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I.
Těsně před první světovou válkou můžeme v Čechách – obecně vzato – rozlišovat několik výrazných modernistických uměleckých koncepcí, z nichž každá po svém a v kontaktu s příbuznými zahraničními tendencemi nabízela řešení hluboké krize, v níž se ocitl soudobý člověk a kterou bychom mohli obecně
nazvat krizí řádu. Společného jmenovatele těchto koncepcí můžeme vidět
v kritice světa, který se zrodil z racionalismu a mechanistického pozitivismu
19. století a který se v různorodých oblastech vědy, kultury, sociálních
a politických struktur stejně jako v oblasti náboženské rozdrobil do nepřehledného množství jakýchsi dílčích světů. Jednu z výše zmíněných tendencí vyjadřuje duchovně integrální, nábožensko-idealistický směr, v němž klíčovou roli
hrál právě Šalda a který zakládal principy obrody moderního umění, ale také
národa na duchovních, respektive náboženských (teistických) předpokladech;
vymezoval se zejména vůči různorodým podobám „realismu“ a „pozitivismu“.
Na straně druhé se zde zformovala raně avantgardní větev iniciovaná zejména
umělci inspirovanými kubisticko-futuristickými a vitalistickými uměleckými
koncepty, soustředěnými zejména kolem uměleckých sdružení Osma a Skupina
výtvarných umělců (Josef Čapek, Václav Špála, Vlastislav Hofman, Bohumil
Kubišta aj.) či kolem Almanachu na rok 1914, který měl být programovým
vystoupením literátů tzv. zralé moderny (S. K. Neumann, Karel a Josef Čapkové, Otakar Theer, Otokar Fischer aj.). Tito umělci definovali sebe sama důsledně
na materialistické a ateistické bázi; klíčem k proměnám soudobého člověka
měl být obnovený niterný postoj k životu žitému v souladu s matérií, přírodními zákonitosti a v porozumění s transcendentní vitální kosmickou energií, chápanou jako duchovní podklad moderní doby, jak uvažoval např. Šaldův přítel
a oponent – malíř Bohumil Kubišta (Kubišta 1911/1960).
Snaha formulovat východiska a předpoklady tzv. integrálního, teisticky
založeného směru, ještě spíše však úsilí formulovat své osobní stanovisko
k problému hledání syntetického řádu světa, při němž vztah „umění
a náboženství“ zaujímal v kritikově myšlení stále význačnější místo, vedla
Šaldu v období po vydání Bojů o zítřek k několika vyjádřením, která naznačují
nový směr v úvahách nad problémem duchovní integrity moderního člověka.
V tomto údobí nacházíme celou řadu dokladů o Šaldově vášnivé snaze nalézt
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myšlenkovou bázi, o níž by se opřela snaha vyvést moderního člověka z prokletí
osamocenosti a solipsismu a pojmenovat hlediska nové uspořádanosti, nového řádu kultury i života jako celku. Ve stati „Víra kulturní“ z roku 1908 spatřuje
tuto možnost v umocnění kulturní víry, kterou chápe jako víru etickou, víru
v očistnou sílu boje o růst, boje o styl, boje o umělecké posvěcení, vylučující
jakýkoli utilitarismus a společenské chytráctví. Šalda tvrdí: „Víra kulturní cení
zápas jako sám etický živel umělecký. … Zavrhuje dílo, do něhož vnáší umělec
morálku z vnějšku; věří jen v etiku, která se vyvinuje z úsilí o vnitřní organizaci látky, věří jen ve vnitřní posvěcení a očistu zápasu“ (Šalda 1908/1953, s. 20).
Kulturní člověk vyznávající tuto víru je podle kritika otevřen mystériu, hodnotové hierarchii, určené snahou o osobitý a specifický růst.
Ještě komplexnější a vrstevnatější vizi Šalda předkládá o rok později,
kdy v Novině zveřejnil „protest proti mnohému“, stať „Hodnoty kulturní
a mocnosti životní“. V protiklad úspěšně se rozvíjející soudobé civilizaci staví
úpadek duševní kultury, která je mocným technickým pokrokem vytěsňována
na okraj zájmu společnosti. Tato ambivalence má za následek to, že „[dnes]
není kultu životodárných sil a mocností. Lidé v pohodlném a zaslepeném sebeklamu spokojují se hračkami a žasnou pak, že život schne a vadne od kořene“ (Šalda 1909/1953, s. 266). Přitom je zřejmé, že opak musí být pravdou –
teprve vysoká kultura dokáže produktivní civilizaci smysluplně organizovat
a řídit, teprve kultura vytváří skutečný plnohodnotný řád. Ovšem není takové
kulturní organizace, kde není – jak Šalda říká – pevných kritérií, bezesporné
jistoty, absolutní hodnoty. Předchozím dobám zajišťovalo tyto kvality náboženství jako ústřední princip jednoty. Soudobý život však podle Šaldy tuto
ústřední osu ztratil. Tvrdí, že křesťanství, zejména jeho církevní, státu podřízená podoba, je „mrtvé, nebo alespoň vystydlé, neplodné, ochromené“. Většinový člověk současnosti, užívající si pohodlného a zajištěného života, neslyší
totiž na jeho výzvu, která odvádí pryč z tohoto slzavého údolí vstříc nejistotě,
vyvažované apelem víry; ta ovšem vyžaduje podstatné vnitřní zanícení, jež
stojí v protikladu k převažující pohodlnosti. Nenalezne-li se ale nové podobné
jednotící hledisko, nové hodnoty nadosobní a nové jistoty všeobecně sdílené
či neobnoví-li se působnost náboženství, které by ovšem respektovalo proměny moderního světa, nepodaří se zvrátit „dnešní subjektivní rozkolísanost“.
V tomto ohledu ovšem Šalda neváhá konstatovat: „Dnešní názor světový a názor
nábožensko křesťanský stojí příkře proti sobě. Křesťanský názor nedůvěřuje
smyslům a za klam pokládá všecko štěstí pozemské, cílem jeho jest buditi podezření a nevíru v štěstí a rozdmýchávati touhu po duchové velikosti, která
umí jím opovrhovati. Jako všecky názory náboženské jest i světový názor křes-
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ťanský v nejlepším jádře svém heroický a pesimistický (pouštím zde úplně ze
zřetele jeho pozdější církevní zkresleniny) a zavrhuje kult požitku i chytráctví
utilistické, a právě těmito stránkami stal se mocným fermentem kulturním: kultura opravdu tvořivá nemá horšího nepřítele nad kult štěstí, požitku, užitkovosti a všechno chytráctví. Nikdy nedá se změřiti patrněji kulturní úpadek dnešního umění než uvědomíme-li si, že všechno dnešní umění vyrábí se jako požitek“ (Šalda 1909/1953, s. 272–273). Právě takováto renesance náboženského
postoje může podle Šaldy navodit nové perspektivy duchové jednoty, která je
podmínkou „silné doby kulturní“. Šalda říká: „Všechny hodnoty kulturní –
krása, síla, velkost, mravnost – dají se pochopiti jen jako odraz vůle k jednotě,
vůle milovati a věřiti nadosobně“ (Šalda 1909/1953, s. 277) – tedy vůle k řádu,
který jedince podmiňuje a zároveň povznáší tím, že ho vřazuje do vyššího celku.
Pozoruhodná je v těchto souvislostech rovněž Šaldova reakce na překlad knihy Sørena Kierkegaarda Okamžik z roku 1911. Zde Šalda vyhrocuje
pojetí náboženskosti jako základního kritéria mravní a umělecké obrody národa – jednoho z klíčových bodů národní kulturní diskuse v letech těsně před
první světovou válkou. Náboženskost, chápaná Kierkegaardem nikoli jako výraz
určité konfese, ale jako celkový životní postoj, podle Šaldy nemá být jen jakousi duševní hygienou, nýbrž vyšší ekonomikou duševních sil. Šalda říká:
„Kierkegaard ukázal, jak opravdová náboženskost jest možna jen na podkladě
estetickém a uměleckém; jako touha po poslední a nejvyšší objektivitě překonává jej ovšem, ale právě proto jej předpokládá, a předpokládá v nejvyšší vroucnosti a intenzitě“ (Šalda 1911/1956, s. 198).
V referátu o Kierkegaardově Okamžiku se ovšem setkáme s dalším zajímavým momentem. Kierkegaarda, ve srovnání s Pascalem, Šalda chápe nikoli
jako pravověrného křesťana, nýbrž jako člověka zaujatého křesťanstvím, kterému se snaží porozumět zcela a plně v jeho důsažnosti, ovšem nedovoluje si
z nejrůznorodějších příčin sebe sama definovat jako křesťana. S určitou nadsázkou lze říci, že interpretace Kierkegaardova postoje je výrazem postojů Šaldy samotného. Takto nahlížené křesťanství je chápáno jako univerzální scelující princip, jako výzva pro moderního intelektuála, jako prostředek obrody
„umdlené duše“ moderního člověka, respektive moderního českého národa.
Zdá se ovšem, že takovýmto intelektuálním „uzávorkováním“ jako by Šalda
v této době potlačil potřebu řešení svého individuálního poměru k náboženství
a víře a učinil z nich témata určená výhradně do obecné diskuse o obnově
a novém založení umělecké tvorby či národního společenství.
Rozvíjení podobně založených úvah a jejich polemická odezva vedly
Šaldu k tomu, že v dubnu 1914 přijal pozvání redakčního kruhu Snahy
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a proslovil přednášku na téma vztahu umění a náboženství v pražském Obecním domě. Rozšířená verze přednášky pak vychází knižně pod titulem Umění
a náboženství v květnu 1914 jako 3. svazek edice Knihovna Snahy.
Na úvod tohoto svého takřka programového eseje Šalda poukazuje na
nutnost opětného vymezení kritérií, které by umožňovaly uchopit celek moderního člověka, stále více a více propadajícího destruktivní fragmentarizaci.
Hledání takto založených kritérií souviselo mimo jiné s tehdejším Šaldovým
opětovným přemýšlením o podstatě obrození klasického ideálu, které vyústilo
do Šaldovy stati o novoklasicismu (Šalda 1912/1954). Novoklasicismus je podle
kritika hnutí uměleckého dneška, které chce vrátit racionalismu podíl, který
mu v umění náleží. Opětně umocňuje v úvahách o umění i při vlastní umělecké
tvorbě otázky stylové jednoty, tradice, myšlenkové kázně a logiky. Šalda oceňoval zejména novoklasicismus francouzských autorů jako jsou Jean Moréas,
Maurice Barrès, kritik Pierre Lasserre aj., kde podle autora šaldovské monografie Ludvíka Svobody oceňoval jejich „odklon od individualismu a příklon
k národnímu kolektivu, zdůrazňování tradicionalismu, i když se projevuje nakonec nacionalisticky a v oblasti politiky podporuje až monarchismus
a imperialismus“ (Svoboda 1967, s. 143). Zvláště však Šaldu inspirovaly úvahy německých autorů Paula Ernsta a Samuela Lublinského, které jej při-vedly
k opětovnému uvážení vlivu osudového dramatu, „poezie tragické“, obraznosti a obnovené goethovské „Lust zu fabulieren“ jako původních předpokladů
obnovy celistvosti moderního člověka, k uvážení předpokladu jednotné kultury jako celku, jež by vytlačila různorodé dezintegrující pseudoumělecké artismy a snobismy. Tohoto cíle, založeného a obnovujícího víru ve velikost člověka, by bylo dosaženo „spoluprací všech činitelů“ organizovaných na podobné duchovní bázi, kterou dříve obstarávalo náboženství.
Tyto výchozí teze ovšem Šalda podmiňuje prohloubením vnitřního prožitku moderního člověka. Nejvlastnějším výrazem tohoto vnitřního soustředění, které by takovéto vznešené cíle měly předpokládat, je právě obrození funkce náboženství, chápaného jako jedinečný projev „zvýšeného života vnitřního“. „Není mně náboženství bez vnitřních zážitků a zkušeností,“ tvrdí Šalda,
ale zároveň se ptá: „… máme my, moderní lidé, dosti silných zkušeností náboženských?“ (Šalda 1914/1948, s. 11–12), respektive dokáže moderní člověk žít
hlubokým vnitřním životem? Šalda předpokládá pozitivní odpověď a pro její
doložení hledá svědky, kteří tento předpoklad naplňovali na samém prahu novověku. Jako jednoho z nejpovolanějších jmenuje Blaise Pascala, autora Pensées, který jako první podle Šaldy vnesl do karteziánského světa Boha jako
postulát celosti a velkodušnosti, jehož vnímání je ale plně založeno pouze na
dispozicích „srdce“, čili vnitřního intuitivního zraku, citu, volního prvku
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a osobní zkušenosti. Pascal jako první poukázal na možnosti, které člověku
nové doby nabízí náboženství, jež rozvíjí pojetí člověka jako celku z hlediska
duchové svobody a náboženské tvorby v ní. Na základě pascalovské inspirace,
ale především na základě uvážení vztahu tří mocných elementů, které tvoří
moderní svět, Šalda ve své přednášce hovoří o vědě, náboženství a umění, respektive poezii, v níž se podle něho „snoubí duch s látkou nejjemněji“. Vědu
vymezuje v její objektivizační roli, v její funkci domoci se co nejvšeobecnějších zákonů, které by umožnily pořádat a takto porozumět světu. Do přímé
opozice vůči ní pak staví umění a náboženství, které naopak rozumí životu
a světu výhradně na základě vnitřní, principiálně nesdělitelné zkušenosti, kterou opírají o vnitřní zření, intuici a obraznost. V tomto založení představují
Šaldovi umění a náboženství přirozenou korekci proti vědě.
Přesto však mezi nimi tkví hluboký rozdíl. Spočívá v tom, že náboženská zkušenost v posledku klade na člověka nároky rázu etického, mravního,
zavazuje ho určitými prostředky v jeho vztahu k Bohu, k druhým lidem, k sobě.
Naproti tomu umění je zásadně rázu mimoetického, je podle Šaldy spíše určitým dobrodružstvím, sázkou, založenou na snaze člověka pochopit a zobrazit,
tedy iluzivně vytvořit celek světa na základě vnitřně založené, ovšem nutně
omezené zkušenosti člověka. V tomto vztahu Šalda spatřuje zdroj četných konfliktů, které obě oblasti od nepaměti čeří a jež se vyhrocují zejména v obdobích,
kdy náboženský prožitek propadá konvenci, institucionalizaci a odosobnění.
Ústí zpravidla do dvou postojů – do postoje mravní revolty, projevu sebeurčení
(Goethův Prometheus), nebo do pozice, kdy se umělecko-tvůrčí vědomí plně odloučilo od vědomí náboženského, ustavilo se samostatně a pokusilo se nahradit funkci náboženskou, kdy umění samo sebe učinilo kultem. Šalda toto dokládá na Rousseauově
pojetí umělce jako moderního kněze, hlásajícího vizi moderního náboženství vnitřního, nevázaného na formy církevní. V obou těchto směrech Šalda spatřuje „počátek
zbožnosti nové“, vymezené jednak v rovině útoku na starou, ztrnulou asketickou
zbožnost, jednak jako počátek zbožnosti „bezejmenné, světské, volné, smělé,
životu přitakávající“ (Šalda 1914/1948, s. 19).
Spolu s těmito dvěma větvemi ovšem Šalda poukazuje ještě na jednu
možnost, jak lze vzájemně upravit vztah mezi uměním a náboženstvím. Jde
o moment, kdy se umění opírá o náboženství jako o soubor hodnot, který nabízí modernímu umělci-hledači pevný střed, a to v hotovém útvaru životním
a kulturním, vtělením, jak říká kritik, v určitou společnost národní a státní.
„Umění a poezie chtějí stvořiti člověku nové vyšší skutečnosti, nové vyšší
jistoty životní, ale to předpokládá, že jsou zabezpečeny duchové skutečnosti
základní. A hodnota náboženství a zvláště ovšem náboženství národního jest
v tom, že vyjímá několik posledních nejvšeobecnějších a nejzákladnějších před-
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stav, pojmů, citů, soudů z všeobecného pochybovačství, ze skepse, změny, diskuse, pohybu a hypostazuje je v největší kritéria, v neproměnlivé symboly a tím
v něco, co pevně trvá a stojí jako střed a osa ve všeobecném víření kolotání“
(Šalda 1914/1918, s. 28). Odtud Šalda odečítá zdroj obrovské tvůrčí energie,
zakládající dílo Balzakovo a Dostojevského – dvou velikánů západního
a východního katolického ritu. Jedině z takto založeného středu je podle kritika „možno vyvinouti nejvyšší plastiku životní, poněvadž o smyslu životním
není konec konců nejistot a sporů; zde básník-tvůrce může soustřediti se úplně
na to, aby objal život v jeho jedinečnostech, v celé jejich šíři, v celém jich
bezměrném kypivém bohatství“ (Šalda 1914/1948, s. 30).
Náboženské vědomí takto založené a ještě více náboženská tvorba jsou
podle Šaldy principem života vniterného a duchového, je touhou po dokonalosti, „touhou a sílou žíti v duchu a v pravdě“. Vnitřní vášeň, která vede člověka k tvorbě takovéhoto života v pravdě, vyzdvihuje v Šaldových očí také mystiku, která ovšem nemá být pouhým kvietismem a nečinným útěkem před světem, nýbrž aktivním zacílením náboženského vědomí, tvorbou životních hodnot v duchu lásky. Takto založené vědomí a tvorba nepotřebují podle kritika
dogmat a ritů, nepotřebují církev, pokud by, a to je v Šaldově argumentaci velice důležité, „strhovaly náboženskost v materiálnost, poutaly ji a věznily ji ve
formulích a zotročovaly ji v rutinu“ (Šalda 1914/1948, s. 31). Šalda nyní připouští historickou podmíněnost a důležitost dogmat a ritu, které podle něho
sehrály rozhodující roli v utváření náboženské pospolitosti věřících, podporovaly rozvoj duchovní komunity, projevily se jako výraz snahy náboženského
ducha, „aby sjednotil ve svém entuziasmu životném … největší počet duší“
(Šalda 1914/1948, s. 32). A zde je možné podle kritika spatřovat další shodu
mezi takto projeveným náboženským vědomím a poezií, která podobně – jelikož představuje tvorbu z lásky, ba přímo „tvorbu lásky“ (lásky, které je třeba
rozumět jako prostředku nejintimnějšího, nepředpojatého poznání vztahů
a zákonitostí světa) – představuje Šaldovými slovy řečeno největší množitelku
vztahů mezi lidmi a tím stupňovatelku výrazových prostředků. Ona je podle
Šaldy tkalcem nejbohatší duchové tkáně, v niž se zapřádá život. Takovéto rozvinutí úlohy katolického ritu v umění Šalda dokládá zejména na poezii Paula
Claudela, který pochopil ritus jako nejdůraznější a nejnaléhavější formu družnosti a sdílnosti a tím jako zdroj jedinečného patosu. Ovšem Claudel nebyl
podle Šaldy sám; obdobně k tématu přistupovali Baudelaire, Nietzsche, Słowacki, Dehmel, Verhaeren i Whitman, kteří se ve své různorodě založené tvorbě
opřeli o náboženské formy.
Takto protichůdně založený vztah mezi uměním a náboženstvím zůstává
rozštěpen do dvou vzájemně se podmiňujících okruhů: jednak toho, který vytváří
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pro „chudé a slabé“ oporu a posilu, který „sílí a posiluje a dává ti teprve vládu nad
tvou duší“. Druhý naopak zůstává doménou „silných a mocných“, kteří potřebují
božství ze zcela jiného důvodu: „jako druha a soupeře a vždycky jako spolupracovníka v nejvyšším smyslu slova (podtrhl JW)“ (Šalda 1914/1948, s. 33).
Tento dvojí „temný spodní proud živototvorný“ Šalda vykládá jako nejpůvodnější zdroj obrody duchovní integrity moderního člověka. Podle kritika
„božství není objektivná konstanta, nýbrž výraz znova a znova vytvářený a že
všecky formy nebudou nikdy nic víc než výrazy historicky ztuhlé a společensky
více méně orientačně potřebné“. Právě v tomto bodě Šalda spatřuje rozhodný
moment, kde se nejvlastněji střetávají moderní umění a moderní náboženskost.
Šalda tvrdí: „Hledá-li se dnes v náboženskosti poslední zesílení kořenů lidské
osobnosti, radost opojení životního, sympatie všelidská a všetělesná …, která
zachovala by jednotlivci jedinečnost i v hromadách největších a zachránila jej
z obecné nivelace a opatřila mu samotu i v davech – o totéž usiluje moderní
poezie ve své oblasti a svými prostředky“ (Šalda 1914/1948, s. 34).
Z této maximy se odvíjí i Šaldovo závěrečné kritérium pro hodnocení
poezie, které by bylo možné zkráceně vyjádřit jako tvorbu v pravdě. Kritik
tvrdí: „Nemyslíte-li nábožensky, netvoříte-li nábožensky životně, nevyslovujte ani jediné písmeny z těchto slov, jinak množili byste náboženskou mrtvolnost“ (Šalda 1914/1948, s. 35–36). I z náboženského hlediska má podle Šaldy
větší cenu upřímný bezbožec než ten, kdo v umění i životě předstírá inspiraci
náboženským prožitkem. Básník-neznaboh, který dokáže vyjádřit plně
a s hlubokým přesvědčením krásu přírodního úkazu, prchavost smyslového
okamžiku, má v celku života a umění pevnější místo než kdekterý „šarlatán
mysticismu“, vylhávající svoji inspiraci z duchovních rovin. Avšak ten tvůrce,
který usiluje podle Šaldy vyjádřit tragickou heroičnost života, což podle kritika vyjadřuje absolutní vrchol umělecké tvorby, neobejde se bez hlubokého
náboženského cítění a bez nábožensky založené tvorby, která je, jak tvrdí, duchová dramatičnost a tragičnost povýtce. Poměr mezi uměním a náboženstvím
tedy Šalda vidí stejně jako například Benedetto Croce – v soutěži a spolupráci
při úplné volnosti a při úplné samostatnosti. Touží-li po znáboženštění poezie,
touží po jejím životním zesílení, nikoli po tom, aby utonula v náboženství a už
vůbec ne v některém konkrétním historickém náboženství. Kritik nechce ani
askezi, ani mnišství, ani návrat do středověkých katedrál, nýbrž chce „kult
dramatických sil životných a vesmírných, opravdovou tvoru v celém smyslu
slova“ (Šalda 1914/1948, s. 35–36).
Představovala-li úvaha o umění a náboženství určitý program, směle
vytyčenou tezi, jejím vlastním uměleckým vyjádřením se stal Šaldův román
Loutky i dělníci boží, který byl vydán za války roku 1917. Tato románová
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freska se stala uměleckým obrazem Šaldovy náboženské, občanské i umělecké
konfese v období kolem první světové války a vyvolala celou řadou souhlasných i polemických reakcí (Sobotka 1919; Buzková 1936 ad.). Jednou
z nejzajímavějších je tehdy nepublikovaná reakce T. G. Masaryka (Masaryk
1925/1992), která velice zřetelně odráží počáteční shodu v pojetí člověka
a náboženství a v posledku i řádu u obou osobností, ale také pozdější rozdíly
(srov. například Bednář 1967). Šaldův román jako by rozvíjel kritickou maximu, uvedenou ve finále úvahy Umění a náboženství. Šalda tu říká: „Chci-li i od
poezie tvorbu životně náboženskou, chci, aby byla nejprve celou a dokonalou
poezií s celým naivně sladkým smyslem skutečnostným, v němž nemůže ji nahraditi náboženství, jako ona nemůže nahraditi jeho v jeho vlastní oblasti duchovně mravní. A právě od poezie náboženské budu žádati, aby jejím ústředním nervem byla tělesnost, jež touží býti posvěcena, a svoboda, která doufá
býti zbožštěna v lásku“(Šalda 1914/1948, s. 37). Na toto kritérium jako by
román navazoval již svým podtitulem Román milostný o dvou dílech. Jakkoli
Loutky sledují v širokém úhlu životní a milostné osudy hlavních hrdinů, zůstávají v důsledku uměleckým vyjádřením stěžejních autorových ideových konstant nejen období druhého desetiletí 20. století, ale celé dosavadní Šaldovy
kritické a umělecké tvorby. Robert Pynsent dokonce tvrdí, že Loutky jsou ideologickým panoramatem nebo mikrokosmem ideologií a uměleckých hnutí
přelomu století a že zde Šalda doslova účtuje s Modernou i vlastní kritickou
minulostí od svých začátků až do války (Pynsent 1987, s. 425). Toto účtování
s vlastní minulostí i přítomností se navíc děje v důsledně polemickém duchu
(srov. Vojtěch 1998). Znamená to, že román představoval Šaldovi v mnoha ohledem mezník jeho dosavadního uměleckého a kritického díla. František Götz
jej na-zval románem generačním (Götz 1937, s. 109). Vykreslení osudů románových hrdinů, z nichž každý představuje určitý prototyp kulturního postoje
a životního názoru, dává autorovi možnost, ovšem mnohdy na úkor plasticity
jednotlivých postav, vyjádřit základní ideové proudy filozofické, umělecké
a náboženské provenience jeho doby. Šalda nechává své postavy procházet
závažnými životními krizemi, rozbíjejícími mravní a dokonce fyzickou integritu hlavních protagonistů. Pro nás je ovšem důležité, jaké východisko z těchto
rozdílně založených krizí Šalda nabízí. A není to nic jiného, než návrat, respektive obroda hlubokého vnitřního náboženského prožitku, na který buď jednotlivé figury nepřistoupí, a potom ve svém životě i díle zbankrotují, nebo jej
přijímají a toto přesvědčení je dovádí k životnímu štěstí a plnosti, k radosti
z jásavého opojení životního. Šalda tu neusiluje o nic jiného, než o výraz sjednocenosti, duchovní a mravní integrity, která obrozuje nejenom uměleckou
tvoru, ale také národní život. Ty, kdo odmítají, možno nazvat loutkami, který-
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mi, navzdory jejich odmítající vůli či nevědomosti či jiné zaslepenosti, božská
prozřetelnost vládne; naopak dělníky Šalda nazývá ty hrdiny, kteří přijímají
svůj životní i pracovní úkol a s důsledností a opravdovostí dosahují celistvosti. Pouze tímto založením se tak stávají „dělníky“ na díle tohoto světa, světa
nedokončeného, otevřeného naší spolupráci. Právě v Loutkách je v umělecké
praxi velice názorně předvedeno Šaldovo pojetí spolupráce na božím díle života a světa. Zde se do důsledku umělecky realizuje myšlenka synergismu,
naznačená již na sklonku devadesátých let v souvislosti s kritikou Březinova
díla a rozvinutá prostřednictvím pascalovských úvah v Umění a náboženství,
čili idea spolupráce a svázanosti člověka s Bohem, člověka, který se dotváří
svým úsilím mravním a tvůrčím spolupodílnictví na díle božím a tím posvěcuje sebe a svou práci. Šalda ústy jedné z románových postav říká: „Člověku
dána jest jediná svoboda, svoboda rozhodnouti se buď k nekázni a zahynutí,
nebo k víře, pokoře, službě a tím k síle.“ Být pokorným a dělným znamená být
silným a posvěceným. Čili nadaným darem víry. A víra je podle Šaldy jádro
a podstata tvorby.
Je zřejmé, že se tu ocitáme ve středu Šaldovy programové úvahy o umění
a náboženství. Jakkoli se umění a životu otevírá možnost opory v Bohu, posily
v jeho všudypřítomné energii, skutečnému uměleckému tvůrci jde o víc, jde
o to, být spolupracovníkem v nejvyšším slova smyslu. Skutečný projev lidství,
posvěceného božskou přízní, je tedy tvorba, čin, služba posvěceného tvořivého individua vyššímu, nadosobnímu celku.
Zde je tedy ve zkratce načrtnuté finále Šaldových úvah o vztahu umění
a náboženství a o důsledcích tohoto vztahu pro obnovenou duchovní integritu
moderního člověka v době přelomu druhého a třetího desetiletí 20. století, na
prahu dějin novodobého československého státu. Toto maximalistické kritérium umožňuje postihnout nejen formování Šaldovy další umělecké tvorby, která ať v poezii, nebo formou dramatu řeší otázku takto posvěceného jedince
a jeho služby nadosobní síle lidského kolektivu (zde je nutno zmínit zejména
Šaldovo drama Zástupové z roku 1921). Můžeme tu nahlížet rovněž zdroj Šaldovy nutno říci krátkodobé, ale ve své době (vzhledem k Šaldově pozici doyena české umělecké kritiky a k situaci zrevolucionalizované společnosti v těsně
poválečné době) zásadní vstřícnosti k totalitním režimům, ať šlo o ruský bolševismus na počátku dvacátých let, nebo – byť zmínkou – o španělský či italský
fašismus v polovině let dvacátých. Tyto režimy ale Šalda nechápal v praktické
politické rovině, ale právě jako metafyzicky založené výslednice staletého
směřování individua k jeho vykoupení, jako vysvoboditele lidského já ze zajetí egoismu a solipsismu, jako moderní ideál společenského řádu. Toto pokorně pyšné gesto, v němž není možno nevidět dozvuk a charakteristickou dobo-
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vou metamorfózu nietzscheovského gesta, tak jak jej Šalda přijal na přelomu
století, kritika dovádí na dohled pozic extremistických levicových skupin,
jejichž polemiky s liberálním vládním režimem první československé republiky naplňovaly zejména ve dvacátých letech z velké části tehdejší literární
a kulturní život. Je ovšem třeba říci, že minimálně od druhé poloviny dvacátých let Šalda demaskoval skutečné cíle těchto režimů a zejména na stránkách
Šaldova zápisníku po celá třicátá léta pojmenovával nebezpečí, které s sebou
tyto režimy přinášejí. 21. září 1936, na základě vývoje diktátorských režimů ve
Španělsku, v Itálii a Německu, zejména ale jako ohlas Stalinem nařízené likvidace dřívějších Leninových revolučních spolupracovníků, Šalda píše stať „Ve
věku železa a ohně“. V této stati – jakési tresti Šaldových občanských postojů
v posledním desetiletí jeho života –, která otevírá poslední, devátý ročník Šaldova zápisníku, se setkáváme s pojmenováním hrozivých důsledků revolucí
a převratů první poloviny 20. století, ale také – a to je podstatné – s latentní
sebekritikou Šaldova teoreticko-koncepčního úsilí o nárys řádu, tak jak jsme
se s ním setkávali v období po roce 1905. Šalda zde s trpkostí odhaluje důsledky toho, kdy „ne individuálný rozum …, nýbrž kolektivná vášeň a neosobní
heslo rozhoduje“ (Šalda 1937, s. 7). Zvláště v závěru kritik upřesňuje a koriguje
paradoxní myšlenu osvobozující poslušnosti, podřízenosti člověka určité vyšší, nadosobní ideji, kterou po celý život rozvíjel. Tato idea totiž nesmí být
založena jako výsledek lidského – společenského, kulturního či politického –
konání, jakkoli by jej měla podmiňovat. Šalda říká: „… Goethe věděl naproti
tomu, že nejen chránit se a požívat chce člověk, nýbrž i poslouchat; a my můžeme dodat, že tvrdá pěst mu v tom nikterak nevadí, ano, čím tvrdší, tím lépe
poslouchá. A já vidím v této poslušnosti ideje, velké myšlenky nebo i velkého
člověka stále víc a víc něco, co není k necti člověka. Tím nepravím, že se máme
klanět modlám, byť byly celé pozlacené, nebo železnými krunýři opásané, nebo
až do oblak sáhající; ne: máme se klanět a máme být poslušni Boha, pravého
Boha, nikoho a ničeho jiného“ (Šalda 1937, s. 9). Čteme-li tyto kulturně politické stati, zdá se, jako by Šalda v této době výrazně přehodnocoval nejenom
svá světonázorová a filozofická východiska, nýbrž i celkový subjektivně založený etický postoj.
II.
Šaldova povídka „Pokušení Pascalovo“, publikovaná k květnu 1929 v Šaldově
zápisníku, nás přenáší do noci 19. srpna 1662, kdy v temném pařížském pokoji
skonává Blaise Pascal, když předtím přijal s vděčností poslední pomazání a se
slovy „Bůh neopouštějž mě nikdy“ upadl do mdloby zapříčiněné velikými
křečemi, které dokonaly dílo smrti. Paralelně s tímto dějem však Šalda rozvinul
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ještě další příběh, kdy Pascal, jakoby mimo tělo, spatří vedle sebe trpět chroptícího ubožáka zmítaného horečkou. Tato slitování hodná a účast budící lidská
troska, nejubožejší z ubohých, však vzápětí začne Pascalovi, muži zbožnému
a úctyhodnému, klást řadu otázek. Prapodivný žebrák nabízí Pascalovi mnohé
radosti, zdraví, možnost vrátit se opět ke své badatelské práci a přemýšlení.
Pozná-li však vzápětí, že je Pascal člověkem srozuměným se svým fyzickým
koncem, zaciluje své ohnivé otázky do mnohem citlivější oblasti Pascalova
vědomí, totiž k samotným základům jeho vnitřního duchovního života a víry,
jejíž hloubka se vytvářela navzdory a souběžně s pochybami a skepsí. Takřka
„čítankově“ Pascal odolává žebrákovým svodům, urážkám, návrhům. Svoji
premortální disputaci dovádí až do vítězného finále. Žebrák našeho vědce,
básníka a filosofa, jenž po celý svůj život dotvářel a domýšlel svět, aby se tak
v duchu svého nejniternějšího přesvědčení – jako spolupracovník Boží – domohl posvěcení vlastí existence, atakuje zásadní otázkou o poznatelnosti Boha.
Tehdy Šaldův Pascal protivníka přemáhá niterným výkřikem „A přece ho poznávám v srdci svém“. Vzápětí pak ale prožívá hluboký propad v mysteriózním
pohledu na ubohé srdce, které jako pouhý sval podléhá zkáze časnosti.
V zoufalství, volaje po svém Bohu, který – zdá se – svého od-daného spolupracovníka opustil, jej však náhle obklopí světelný proud, který mohutným, děsivým i úchvatným tokem náhle proniká a zaplavuje vše, aby předtím vypudil
poslední zbytek existence onoho fantomatického žebráka, v němž Pascal
v posledku seznal ďábla a pochopil, že Bůh dopustil, aby jej pokoušel. Stupňovitá, tradičně založená kompozice této povídky o umírání, pokoušení a jeho
vítězném přemožení se však v tomto finálním úseku záměrně bortí. Rozpoznání pokušitele a uvědomění si souvislostí tohoto pokušení Pascalovi na zlomek
vteřiny asociuje jistou shodu jeho příběhu s příběhem Ježíše Krista. Vždyť i on
byl pokoušen… Vší silou a mocností své bytosti Pascal tuto asociaci zahání,
urputně se snaží přemoci i tuto poslední a neočekávanou, zrádnou vlnu pokušení, když tu – ve zlomku naprostého ticha – promluví Prozřetelnost, která
v něm právě podťala pýchu: „Ale on přežil své pokušení o tři léta, kdežto ty
umíráš hned po něm.“ Šalda zakončuje slovy: „A byla to smrt, do níž sestoupil
Ježíš Kristus, aby se v ní spojil se svým učedníkem“ (Šalda 1929/1960, s. 26).
Význam této povídky pro pochopení Šaldova duchovního vývoje vidím
zejména v samotném jejím finále. Jde jednak o povahu postoje, který filosofické ideje a teologické teze, o něž se Šalda v diskusích o problému náboženství
opíral, staví do sekundární pozice, takřka po bok oněm procházkám všednodenní Paříží a skryté rozkoši pozorovat lidi a dohadovat se jejich zájmů
a založení, které pokušitel Pascalovi v povídce připomíná. Toto vše v okamžiku
smrti přestává figurovat jako dominanta. Tehdy se bortí ovšem také další mo-
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hutný pilíř, na kterém Šalda předtím stavěl, a to hrdé vědomí spolupracovnictví
na díle Božím, kdy jedinec, vědom si svého poslání a vyvolení, sestupuje vstříc
lidské kolektivitě a dává své nadání, cit a rozum ve prospěch tvorby nového
a dokonalejšího lidského společenství. Jako by nyní pro Šaldu dosud příznačný synergický postoj, kterým se kdysi nechal inspirovat právě u Pascala, ustoupil pokornému přijetí onoho „učednictví“, čili takového vědomí služebnosti,
která nemá ambici dotvářet a přetvářet konkrétní dílo, jako spíše rozvíjí schopnost přihlížet a učit se ze vztahů, které toto dílo zahrnuje, a tím docelovat svou
osobnost, jinak nesrovnatelnou osobnosti Mistrově, která vždy – sama o své
vůli – v posledku završuje úděl člověka. Jako by dosavadní snaha po často
bolestném a rozryvném srozumění s Bohem a se světem přerostla u zralého Šaldy do prohlubujícího se smíření, které Šaldovu osobnost nesmírně prohloubilo. Tento proces můžeme pozorovat zejména na Šaldových kritických glosách
k tvorbě mladých křesťansky orientovaných českých básníků na sklonku dvacátých let a v průběhu první poloviny let třicátých, jak je můžeme – na pozadí
Šaldových komentářů k tvorbě avantgardních tvůrců – číst zejména na stránkách Šaldova zápisníku.
III.
„Hora, snad Holan, ale jistě Zahradníček. U něho je navíc myšlenky a étosu.
Toho mi chraňte, příteli, toho mi chraňte!“, odpověděl prý Bedřichu Fučíkovi
Šalda několik týdnů před smrtí na otázku, jakých autorů z řad mladší a nejmladší
české poezie si nejvíce cení (Fučík 1992, s. 42). A nebyl to pouze Zahradníček,
kterému se u Šaldy dostalo v této době takové pozornosti. Můžeme říci, že celá
řada básníkových souputníků, v jejichž díle se spolu s tvárně vyhraněným
uměleckým postojem setkáváme se snahou profilovat onu „myšlenku a étos“
prostřednictvím duchovní, nábožensky či přímo konfesijně založené inspirace,
se u pozdního Šaldy setkala s neobvykle vstřícným přijetím. Vedle starších
autorů, jakými jsou například Jaroslav Durych a také Jakub Deml, kterému
Šalda – navzdory trpkému osobnímu rozchodu, zapříčiněnému Demlovou prózou Mé svědectví o Otokaru Březinovi z roku 1931, konkrétně prezentací některých údajných nelichotivých Březinových vyjádření na adresu Šaldovu –
neupře „zákonně celého tvaru“ (Šalda 1939a, s. 99), se kritik zaměří z rozličných
důvodů zejména na mladou generaci slovesných umělců. Oba starší, podle
Šaldy „opravdové básníky“, kritik v této době upozadí mimo jiné proto, neboť
mu půjde v jeho úvahách především „o dialektiku rodícího se nového ducha,
kdežto oni zaklínili se do starého hotového útvaru a přijali jeho dovršený patos“ (Šalda 1939a, s. 99). Ze Zahradníčkových vrstevníků, o nichž budeme
hovořit především, jmenujme zvláště Jana Čepa, Františka Hrubína a Václava
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Renče. Šaldův postoj k posledně jmenovaným autorům totiž zajímavým způsobem kontrastuje s rezervovanějším a problematizujícím přístupem
k hodnocení jiných, neméně nadějných či uznávaných mladých autorů.
Nabízí se přirozeně otázka, zdali takové veřejně deklarované spříznění
s díly uvedených básníků a obecně s principem duchovního přesahu a koncentrace nebylo dáno opětným, osobně založeným Šaldovým hledáním určitého metafyzického či dokonce náboženského zakotvení. Na sklonku Šaldova
života se navíc poměrně často setkáváme s takovým typem obhajujícího tvrzení, který zazní např. v devátém ročníku Zápisníku. Tehdy kritik napsal: „Já se se
svým teismem nikdy neskrýval a neskrývám. Mně evangelium má mnohem víc
pravdy než Marx. … a jdu-li za evangeliem a chtěl-li bych, aby jím lidé spravovali svůj život i veřejný, je mi to akt rozumu a vůle, a ne nějaká mystická bezradnost nebo trpnost“ (Šalda 1936/1937b, s. 73). Avšak od samotného počátku
Šaldova tvůrčího působení se můžeme setkávat také se skutečností, že kritik
a básník nikdy nepřekročí citlivou hranici osobního vyznání víry a stylizuje se
výhradně do pozice toho, kdo o náboženské zkušenosti, které přisuzoval jednu
ze základních rolí při formování člověka, umělce a společnosti, hovořil spíše
jako o obecném problémovém vztahu povahy hodnotícího kritéria. Nebo ještě
jinak – vlastní moment osobní víry byl pro Šaldu zřejmě natolik intimní záležitostí, že stál mimo jakékoli veřejné diskuse. Dáme-li ještě jednou zaznít Fučíkově vzpomínce, uvidíme Šaldu, jak sedí dva tři týdny před smrtí u psacího
stolu, listuje Novým zákonem a – zřejmě vyrušen – zavrčí na příchozího: „Nu,
nekoukejte, dělám pořádek. Zametám za sebou smetí. Kázaní na hoře
a evangelista Jan jsou na to jako stvořeni“ (Fučík 1992, s. 42).
Vrátíme-li se tedy k otázce, jaké důvody vedou k oné vstřícné pozornosti, s níž Šalda komentuje naše autory, musíme odpověď hledat v jiných souvislostech. Na řadě míst svých prací z konce dvacátých a z třicátých let – ať už
obecnější či aktuálně kritické povahy – Šalda zmiňuje problematiku vleklé
krize, v níž se ocitla soudobá lyrika. Velice často se tu setkáváme se snahou
pojmenovat, ba přímo diagnostikovat příčiny zvláštní nesouvislosti, z níž krize pravděpodobně pramení a „kterou obecně cítí a která znervózňuje tolik lidí“,
jak Šalda píše např. V úvodu statě „Říkání o čtyřech básnících“ z roku 1933
(Šalda 1939d, s. 319). Na jiném místě – v o tři roky starší přednášce „O smysl
kultury“ – charakterizuje válku jako nejvlastnější příčinu rozpadu tradičních
evropských společenských a kulturních struktur, k jejímž důsledkům se ona
zmiňovaná krize přiřazuje. Šalda říká: „Nad miliony pobitých lidských těl,
která zahynula jako nejžalostnější potrava děl, tanků a strojních pušek, vztýčila se v nové formě a s jiným dosahem stará otázka po ceně člověkově.“
a pokračuje: „Duše lidská není už continuum, nýbrž discontinuum; všecko v ní
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je přerušované, každý duševní děj vypadá pod tímto analytickým drobnohledem
jako řada osamocených výbuchů. Osoba lidská není cítěna jako harmonická soustava, nýbrž jako náhodná řada kataklyzmat“ (Šalda 1930/1931, s. 112–113).
Markantním následkem oné globální krize lyriky je tedy podle Šaldy
„rozrušení citu bezpečnosti a celosti životní, z něhož jediné může tvořit básník“ (Šalda 1939d, s. 327). Moderní lyrika jako by postrádala silnou víru v život,
opojení z prosté lidské existence. Smysly i duch, tvrdí Šalda, šly dříve pospolu
v stejném tempu a stejným rytmem. A pokračuje: „Tento rytmus je dnes rozbit,
dvě složky se rozpojily a daly se směrem odstředivým.“ Na jedné straně je
podle kritika poezie nucena k rafinovanosti, k abstrakci, podává snovou esenci
života, kouzlí opiové páry; její uskutečňování je Šaldovými slovy „skoro dobrodružnou hrou a sázkou, při tom, že je to operace skoro matematická“ (Šalda
1939d, s. 328). Na straně druhé pak poezie inklinuje k primitivnosti, odbojnosti, proletářské útočnosti, dává se dobrovolně do agitačních služeb, chce působit barbarskou emotivností jako plakát, jako novinový úvodník.
Nabízí se tu srovnání například s hodnocením Nezvalova díla. Šalda v něm
od počátku bezpečně rozpoznává jednu z rozhodujících kvalit moderní české
lyriky. V hojných kritikách Nezvalových knih ovšem permanentně poukazuje
na problém tohoto díla, který spočívá podle jeho názoru v nesmířenosti dvou
proudů – na jedné straně omamně smyslové lyriky, na straně druhé pak programové rétoriky, tendenční služebnosti. Mezi těmito proudy zeje podle Šaldy
prázdno; chybí podstatná duchovní energie, která by tyto krajní polohy propojila, syntetizovala. Tato absence jako by Šaldu provokovala k ironiím
a narážkám typu: „Nebo myslí snad Nezval, že duch není ani natolik elementem jako voda a vzduch?“ (Šalda 1939c, s. 315). Podobné narážky pochopitelně nenechávaly Nezvala lhostejným. Stačí připomenout například skandál vyvolaný Šaldovou ostrou kritikou Jana ve smutku jako karikatury obou disonančních proudů, projevujících se tu buď jako špatná virtuozita, nebo jako
pochybné ideové hračkářství (Šalda 1930/1931, s. 262), na kterou Nezval odpověděl vypjatě odmítavým publicistickým článkem. Ale také je nutno připomenout Šaldovu obdivnou reakci na Nezvalův cyklus „Historie šesti práz-dných
domů“ ze sbírky Pět prstů, kde lyrik formou vrstvení, konfrontace a relativizace
řady intimních lidských prostorů – „podnájmů“ (v matčině těle, v domě dětství, v domově dospělého života a konečně v prostoru, do něhož nás vystřelí
smrt), dospěl k nově formulovanému básnickému „mýtu metafy-zickému …
značné síly nejen obrazivé, nýbrž i ideové“ (Šalda 1939f, s. 366).
Ocitáme se nyní před zajímavým paradoxem. Jakkoli Šalda kritizuje
Nezvalovu lyriku vzhledem k její noetické nesourodosti, signalizuje však četností a důsledností svých kritik, že jej tato poezie nadmíru zajímá a vzrušuje.
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Extrémní stanoviska jednotlivých soudů pak poukazují na radikální proměnu
hodnotových a hodnotících kritérií, s níž se Šalda vyrovnával. Na jedné straně
se tu totiž Šalda opírá o tradiční syntetistní a vývojově založená kritéria,
o typickou integrační snahu (srov. Brabec 1967), vůli sloučit a umělecky vyjádřit svět jako jednotu protikladů; na druhé straně na kritika doléhá ten typ
imaginace, která světu rozumí spíše jako síti nesourodých, heterogenních řad
a zakládá svoji poetiku na jejich popisu a řazení. Jakkoli kritik sugeruje celistvost hodnotových hledisek, opřených o syntetistní postoj, zdá se, že vliv této
heterogenní linie zanechává v Šaldově uvažování stále intenzivnější brázdu.
Povšimněme si, kolik pozornosti Šalda v průběhu dvacátých a třicátých let
věnoval tvorbě, založené spíše než na principu slučování právě na principu
odhalování heterogenních paralelních řad, charakteristických proměnlivostí
a odlišností analyzovaných lyrických světů – tedy postupů hojných zejména
v avantgardním uměleckém kontextu.1
Povšimněme si také toho, že sílící tlak těchto divergentních postupů dal
u Šaldy vzniknout dokonce specifickému žánru: srovnejme např. V období
Zápisníku četný výskyt statí jako „Říkání o čtyřech básnících“, „Průřez kouskem dnešní lyriky“, „Průřez částí dnešního románu“, „Pohled na naši nejnovější produkci lyrickou“ apod. Zdá se tedy, že starý syntetik jako by započal pod
tímto tlakem vskutku – Foucaultovými slovy řečeno – „myslet diskontinuitu“,
tedy onen práh, zlom či transformaci; jako by mu tyto stále se oddalující řady
navozovaly problém jejich původního ustavování. Vezmeme-li např. metodu
již zmíněné stati „Říkání o čtyřech básnících“ s podtitulem „Kus diagnózy“,
vidíme, že Šalda neudělá nic jiného, než že vedle sebe postaví nejaktuálnější
poezii Neumannovu (Srdcová dáma), Horovu (Tonoucí stíny), Holanovu (Vanutí)
a Závadovu (Siréna), popíše její založení, jakoby na okraj zmíní své kritické
priority a výtky, ale především apeluje na čtenáře v tom smyslu, aby pochopil
principy zárodečného vrstvení, které mu v takto vymezených řadách předestírá
jako problém. Uvažuje, jaký systém vztahů mezi těmito vrstvami lze popsat, jaká
determinace či kauzalita se v nich ukrývá a jaká hlediska je třeba izolovat.
Zároveň však živě cítíme, že tento metodologicky inspirativní krok je u
Šaldy provázen permanentní nedůvěrou. Šaldovou nespornou odvahou bylo
přiznání diskontinuitního charakteru doby a pojmenování rodícího se nového
ducha části soudobé básnické tvorby. Šalda mimo jiné napíše: „Nuže, tato stabilizovanost přechází dnes zřejmě v labilnost. Co ve včerejší společnosti ještě
1

Na tento rozpor upozornil již v roce 1937 v příznačné interpretaci Karel Teige, když
napsal: „Hloubka a životnost poznání přiblížila Šaldu [ve třicátých letech] často až na krok
k dialektickému názoru na umění v třídní společnosti, avšak jeho idealistická filozofická
orientace nejednou deformovala do mystických, metafyzických a religiózních závěrů jeho
velmi konkrétní poznatky a zjištění“ (Teige 1969, s. 438).
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konvergovalo k jednomu bodu, začíná dnes divergovat. Psychické útvary, podmínky tvoření i vnímání poezie, se rozpadají“ (Šalda 1939d, s. 326). Jeho vlastním cílem však není stavět na této divergenci a diskontinuitě, nýbrž tuto diskontinuitu překonat. Říká: „Hloubej o tom sebevíc, toč to jak chceš, stále je ti
jasnější a jasnější, že se poezie dnes octla v slepé uličce, v kleštích tvrdého
dilematu.“ Jde o to dilema rozřešit a vrátit poezii, posílenou o tuto zkušenost,
jejímu tradičnímu hodnotovému zacílení, kdy „silná lyrika vždycky tryskala
z opojení prosté silné existence lidské a stoupala odtud jako po žebříku
k chvalozpěvu hodnot vyšších a vyšších“ (Šalda 1939d, s. 328).
Procházíme-li napříč Šaldovými texty posledních deseti let, můžeme pracovně vymezit několik okruhů, které lze chápat jako tematická centra, o něž se
opírá Šaldova diagnostika krizového stavu a od nichž se odvíjí jeho formulace
kritérií. Šalda uvažuje nad těmito problémovými vztahy:
– důsledky rozdvojení lyriky do proudu „abstraktního“ a „konkrétního“;
– problematika individua a kolektivu;
– problematika ideologičnosti (schematizace, „intenčnosti“) a ryzího uměleckého postupu;
– otázka vůle („tendenčnosti“), umělecké mravnosti a uměleckého zplanění;
– chápání poezie jako prostředku poznání, nikoli požitku.
Vrátíme-li se tedy zpět k roli díla Zahradníčkova a dalších spřízněně zaměřených básníků třicátých let, začínáme chápat, jaký význam pro vyhraňování
Šaldova úsudku v této době mělo. Projděme tedy jednotlivými kritikami našich autorů podle výše uvedených tematických okruhů a pokusme si východiska Šaldových kritérií přiblížit.
Důsledky rozdvojení soudobé domácí lyriky do dvou proudů – „abstrakce“ a „konkrétna“ – Šalda v zásadě konstatoval. Neznamená to ovšem, že by
slevil z požadavku sloučení těchto pólů do vzájemné symbiózy, jak to ostatně
prosazoval již od svých symbolistně-syntetistních počátků. Odtud si cení obrozeného zájmu mladých o poezii Březinovu, který se projevil nejen v oblasti
kritiky v letech 1928 a 1929 (Šalda 1928b), ale zvláště ve sféře poezie, neboť
právě Březina mu představuje vrchol této symbiózy. Například v komentářích
Zahradníčkovy lyriky neopomene konstatovat, že jde o typ symbolického
melodika, spřízněného s Březinou Tajemných dálek (Šalda 1939b, s. 274), či
o básníka, který je v podstatě tragický extatik jako Březina a zároveň „veliký
kouzelník verše, harmonizátor a modulátor, po Březinovi největší, kterého
máme“ (Šalda 1939f, s. 374). U Jana Čepa, jakoby v rozpomenutí na své březinovské práce z prvního a druhého desetiletí 20. století, konstatuje: „Jan Čep
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rád staví proti sobě dva póly, skutečnost naturalistickou a skutečnost duchovní, která tak, nebo onak, nejčastěji smrtí, vylévá se do skutečnosti první
a v bleskovém osvětlení vyjímá její bolestně naléhavý smysl“ (Šalda 1931/
1932, s. 92). U Františka Hrubína vyzdvihuje v tomto kontextu mámivou „směs
duchové abstraktnosti a teplé důvěrnosti“ (Šalda 1939f, s. 377), spřízněnou
s principem zahradníčkovsky modelované barokní pohnutosti sepjaté rámcem
abstraktnosti.
Dalším podstatným problémem je Šaldovi rozřešení problematiky vztahu jedince (individua) a kolektivu. Je dostatečně známo, že otázka individua
v umění provázela Šaldovo umělecké i kritické snažení od samotného počátku. Již v druhé polovině devadesátých let Šalda v polemice s dekadentním křídlem českých modernistů modeluje tvůrčí individuum tak, že se individuum
profiluje a uzákoňuje nikoli samo o sobě, nýbrž zásadně v porovnání se společností, s kolektivem, od něhož se odráží, posléze jej překonává, odvrací se od
něho a který v posledku podmiňuje, jak vyplývá mimo jiné z Šaldovy klíčové
studie „K otázce dekadence“ z roku 1895 (Šalda 1895/1950). Další krok na
této cestě představuje u Šaldy „kritérium života“, zhodnocující především
v prvních letech 20. století tvůrčí element, tvůrčí akt, který v jedinečném okamžiku vyhmatává z chaosu přítomné chvíle dosud zdánlivě nesouvisící protikladné elementy a tím, že je uvádí do funkčního vztahu, zmnožuje a obohacuje
vlastní životní obsah a především jeho duchovní založení. Jedinečnost chvíle,
jedinečnost tvůrčího aktu i jedinečnost tvůrcova tím však paradoxně zaniká
a rozplývá se v polyfonním celku života (viz studii „Nová krása: její geneze
a charakter“ v Bojích o zítřek, Šalda 1905/1950a). Dále je třeba zmínit též Šaldovu snahu uchopit princip sociální kolektivity, jak se děje v době po první
světové válce pod nesporným vlivem konceptů tzv. proletářské poezie (srov.
např. drama Zástupové). Zvláště v první polovině dvacátých let se tento vztah u
Šaldy dočasně i výrazně politizuje; vábnička řešení tohoto problému jej přitahuje k ideologiím totalitních politických směrů, které naplňují v rámci svých
proklamací lidské já smyslem, a to tak, že jej nechají rozplynout uprostřed
různě motivovaného kolektiva.
Odtud lze mimo jiné vysvětlit vstřícné přijetí řešení tohoto vztahu, které
přináší v básnické podobě okruh námi sledovaných básníků počátkem třicátých let. U Jana Čepa, autora, s kterým Šaldu pojilo i osobní přátelství, zaujme
kritika právě ona „chvíle, kdy individuum ztrácí svou obmezenou platnost
i svou spontánnost a stává se mechanizmem nebo automatem nějaké vyšší moci;
začleňuje se jako písmeno do nové symbolické věty a nabývá nového smyslu
a významu“ (Šalda 1931/1932, s. 93). U Jana Zahradníčka Šalda obdivuje ten
vztah, který „transponuje osobní hoře v tragicky radostnou extázi“, kdy se
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básník „spřízňuje se vším bolestně vášnivým děním vesmírným na podkladě
umlčeného osobního já a jeho hoře“ (Šalda 1939f, s. 374). U Josefa Knapa,
podobně jako u Františka Křeliny – jakkoli tyto autory v Šaldových očích
takřka permanentně diskvalifikuje neúprosné srovnání se soudobým francouzským regionalismem – si v těchto souvislostech kritik cení zvláště toho, že jde
zpravidla o umělecké studie nikoli individuálně psychologicky založené, nýbrž o studie obecněji založených kolektivních činitelů. V rámci tohoto problému je též třeba uvažovat o tématu vztahu a vřazení člověka do tradičního společenství, s nímž se u našich básníků hojně setkáváme. Zvláště u Jana Čepa
Šalda hodnotí způsob uměleckého ztvárnění „vklínění člověka do mohutné
souvislosti rodové a krajinné a do historického řádu božského“ (Šalda 1939e,
s. 361). U Josefa Knapa a Františka Křeliny jsou to právě pokusy včlenit člověka do rodové a regionální pospolitosti, kterých si kritik váží nejvíce. Například
v Křelinově Hlasu na poušti Šalda hodnotí vyjádření posloupnosti generací,
vyslovení temně radostného opojení země.
Samostatně je též třeba chápat vztah ideologičnosti a uměleckého díla,
ostatně opět problém, který Šalda mapoval po celou svoji uměleckou i kritickou
dráhu. Jak známo, Šalda vyžadoval přítomnost ideje a étosu v uměleckém díle;
kritizoval ta díla, popř. umělecké směry, které se tomuto zpředmětnění vyhýbaly. Velice tvrdě však vymítal přítomnost jakékoli vnějškové ideologické struktury. Například ve studii „Aktivism literární“ z roku 1933 rozlišuje mezi dvěma
relacemi, které se v tomto vztahu vyskytují – mezi tendencí a intencí. Intence
je Šaldovi vnějškový záměr, vnucený dílu cizí logikou. Tendence je mu naopak
výrazem pro ten organický prvek vůle, bez něhož, jak kdesi říká, „není možné
ani sdělení ani učlenění básnického vidění“. Právě prostřednictvím tendence
proniká do díla volní prvek, který podle Šaldy proměňuje sen v čin – ztělesňuje, učleňuje, zařazuje v život, včleňuje v jeho logiku něco svou podstatou transcendentního. Tuto kvalitu umělecké tvorby si Šalda uvědomoval zvláště
v polemikách s určitým typem imažinismu, který kritizoval v souvislosti
s poetistickou poezií. A je to právě symbióza volního (tendenčního) prvku se
silou ryzího básnického vidění, kterou Šalda vyzdvihuje u křesťansky orientovaných básníků první poloviny třicátých let a kterou, jak jsme viděli, postrádal
v Nezvalově díle a obecně také v avantgardní poezii. Díla básníků, kteří se
hlásí mnohdy proklamativně ke katolictví, nejsou podle Šaldy díly ideologizujícími právě pro tuto symbiózu. Například k Durychovu románu Bloudění
překvapivě poznamenává, že není románem ideologizujícím, že síla básnické
vize stejně jako utváření fikčního světa jsou tu natolik svébytné, že (s výjimkou ostrakizovaného závěru románu) vytvářejí takový románový svět, který
nepotřebuje berly ideologie. Šalda říká: „Básník, pravý básník, nemůže míti
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svého Boha z dogmatu; nemůže ho přijímat jako výsledek teologické spekulace; musí ho sám dovést zírat: vyčíst ze skutečnosti a ze života a vyčíst po mnohých omylech, úzkostech, tápání. Kde není tohoto vnitřního dramatického napětí, není mně poezie“ (Šalda 1929a, s. 15).
S těmito úvahami souvisí též problém umělecké mravnosti, původnosti.
Zvláště v souvislosti se Zahradníčkovými Jeřáby Šalda vyzdvihl to, co pro
básníka znamená „vůle a její program: mravní příkazy“ z hlediska formování
klíčových přechodů jeho poetiky, které vyžadují nejen celého básníka, ale
předně člověka. Šalda říká: „Jeho intelekt je jeho mravně duchovním kvasem:
on nevylučuje z pracovní jednoty kosmické nic, ani hřích, ani hrůzu a vede ho
přímo k nutnosti (nebo lépe k závaznosti) spolupracovat vlastní láskou na cizím díle životním“ (Šalda 1939f, s. 375). Jinde, u „spiritualistického hymnika“
Renče, souvisí úsilí o dokonalý umělecký tvar, hraničící s maximou čisté poezie, s niterným prožitkem víry, „rovnováhu lásky k věcem malým a prostým,
uklidnění v zášeří, zdřímnutí v stínu dlaně boží“ (Šalda 1939i, s. 475) – čili
zakládá se tu étos jeho vlastní tvorby i životního postoje. V případě Hrubínově,
ale také Zahradníčkově a Renčově (ve stati „Tři moderní lyrikové čeští“) je
Šaldou příznivě hodnocena skutečnost, že všichni tři „básníci transcendentna
… mají již jistoty a klady“, za nimiž je ovšem znát svědectví jejich dosavadního zápasu o výraz díla. Jejich poezie podle kritika „nechce dávat ani mravních
rad, ani popisovat nebo analyzovat dějovou skutečnost; chce sklenout jen nad
duší básníkovou stálé nebe vyšší nadčasové pohody“ (Šalda 1939i, s. 472). U
Zahradníčka, podobně ale také u Čepa, Renče aj., není podle kritikova názoru
„boje o Boha, není dramatického napětí hledajícího, je tam již nalezení, je tam
již jistota“ (Šalda 1939i, s. 473). Tato vydobytá jistota u Šaldy posléze zakládá
další stupňovanou kategorii, a tou je „radostnost“, která taví intelektuální imaginaci do tzv. „obraznosti srdce“ – jednoho z nejvyšších obrazných kritérií,
které Šalda ve třicátých letech užíval.
Při kritické analýze těchto básnických knih využívá Šalda jako výchozího aspektu hledisko víry, které vykládá jako dynamizujícího a dramatického
činitele. Důležité ovšem je, že víru Šalda nechápe pouze v církevně-konfesijním duchu. Víra tu zastupuje univerzální životní a umělecký princip, scelující
sílu, jejíž přítomnost, či naopak její hledání, zápas o ní, Šalda chápe v těsné
souvislosti s formováním tvůrčí i mravní kompetence umělce. Přesvědčivým
dokladem je Šaldova úvaha nad poezií Josefa Hory, dalšího z kritikových favoritů, kterého bychom na první pohled v okruhu zmiňovaných básníků nehledali. Přesto Šalda tvrdí: „V Horovi [první poloviny třicátých let] zrodil se dnes
veliký básník spiritualista, ale řekl bych také básník osiřelý a ochořelý, básník
pohrobek, bez víry náboženské, právě jako bez důvěry v každou soustavu meta-
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fyzickou.“ Dříve totiž Hora žil podle Šaldy „v pevně sklenutém světě své sociální víry, ale po bolestné vnitřní krizi [narážka na Horův rozchod s komunistickou
stranou v roce 1929, viz např. Horovu stať Literatura a politika (Hora 1929)]
vylomil se z ní v mrazivou nejistotu … Ta tam je nyní bezpečnost jeho orientace, bezproblematičnost jeho vidění!“ a Šalda uzavírá: „Ale to ovšem neumenšuje jeho básnicky mravní krásy – naopak: zvyšuje ji to jen“ (Šalda 1939g, s.
420–421). Podobně uvažuje v souvislosti s dalším velikým básníkem – Františkem Halasem. U Halase Šalda častokrát zmiňoval ty verše, kde básník tematizuje víru v platnost slova, čili víru v básnické tvoření, víru Halasem hledanou
i častokrát relativizovanou. Tento z mocných klíčů k poezii ovšem básníka
zavazuje. Šalda příznačně říká: „Člověk, který napsal tyto verše, má velké
povinnosti k sobě i k poezii; a nebude se smět divit, budou-li mu častěji připomínány“ (Šalda 1939b, s. 278).
V neposlední řadě je též třeba zmínit Šaldovo hodnocení poezie jako
prostředku poznání principiálních životních souvislostí, nikoli pouhého požitku.
V diskusi nad poetistickým konceptem Šalda mnohokrát obhajoval noetickou
funkci umění, která tím, že je znásobena koncentrovaným uměleckým sdělením,
umocňuje svoji působnost. Lze proto říci, že poezie a próza přelomu dvacátých
a třicátých let mu upřednostněním existenciálně a noeticky laděných témat vyšla
vstříc. Na jednom místě radostně tvrdí: „Poznání, a nic než poznání co nejsvědomitější, co nejúzkostlivější jako by se stávalo znova inspirací tvorby romanopiscovi.“ Zdá se, že právě Šaldovo zacílení na ty autory, kteří různorodým
způsobem zkušenost rozdílně založené víry – tedy nejniternějšího poznávacího hlediska – umělecky formulují, jako by toto kritérium umocnilo. Poznání,
které by prostřednictvím vrcholného uměleckého ztvárnění situovalo člověka
v rozkolísaném a znejistělém světě a pomocí víry v určitý scelující transcendující princip umožnilo jeho hodnotovou orientaci, vyjadřuje pravděpodobně
jedno z klíčových kritérií, k nimž Šalda třicátých let směřoval a jemuž můžeme
rozumět jako dalšímu z pokusů o vyjádření hledisek integrálního řádu.
Pregnantně tuto vazbu pojmenovává v souvislosti s reflexí díla Jana Čepa,
jež kritikovi představuje jeden z vrcholných tvůrčích činů moderní české prózy, který překonává nápor heterogenity a diskontinuity v moderním umění,
aniž by ovšem umenšoval vnímání problematizovaných vztahů v moderní společnosti. Účelem Čepova vypravování není podle Šaldy rozkoš a požitek z něho.
Jde tu o „něco mnohem přísnějšího: je to poznání … To je ta jistota, že se
člověk nemůže ztratit ze seřetězení rodů, věků, vlasti, která váže a jako mohutným klenutím přepásává prózy Čepovy. V tom je poslední příčina jeho vypravovatelské bezpečnosti, která má hluboké základy pozemské v několika základních kvádrech zvážených jeho zrakem poznávajícím. Proto jsou mně tak
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milé jeho práce,“ říká Šalda a příznačně na závěr dodává, dokresluje přitom
důsledky poznání souvislostí řádu umění a života: „Dávají mně ne požitek,
nýbrž něco nad to: upevňují mír duše“ (Šalda 1939i, s. 437).
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F. X. Šaldas Versuchung: Zur Frage der Diskontinuität im F. X. Šaldas
Spätwerke
In der Studie konzentriert sich der Autor auf Fragen nach dem Problem der geistigen
Integrität im Werk des tschechischen Kritikers F. X. Šalda. Die Entfaltung integraler
Standpunkte Šaldas wird vor dem Hintergrund heterogener und diskontinuierlicher Faktoren
verfolgt, mit denen Šaldas Persönlichkeit in der Kunst wie auch in der gesellschaftlichen
Entwicklung besonders in der Nachkriegszeit konfrontiert wurde. Besonderes Augenmerk
gilt der Ausformung von Šaldas religiösen, jedoch nicht konfessionell begründeten
Standpunkten, wobei Schlüsselaufsätze wie Kunst und Religion (1914), die Erzählung

82

Svět literatury 2007, roč. XVII, č. 36
Pokušení Šaldovo

Pascals Versuchung (1929) und Kritiken an christlich orientierten Dichtern in Šaldas
Notizbuch (Šaldův zápisník) analysiert werden. Berücksichtigt werden vor allem die
Veränderungen des Hauptgedankens des „Synergismus“. Zu dieser Idee von der Beteiligung
des Menschen am Werk Gottes, wobei der Mensch durch sein sittliches und schöpferisches
Bemühen die Heiligung seines Selbst und seines Schaffens erreicht, wurde Šalda
insbesondere durch das Werk T. G. Masaryks und O. Březinas angeregt. Diese Idee
transformierte sich im Spätwerk von Šalda nicht so sehr in ein intellektuelles Einverständnis
mit Gott, sondern vielmehr in ein Konzept der Versöhnung, die die Persönlichkeit des
Kritikers in künstlerischer wie auch menschlicher Hinsicht wesentlich vertiefte.
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