoucího jsou jí nade
všechno. (,Iožkoli tedy tomu se protiví. at' přílišná za
vinená sensitivnost. příliš-nepěstování činnosti básnické.
at' přímá nemravnost u básníků. knih nebo čtenářů.
toho mravouka klestanshi schváliti nemuže. Muže to
snad in conereto vysvetliti a z části omluviti, může při—
jati všechny šmery a školy unu-leckt'n ale co se příčí
soukrome neb obecne mravnosti. toho nemuže schvá
liti, byt' to bylo sebe stkvelejsí a okázalejší. Jejím he
slem jest: zdravý a soumčrný vývoj všech stránek člo
veka. podřízenost, nižších pod vyšší: výtvory pak bá
snické jsou jí obrazem nitra takto spm'ťulaneho, jež
přerůzne dojmy přijímá. ale svým llOlelČllllOlDýll'lzpů
sobem k nim reaguje.

Básníci říkávají: chcete-li míti lepší. totiž mrav
nčjší básnictví. polepšete život. Ale vždyt“básnictví není
opis života. a kdyby bylo, pak škoda času a práce.
Básnictví podává obrazy života, ale nejen zevnějšího,
nýbrž i vnitermřho. ,\ vniterný život má taktéž svoje
zákony jako zevnčjší. Kdo tedy správne život líčiti chce,
nezbytně o zákon mravní zavadí. Potvrdí-li jej svým
souhlasem, jednal jako člověk rozumne, zavrhne-li jej
zálibou ve hříchu. jedná neroznmnč a nemravnč. .-\ soud
tento musí pronesti nad dílem jeho každý rozumný
člověk, jako každý rozumný člověk v životě musí na
zvati zle zlým a je odsouditi.

Rozpravou touto mel soud rozumného člověka
o mravnosti á nemravnosti v básnictví býti odůvodněn.
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Snad tím přispeno take ponekud k tomu. abý i život,
byl polepšován. t.j. především u básníků samých a
těch. kteří se jim sveřují. V každem z nás jest kus
života. který jest básníkům tak špatný. Nuže. začni
každý sám polepšovati svuj život, a básníci ani v tobe
ani v druhých nenajdou špatných modellův. Ale ani
dokud se to nevyplnilo. nemají v tom omluvý, že ji
nakých modellů nemeli: svedomi má každý človek.

'l'ak asi soudí mravouka křesťanská o básníku a
plodech jeho. Myslím. že. česlnejšího úsudku si nemůže
přáli. )lravouka ta neomamuje a neosh'iuje. ale mluví
blahodárnou pravdu: i přes zdánlivou nepřízeň výka
zuje básnické Činnosti velmi vzácné místo ve snažení
lidskenL a to místo prave v organismu výšších pro
jevu životních.

\' rozpravě teto býlo se dle themata ovsem nb
meziti více na stránku negativní. totiž jakou poesie
býti nemá. Nic však pisatele není vzdálenější než
negace poesie vůbec. Ba právě naopak výtký proti nc
dostalkům diktováný býlý láskou k poesii. Přísnější
požadavký žádnému opravdovému nadání neuškodí. a
co pod nimi klesne, toho škoda není. Mýslím. že jak
sousedé říkávají. něco méně poesie bude více poesie,
a vytříbený úsudek mravní prospí'íje take vkusu.

M
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„Vzdělávací knihovně katolické“

vyšln dosud:

Svazek I.: Apologie viry křesťanské na základě věd
přírodních. Sepsal ]) u i | 116 (10 Sl.-lH'nj (*l.
přeložil Hr. .\. l'mllnhu.

Svuzvk ll.: Umučení a oslaveni Ježíše Krista podle
Ctyř evangelií. Svpsul lh: .Iu n Sýkora.

Svuzvk III.: Básnictví & mravouka. Napsal lh'. I'nvvl
Vychodil.



Vzdělávací Knihovna Katolická.
Pořádají

Dr. Jos. Tumpach a Dr. Ant. Podlaha.

(Se schválením nejd. kn. arc. konsistoře v Praze ze dne 22. května 1806 č. 4HS4J

Vsděla'zrací knihovna katolická jest periodická sbírka
knih a brožur z pravidla malého objemu, ale pokud možno
jadrného obsahu, jež slohem důstojným, nicméně však vůbec
srozumitelným pojednávati budou o různých důležitých otázkách
z oboru apologie, ethiky, dějin církevních, občanských i kultur
ních, přírodních věd, aesthetiky, sociologie a jiných se stano
viska katolického.

Zejména časové otázky dojdou vždy rychlého povšimnutí
a ocenění. Sbírka ta má poskytnouti především vzdělaným
laikům přiměřeného a objektivného poučení o tom, kterak církev
katolická soudí o různých otázkách, jež myslícímu duchu zvláště
za doby naší bezděky se vtírají: má býti bezpečným světlem
vůdčím těm, kdož pravdu upřímně hledají a ochotni jsou vy
slechnouti slova dobře míněná.

Vsdělávací knihovna má býti zároveň obrazem sou
časného utěšeného rozkvětu duševní práce v celém světě kato
lickém; chce tedy i v tomto smyslu býti katolickou. Proto vy—
cházeti budou v ní překlady vynikajících prací cizojazyčných,
nebo jadrně výtahy z nich.

Mimo to vydávány budou ve vzdělávací knihovně kato—
lické také práce původní, o něž požádány budou přední naše
síly spisovatelské.

Časem uchystána budou také souborná, přiměřeně upra
vená vydání zdařilých článků časopiseckých, jež zvěčnělí spiso
vatelé naši (jako dr. M. Procházka, Šmídek a j.) uložili v různých
časopisech, nyní již málo přístupných a známých. Tím způ
sobem budou mnohé dobré práce literární vyrvány nezaslouže
nému zapomenutí. Také utěšeným plodům literatury staro
křesťanské, jichž vždy svěží obsah hodí se i pro naše moderní
poměry, věnována bude náležitá pozornost pečlivými překlady.



V tisku se nalézají: Duilhé de Saint—Projet: »Apologie kře—
sťanství se stanoviska věd přírodníchx, a Prof. Dr. ]. L. Sýkory
»Umučení a oslavení Páně dle čtyř evangeliíc (s obrazy). Oba
spisy tyto, jež tvořiti budou I. a II. svazek »Vzdělávací knihovny
katolickéa, vydávány budou v sešitech střídavě (sešit překladu
a sešit práce původní atd.).

Slíbeny jsou práce: prof. dra. Fr. X. Kryštůfka »Obrazy
z novějších dějin rakouských<<, prof. dra. E. Kadeřávka »O stáří
pokolení lidskéhoc, prof. dra. A. Vřešťála »Mravnost a darwi
nismus<<,prof. dra. G. Pecháčka »Mravnost a úmrtnosta, kan. Dra.
]. Pospíšila práce z oboru filosofie, kan. ]os. Kyselky »Škola a
zločiny mládežec, prof. dra Al. Jiráka »O primátua, prof. dra
Jar. Sedláčka »Domnělé občti lidské ve Starém Zákoně a dcera
Jeftovaa, prof. dra R. Neuschla »O chudinství v církvi katolické—<
& »O mzděa, prof. dra M. Kováře »Z kulturních dějin středo
věkýcha, prof. F. Horáčka »Psychologie zvířat—<,prof. dra Jos.
Kachníka stručné »Dějinyňlosofiex, prof.]os. Havránka »Vězeňská
otázkaa, prof. F. Vacka práce z oboru církevních dějin českých,
Fil. Konečného »O pojmu Boha u národů pohanskýcha, dra Al.
Soldáta »Nábožensko—mravní a společenské poměry za doby
renaissancea, S. Boušky »Podobizny moderních l)ásníků<<, Fr.
Holečka »Studie o moderní belletrii<<, Fr. Vaněčka »Morálně
statistické poznámky k desateruc, R. Vrby »O stávkáchc, prof.
V. Můllera »Moderní hudba<<, V. Sladomela »Dějiny revolucex,
Fr. Žáka »O slavjanoňlstvíc, K. Procházky »Některe' památky
zbožnosti našich předkůw, jana Paulyho »Obrazy z přírody,
F. ]. Kroihera »Dějiny českého povstáním, V. Roudnického »Šturm
a čeští bratříc a »Protestantismus a katolicismusa, draj. Tumpacha
»Soubojc a »O pravosti evangeliía, dra. Ant. Podlahy »Dějiny
literatury starokřesťanské<<,Ed. Šittlera aDra. A. Podlahy »Česká
škola malířská ve středověku a výtvory jejím (s obrazy) atd.

Dožádáni byli: dr. R. Horský o práci »O otázce ženskéa,
dr. A. Skočdopole o práci ze školství katol., dr. Fr. Bulla o zpra—
cování stručné příručky sociologie, Al. Hlavinka o vylíčení
>Otázky Svatojánské—x, Tomáš Pícha o práci z oboru věd
přírodních, a mnozí jiní.

Z překladů uchystány jsou k tisku: Bilczewski: »Archaeologie
křesťanskác (s obrazy), přel. dr. Tumpach; Duhr: »Bajky o je
suitechc, přel. Fr. Gutwirth; Hammerstein: »Edgara, přel. Al.
Svojsík; Zahm: »Věda a učenci katoličtíc, přel. V. Hazuka; Knaben



bauer: »Nesmrtelnost lidské dušec, přel. V. Sladomel. jiné pře—
klady slíbili: dr. Fr. Doubrava (z literatury starokřesťanskél,
Fr. Vaněček »Výbor ze spisů Manningových<, Vojtěch Kameš
spis franc. apologety—laika Augusta Nicolasa »Etudes philo
sophiques sur le christianismea, Tom. Coufal dílo »Christliche
Lebensphilosophiea od Tilm. Pesche, Fra Mergl Vlašský spis:
Bottauův »Katolicismus obhájený a dokázaný slovy a důvody
odpůrců jeho< atd.

Dále přijdou na řadu spisy dílem celé, dílem ve struč
ných výtazích a úryvcích, — jež napsali: Orti y Lara, Secchi,
Hettinger, \Veiss, Pesch, Braun, \Yasman, Lorinser, Ratzinger,
Rosler, Schneider, Cavalleri, Conti, Belasio, Pawlicki, Morawski,
dr. Lampe, Markovič, Balmes, Dierckx, Bougaud, Rohault de
Fleury, St'óckl a j.

Vzdělávací knihovna katolická, jejíž potřeba a důle
žitost zajisté každému jest patrna, bude moci ovšem \'zkvétati
jen tehdy, nalezne-li co možno nejširší kruh odběratelstva a
Čtenářstva. Odporučujeme tedy nový důležitý tento podnik lite
rární laskavé přízni našeho obecenstva.

Přihlášky k odebírání přijímá každé knihkupectví, zvláště

Cyrilla-Methudějské Knihkupectví G. Francl \: Praze,
v budově městské spořitelny.

Cena jednotlivých svazků, jež budou sestávati z několika
sešitků, je stanovena co nejmírněji.

Sešit o 3 arších 25 kr.
Vydávati se budou sešitky rychle a pravidelně. Vypravení

každého svazku bude věnována největší péče.
Vzdělávací knihovna katolická bude zajisté ozdobou

knihovny každého katolíka, jemuž bude zbrojnicí obrany jeho
katolického přesvědčení, poskytujíc mu též poučení i povzbuzení.

Prosíme všech příznÍVCů svých snažné, by v zájmu roz—
šíření dobré a vážné naší práce knihovnu doporučovali přá
telům & známým, by zvláště v kruzích laických pilně se četla
& odebírala.

Kéž i knihovny spolkův a školní neopomenou naši knihovnu
odebírati.



_ Právě vyšel sešit IS.—I?._
Vzácná kniha jest dílo F. Vigourouxe

BIBLE
& nejnovější ijeng 13Palestině,

Eggptě & fissgrii.

Zda se, jako by Bůh Egypťany &Chaldejce vyVolal z hrobů
v pravý Čas. ()nt nový život vlil v exegesi a apologetlku ki'e
sfanskou v dobe. kdy racionalismus vybledava nových zbrani,
aby podkopal Jeho mocné dílo. „Jest pann'dihodno“, di dr. Bi
ckell. „ze oba velikolepe objevy historicke naší doby podávají si
takoi':a ruce. aby obhajily mojžišský původ l'entateua-hu Zatím
co egyptologie nas az do nejmenších podrobností poučuje o po
měrech egyptských a potvrzuje tím authenticnost této knihy.
nutíc nas, abychom uznali. ze ji sepsal autor. jenz jako Mojžíš
žil v údolí Nilskem. ukazuje assyriologie í'alesnost hypothésy
o různých původních pramenech a dokazuje jednotu tohoto za
kladuiho spisu zjevení božského“ Kdo by nezasl, vida. ze v době-„
kdy nevt'-rceka kritika povstala a prohlasila. ze nevidí nez mythy
v Písmu svatém, Prozretelnost vyvolala mrtvé ?. jejich hrobu,
aby vydali svědectví spisovatelům Písma sv.? .»\rcheologicke ob
jevy ucinene v I'lgypte a v Assyrii v dobe novf-jší potvrzují tudiz
historicnost & pravdivost našeho Písma svatého. Mrtvé stavby a
pamatníky egyptské a assyrské, jez po dlouhé veky zrakům lid
skym pod ssutinami byly skryty, jakož i zahadne zprvu nápisy
hieroglyfické a klínové oživly takoí'ka a l'()Zlm\'UÍ'il\se usilim nc
unavnych badatelů. aby pl'onašely nad jine pí'esvc'wleivaa padna
svedectví na obranu knih IN.)SVáÍIlýt'h. Naplnila se tu v podivu
hodné miře slova Písma svatého: „Budou-li tito mlceti, kamení
bude volati“ (Luk. 19, MU a „Kámen ze steny ki'ičeti bude, a
dřevo odpovídati bude“ (llab. 2, ll ).

Dilo vychazi ve lhůtách as čtrnáctidenmch.
Cena sešitu (o 48 stranach s mnoha vyobrazeními) jen

20 kr.
\'yšlých 11 sešitů tvoří samostatný svazek i lze jej

jako celou knihu ve zvláštním vydání koupiti. Cena zl. 2.20.
Předplatné: na 5 sešitů zl. l.——,na ll) sešitu zl. ;. pi'ijnna

Oyrillo-Methodéjské knihkupectvn G. Francl v Praze.



FOUHRD:

SVATÝ PAVEL.
a. jeho apoštolské cesty.

Cena 3 zl. (370 stran.)

_,g'gh
( _ »

Abbe' Fouard jest jeden ZvIlQlSlRVllív'jŠít'llte doby katol.
historiků francouzských. Jeho „Zivot .lcžiše lírista“. „Syntý
l'etr“ a jiné spisy slavným učinily jméno jeho. Spísům tem
dustojní- po boku stojí jmenovaná kniha, již v rouše českem
vydavame. Kniha. kde veda. historie a kritika podaly sobe. ruce.
by vytvořily dílo dokonalé, kde vznešené. inyšhinky vybroušený
sloh odíva v roucho půvabné, zasluhuje, by si ji povšimlo naše
etenařstvo. Archeologie, top(gratie, geografie a kulturní hi
storie poskytuji v ni množství zajímavé. a pouene látky. je). nas
seznamuje s jednou 7.nejvetších som—ástíveleříše římské. s Malou
Asii. s obyvatelstvem & kulturním životem jeho, a zaroven licí
klassickou půdu starobylých Athen, obchodní mesto Korint a
památný Et'esus i s jeho povestnou bohopoctou Dianinou, slovem
slovutný spisovatel všech pomocných ved historických spojiv je
s apologetikou, užil, by podal dílo v každém ohledu znamenité.

Činiee dílo to přístupným ceskemu čtcnai'stvu. máme za
to, že se mu zavděcime; zvlaste jest si přati, by se knize
dostalo přístupu do kruhů naší intelligence světské. jež rada
se uzavírá proti všemu, co vyšlo z péra katolických spiso 'atcluv.

Dílu přidaný jsou dvě barevné mapy a dva polohopisné
plány a zdaříla podobizna autorova.

Zvláštní skvostné desky za 80 kr.

Nešetřilo se nákladu, by důstojně bylo vydáno dílo tak vý
borné, i prosí se proto snužnč o laskavou podporu.

Knihtiskárna Cyrillo-Methoděiská v Praze.


