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V tomto pojednání se snažíme postihnout
naši; duchovní situaci na pozadí našeho čtyřseletého vývoje. Následující stránky jsou
jakýmsi soustřeďováním a pořádáním myšlenek,
Na dvoumístech se pokoušíme o definici, a to
o definici stylu a o definici tradice- První
dvě kapitoly jsou více rázu duchovního,
ostatní kulturního.
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ÚTEK

P R E D

TVÁRÍ

SV. JANA

Před časem napsal V.V.Štech stať o tradici.
V části věnované tradici české řekl, že se v
minulosti soustřeďovala a promítala do tří po
stav i sv.Václava, Jana Husa a sv.Jana Nepomuckého. Tento poslední, poznamenal Stechs je dnes
mrtev. A musíme mu dát za pravdu. Sv.Jan Nepomucký zmizel z českého obzoru. Slyšel jsem mno
ho kázání o sv.Václavu., o sv.Vojtěchu... .Nepa
matuji si už z nich mnoho podrobností. Pamatu
ji si však, že některá pohnula mým srdcem, za
pálila v něm něco. Nepamatuji si však na žádné
kázání o sv.Janu Nepomuckém, které-by bylo ně
co ve mně zůstavilo. Jak jsme mohli smazat tu
to postavu z našeho obzoru? Vždyť nebylo vesni
ce, nebylo snad.kostela, aby v něm nebyla so
cha tohoto světce. Nebylo pražské čtvrti, aby
v ní nebyla celá řada jeho soch. Pražský rodák,
německý básník Rainer Maria Rilke věnoval svou
první sbírku rodnému městu a nazval ji příznač
ně? LAREN-OPFER - Oběí Lárům. V jedné básni o
Praze říká:
Und
auf allen Brücken gucken

lauter Johann Nepomuken
/A na všech mostech koukají
sami svati Jani Nepomučtí./
Praha byla plná sv.Jana. Mluvily o něm sochy a
obrazy. A čím Praze našsho století byly a. jsou
Všesokolské sletjr a Spartakiády, tím v minulos
ti byly slavnosti na den sv.Jana. Mnohatisíco
vé zástupy Pražanů, a venkovanů z Celých Cech
vyslechly si v ten den řadu kázání, prošly ko
lem jeho hrobu, aby se u něho pomodlily, a
shlédly velkolepé ohňostroje na Vltavě. - Vzpo
mínám na jeden průvod k. jeho soše v den jeho
svátku před dvaceti a několika lety. Byla nás
hrstka.
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Co představuje sv.Jan v církvi boží? Cím
k nám promlouvá?
Navštívil f jsem kdysi jedno město. Když jjsem
šel k nádraží, přešel jsem malý most. Na brehu
řeky stál sv.Jan. "Mlčení nad vodami1'“ blysklo
mi myslí. Tento mlčenlivý světec je strážcem
vnitrního života v tomto národě. V Písmě se
mluví na mnoha místech o vodě. V prvním'žalmu
se. přirovnává člověk, který medituje o božím
zákonu ve dne v noci k stromu, zasazenému u te
koucích vod. Na jiném místě se praví: "Množ
ství vod obveseluje město boží". V Apokalypse
se mluví o proudu vod tryskajícím/ z trůnu bo
žího a Beránkova. Klíč k podobenství vody podá
vá nám sv.Jan ve svém evangeliu. Při svém se
tkání se samaritánskou, ženou mluvil Pán Ježíš
o vodě tryskající do života věčného. Sv.Jan k
tomu poznamenává, že to bylo řečeno o Duchu
svátém, který ještě nebyl dán, ale kterého mě
li přijmout všichni, kdo v něho /Krista/ uvě
řili. Je tedy voda podobenstvím tajemné přítom
nosti a tajemného působení Ducha svátého v nás.
Sv.Jan byl světcem, který přiváděl k těmto
zdrojům tryskajícím do života věčného, který
pečoval, aby tyto zdroje v národě nevyschly.
Do postavy sv.Václava se promítla česká, státní
myšlenka. Sv.Jan je strážcem studny vnitřního
života. Sv.Václav je patronem české země. Sv.
Jan je hlavním patronem české země. Zabili
jsme ho°á°pohřbili podruhé. Sv.Jan představuje
kontemplatívniho ducha národa. A sv.Jan je
strážcem slova, které z kontcmplacc vyrůstá.
Sv.Jan se stal patronem řeči. Je tu třeba vzpo
menout modliteb, spisů a zápasů našich barok
ních předků. Jo zajímavé, jaké vznešené výmluv
nosti nabývají barokní texty, když .mluví o tom
to světci. Jj třeba číst kázání a modlitby ba
rokní doby. Malým ale výmluvným.dokladem, kte
rá každý známe, je preface ze svátími sv.Jana
Nepomuckého. Balaam měl zlořečit Izraeli. Ve
den však duchor dobrořečil mu. Havlič k chtěl
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napsat epigramatické verše na sv.Jana Nepomuckého. Veden však^múzou napsal verše, které nám
■znějí jako krátká modlitba - /jak poznamenává
v jednom ze svých esejů, Vydaných ypod: titulem
Oslice Balaamova, Jan Zahradníček/;

Svatý Jene z Nepomuku,
drž nad námi svoji ruku,
by nám Bůh dal, co dal tobě,
by náš jazyk neshnil v hrobě.
Dokázali jsme, že čeština převládla, v čes
kých městech a na celém území. Odtrhli jsme
však české slovo od jeho vnitřních zdrojů. Existuje víra češtiny - jak říkal Josef Florian,
Měst"' přestala německy mluvit, ale v národu
zvítězil duch německých myslitelů. Mnozí z
těch, kteří v minulosti na našem území německy
mluvili, - česky, čili v duchu této země mysli
li. Nebol koneckonců kdo býval, více Coe-chom;
ten, kdo německy mluvil a. přitom ctil sv.Václa
va a sv.Jana, anebo ten, kdo mluvil česky a
přitom se inspiroval Fichtovým Reden an die
deutsche Nation a spisy Heglovými?

Barok se zrodil z nového zjevení živého Bo
ha v lidských srdcích. Zrodil se z vidění a vý
křiků sv.Terezie z Avily, ze světla manrezské
jeskyně, z obnovené zkušenosti středověkých
mystiků. Tak člen pařížské Kapucínské koleje,
anglický rodák John z Campfieldu objevil knihu
"Oblak nevědění" od anonyma z XII.století a
konfrontuje .zkušenost.tohoto mystika s pozná
ním jedné omilostněné ženy, s kterou se sezná
mil , a se zkušenostmi vlastními. Johnem z Camp
fieldu je ovlivněn strahovský opat Jeroným
Hirnheim, největší, filozof a teolog barokní
doby, který zemřel v pověsti svatosti. Z toho
to nového zjevení Boha v lidských srdcích zro
dily se nové řády a obrodily se řády staré.
Obnovila se úcta k poustevníkům a poustovnictví. Tat- úcta projevila se jednak v nové li
teratuře - /Bridelův krásný veršovaný "život
sv Jana" je klasickým dokladem toho/ - a pro
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jevila se v obnovení živé poustevnické tradice.
/Vzpomeňme zde v Českém ráji jeskyně na hradu
Valdštejně., kde žil v XVIII.století jako pou
stevník jeden učitelský mládenec z Rověnska
pod Troskami./
Z nového zjevení Boha živého v lidských
srdcích zrodila se nová mystická a duchovní
literatura. Slezsko se stává zemí mystiků. Za
tímco poezie na území Německa je v úpadku, vg
Slezsku rozkvetou dvě německé básnické školy.
Nejznámějšími reprezentanty jsou Angelus Silcsius a Jakob Bbhme. K těmto dvěma školám pa
třili dále Daniel Czcpko, Andrcas Gryphius,
Martin Opitz a jiní. I v české literatuře j<^
přínos Slezska významný. Mezi nejvýznačněJší
reprezentanty patří už zmíněný Jeroným Hirnhcim /Moditationes, Enucleatio Sermonis Snacti
Norberti, De typho generis humani atd./;
Vierius /autor spisu o mystice/, Laštůvka a
Bílovský /dva největší čeští barokní kazatelé,
hlučínští rodáci/.
České actio dalo vyrůst řadě reformátor
ských osobností, slezské passio dalo vyrůst
řadě mystiků;
V barokní době jsou actio a passio v rovno
váze. Nástupem osvícenství se tato rovnováha
narušuje. Dochází k úpadku nazíravéhó intelek
tu. Proto dochází k úpadku duchovního života a
umění. Umění - toí přirozená kontemplace.
Du
chovní život vrcholí v kontemplaci, která je"
dílem- nazíravéhó intelektu obohaceného dary
Ducha svátého. Osvícenství nevytvořilo žádné
velké poezie. A v osvícenství dochází k velké
mu rozšíření literatury zesměšňující reprezenT
tanty kontemplativního živote, mnichy ä -mnišství. Vzpomeňme- knihy Ignáce Borna /rodák z
Kluže, který určitá léta prožil v Praze/ Monachologia. Tato literatura vytvořila protimnišské smýšlení, jehož dílem bylo zrušení více
jak sedmi set klášterů v soustátí Rakouském.
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Je pohrdnuto passi'em a:začne se elefantiase
actia, která charakterizuje moderní vývoj. U
nás se zrodí zvláštní druh, osvícenstvíosví
cenství náboženské - cq.ž je směšování ohně s
vódou.. Začnou vysýchat'zdroje vnitřního života.
Zrodí senový typ českého kněze, kněze, které
ho charakterizuje moralizmus a aktivizmus. Je
zapomenut Jan Nepomucký a vyzvednut Jan Hus;
Jan Nopomucký, ochránce a prototyp vnitřního
života, života kontemplativního; Jan Hus, pří
klad a typ aktivisty, jehož reformní dílo ne
vyrůstá z kontomplaco, nýbrž z horlivosti mo
ralisty. V národě vyhynul duch kontemplatívni,
duch modlitby. Pozorujte lidi při jejich sou
kromé modlitbě v kostele... Přijdou do kostela,
postaví se a někdy pokleknou před některou so
chou, velmi krátce se pomodlí, hodí peníz do
pokladnicky ai odcházejí. Srovnejte krakovský
-Wawel s pražským sv.Vítem. Ve wawelské katedrá
le uvidíte;tu v boční kapli klečet člověka,
tam u pilíře jiného stát ... oči mají zavřeny,
nepohnou se. Prohlédnete si chrám;-a za čtvrt
hodiny přijdete'opět.na totéž-místo-a uvidíte
ony dva' soustředěné lidi v stejné pozici.
A hlodejte takové lidi u sv*Víta !

Byl zapomenut sv.Jan Nepomucký, stoupla
hvězda Jana Husa,. Ubylo lidí kontomplativních,
rozmnožilo se náramně ne reformátorů, ale re
formát orků. Každý se cítí v .tbmto národe kri
tikem - nezačíná však u sebe;.;S.'
Arnošt Hello charakterizoval naši dobu jako
útěk' před tváří sv.Jana; onohp Jana, na. jehož
čele vidíme odlesk světel ostrova Patrnu a skr
ze něhož bylo dovršeno zjevení Boha živého. My
si tuto větu uzpůsobíme.

Jaký je stav českého národa? Stav českého
národa se dá charakterizovat jako útěk před
tváří sv.Jana - svátého Jana Ndpomuckého. Ne- .
chtěli jsme vidět jeho tvář, proto jsme rozbí
jeli jeho sochy.
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Na Karlově mostě je .v ní stěna němž bvl sv.
Jan shozen dp-rekyj vsazena do kamene pamětní
deska. Do desky jc vsazeno pět hvězd Janovy
svatozáře, ^ěčhťo pět hvězd šc už po desetile
tí těší zvláštní pozornosti anonymů, kteří je
vylupůjí. Naší nadějí je, že toto úsilí je
úsilím marným.

II.
DUCH

DĚTSTVÍ

Pán Ježíš řekl: "Nebudete-li jako tyto děti,
nevejděte do nebeského království’'» Jindy zvo
lal k Otci: "Velebím.tě, Otče, že jsi to skryl
před moudrými a opatrnými a že jsi to zjevil
maličkým". Křestanství vytváří v lidech ducha
dětství. Co jc to duch dětství? Duch dětství
je v podstatě duch synovství i Kdo má ducha sy
novství, nebloudí; nalezl v řádu ducha pevný
bod: lůno Otcovo. Z něho všecko vyšlo a v něm
všechno pevně spočívá. Důsledkem dědičného hří
chu je bloudění. "Wir irren allc samt, nur jeder irret anders" /Vesměs všichni troudíme, jen
každý bloudí jinak/, řekl starý, nemocný Beet-.
hoven. Kdo se stává synem božím, přestává
bloudit a vchází v odpočinutí. Duch dětství je
dovršenou fází ducha synovství. Existuje blou
dění podstatné a případkové. Podstatně bloudí
každý, kdo nenalezl lůno Otcovo, jako pevrý
stredobod světa. Bloudění je jedním z aspektů
nevykoupenosti člověka. - Člověk, který sc
stal synem božím, bloudívá ještě případkovč.
Znepokojuje se mnoha věcmi. Duch dětství od
straňuje i toto případkové bloudění. Je tedy
duch dětství dovršením ducha synovství.

ovCo je duch dětství?
.
. i; •
Můžeme mluvit p dvojím,, respektive o trojím
dětství. Existuje dětství "jako plod života.
Raná léta člověkova jsou květem lidského živo
ta. ^Dětství má své vlastnosti, které je činí
milým. Dětství má svou líbeznost. Dětství prv
ních let člověkova života je květem lidské
přirozenosti. Dětství člověka zralého jc plo
dem mravního úsilí člověka, ne’ pouze květem
lidské přirozenosti. Třetím druhem dětství jo
dětství jako projev stárnoucí a slábnoucí lid
ské přirozenosti. Je to ovšem spíše dětinství
než dětství. 0 tomto třetím druhu dětství tu
dále mluvit nebudeme.
Svatý Pavel mluví v jednom svém listě o
plodech Ducha svátého. Pravíš "Plody Ducha sv.
jsou, ^áska, radost, pokoj, trpělivost,
přívětivost, dobrota, velkomyslnost,
zbožnost, víra, skromnost, zdrženlivost,
čistota."
Nemohl jsem si kdysi srovnat v mysli, proč
mluví’svátý Pavel jednou o lásce jako ctnosti
a jindy o lásce jako plodu. Později jsem to
pochopil. Jsou lidé, kteří mají ve velké míře
ctnost lásky. Přitom však jejich jednání cha
rakterizuje určitá drsnost. Schází jim láska
jako plod. Plod charakterizuje líbeznost barvy
a tvaru a příjemnost chuti. Láska jako plod
dodává ctnosti lásky to, co bychom nazvali
sladkostí.
Ducha dětství charakterizují plody Ducha
svátého. Zajímavé jo, že mnohé z plodů Ducha
charakterizují přirazené dětství člověkovo, ale ne všc-chny. /U dětství přirozeného např.bu
deme postrádat voli’ lušnost./ Existuje určitá
podobnost mezi květen a plodem. Obojí charak
terizuje určitá líbeznost. Květ však nemá sdostatek životodárné síly, nemá výživnosti plodu.
Dětství člověka zralého je proto plněji dět
stvím než dětství přirozené; má více z ducha
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dětství. V tomto smyslu platí přísloví: Lidmi
se rodíme, dětmi se stáváme. Plody Ducha svá
tého jsou dovršením křestahova úsilí o ctnost
a dovršením působení darů Ducha svátého.

Zajímavé je sledovat vývoj a úbytek ducha
dětství ve vývoji evropského ducha. Tomáš Akvinský, vrcholný intelekt XIII. století má v
plné míře ducha dětství. Z místnosti, v níž
ležel umírající Tomáš, vyběhne jeho zpovědník
pc slovy: "Byla to zpověč pětiletého dítěte",
-■c znám případ, kdy Tomáše - univerzitního
orofesora - potkána chodbě bratr, který ho
neznal a řekne mu. "Ot-.-c nř.:.v>-r mi řokl, abys
mě doprovodil do města". Převor měl však na
mysli nějakého bratra laika, který měl dopro
vodit hoš-ta do města, kde sc- nevyznal a kde
měl vyřídit nějaké záležitosti. Tomáš b@z slo
va odmluvy jde. a dělá doprovod.

Proti' Tomášovi stojí jako, protiklad význam
ný intelekt z počátku novověku: Francis Bacon
Verulánský. Jeho dílo je významným přínoseA
pro novověké experimentální myšlení. Jeho ži
vot je však příkladem tvrdého úsilí o kariéru,
které ilustruje nový postoj k poznávané pravdě,
postoj vyjádřený větou: Vědění je moc. Ba^on
se spojí s lordem Essexem, BaQon propůjčí to
muto dvořanu, generálu a veliteli vojsk králov
ny Alžběty, svůj intelekt, kterého neměl zrov
na nazbyt, a lord Essex stane se oporou Balo
novou v jeho společenské kariéře. Mezi Oběma
se rozvine určitý přátelský vztah. Stane se
však, že Essex projeví svou nespokojenost vůči
královně revoltou, která je spíše zbrklou re
akcí horké hlavy než nějakou zradou. Lord Essex
je obviněn z velezrady a BaQon je pověřen vy
pracováním obžalovacího spisu. Bayon spis vy
pracuje a Essex je popraven.
Kult vědění jako moci charakterizuje novo
věký vývoj evropského ducha. Tento kult je
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příčinou tvrdosti srdce moderního člověka. Je
příčinou vymizení ducha dětství. Baroku so po
daří tento vývoj na dvě stě let do značné míry
omezit.

Ducha dětství měl člověk doby barokní. Ducha
dětství postrádáme my. Všimněme si, jakou roz
sáhlou tvorbu, týkající se vánoc, to je Ježíšo
va dětství, nám zanechala barokní doba, žádná
část církevního roku nedala vznik tolika du
chovním písním jako doba vánoční. Koledy přesa
hují svým počtem .písně oslavující jiná tajem
ství. Vzp íc ' r dále betlémů. Třebechovický betlém, vystavovaný na světové výstavě v Montrea
lu je svědectvím velikosti českého baroka. 0 du
chu dětství vydává svědectví úcta k Pražskému
Jezulátku, která je dnes živější v cizině než u
nás. Duchu dětství vydává svědectví sama česká
řeč. V době barokní zdomácnělo v našem jazyku
velké používání zdrobnělin. Když vymizel duch
dětství., došlo i k dekadenci zdrobnělin. Použí
vají se dále, Jsou všr’k spíše projevem určité
deformace v našem myšlení, než projevem ducha
dětství.
Ubývání ducha dětství všimla si ct.Kateřina
Emmerichová. Kateřina se stýkala hlavně s dvěma
kněžími; s P.Lambcrtem a s P Overbergem. První
byl francouzský emigrant, jeden z tisíců těch,
kteří od roku 1789 přecházeli Rýn a rozcházeli
se po celé Evropě. /Vzpomeňme tu krásné knihy
Johanna Kirshwenga "Putování věrných''/ Druhý
byl německý kněz, který proslul ve Vestfálsku
šířením prohloubené metody katechetického vyu
čování. Kateřina chválila jeho horlivost, ale
přece měla k ovoci jeho činnosti určjtcu výhra
du. Rodiče jsou pyšní na své děti, že toho mno
ho vědí, děti jsou hrdé na své vědomosti. Ale
Pán Bůh přijde přitom jaksi zkrátka. Nepřibylo
důvěrného dětského vztahu kněmu.

ec
První životopis^Katořinin vzpomíná na svou
návštěvu jejího rodiště. Blížil se ráno £ ves
nici a potkal děvčátko vyhánějící husy na pas
tvu. V jedné ruce drželo prut, v druhé v zá
stěrce zabalený kus chleba. Odříkávalo, svými
slovy ranní modlitbu. Prosilo Boha, aby chrá'nil ji a její husy, aby jí chlapci některou z
nich kamenem nezabili. Prosilo, aby Bůh požeh
nal rpiáb, který si nesla... Bylo to všecko
proscí a od srdce, jak dětská duše dovede. ži
votopisec poznamenává, že tato modlitba by se
isi í'. Ovcrbcřgovi nelíbila. Ten více zdůrazňo.-1 modlitbu liturgickou.
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Zajímavé je, jak díla minulého století,kte.obrazují lidský život, jsou plna onoho dur dětství, plna radosti. Ztělesňuje se v
reich Kristovo slovo: "Nepečujte úzkostlivě....
ľohleäte na kvítí polní a na ptactvo nebeské".
Vzpomeňme Eichendorffova Darmošlapa. Odcházeje
do světa zpívá si píseň, jak Bůh řídí jeho ži
vot a končí: "Lir hat mein’ Šach’ aufs bosť
bcstcllt" /On uspořádal, obstaral mé věci co
nejlépe/. Vzpomeňme Prodané nevěsty Smetanovy,
Babičky Boženy Němcové. Všude vidíme ducha
dětství.
-

Tohoto ducha dětství ubývá změnou hospodář
ského a sociálního života, s přibývajícími vě
domostmi. Zmínili jsme se už, že Bůh posílá
každé době své světce, v jejichž životě .podtr
huje to, co době schází. V poslední čtvrtině
minulého století žije a umírá sv.Terezie z Li
sieux. Její život - toť oslava ducha dětství.
V našem století vidíme ve světě vzrůst nové
zbožnosti. Snad v každé křesťanské zemi se set
káváme s osobami, které dosáhly doke lalosti ve
škole sv.Terezie. Pokud jde o nás, vzpomeňme
života selské dcery z Napajedel, Anny Marie
Zelíkové.

Srovnávajíce barok s dneškem jsme svědky
zajímavého paradoxu. Životní podmínky barokní-ho člověka byly z hlediska tělesné námahy těž-
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ší než životní podmínky dnešního člověka» A
přece bylo mnohem více radosti, než je dnes
pro onoho ducha dětství.

Dnes je ovšem nutné spojit ducha dětství s
úsilím P.Overbérga. V duchu dětství barokního
člověka se pojil duch dětství přirozeného s
dětstvím, které je plodem duchovního úsilí.
Barokní člověk byl člověkem venkova a malých
měst. Proto si zachovali pHrozeně i dospělí
lidé něco z pelu dětského věku. Taková doba se
už nevrátí. Pán Ježíš řekl: "Bučíte prostí jako
holubice a opatrní jako hadi". U dokonalého
křesťana naší doby bude dětství více plodem
jeho duchovního úsilí a bude v něm více oné
hndovosti /sit veria ve bo/, o které mluvil
Kristus. Byli jsme v naší době často svědky,
jak pouhá prostota neobstála, neubránila se.
Proto je třeba, aby duch dětství byl ozbrojen
úsilím P. Overberga.

III.
O

KULTUŘE

BAROKA

DEFINICE STYLU

Kultura je práce lidského ducha ve službě urči
tého ideálu. Přivést všechny věci v řádný vztah
k onomu ideálu znamená vytvořit životní styl.
Zodpovědět otázku co je to styl je možno na zá
kladě vysvětlení tří pojmů: řádu, jednoty a
formy» Pojem řádu jo vlastně totožný s pojmem
jedno ,y. Možno říci, že věta^Rád je jednota,
je konvergentní. Mohu říci rovněž: Jednota jo
řád.
termínu řád jo podtrženo množství prvků.,
z nicaž se řád skládá. V termínu jednota jo
podtržena nadřazenost jednoho prvku v tomto
množství. Jednotu definuje sv.Tomáš /v komen
táři k Aristotelově Metafyzice/;jako souhrn
prvků, v němž j don prvek máoúlóhu řídící. Sv.

-L4
Augustin v pojednání "0 řádu" zdůrazňuje jeho
KENTRON - střed. Zajímavé je, že nepoužívá v
originále latinského CENTRUM, nýbrž řeckého
KENTRON. Je tím důležitost onoho středu v kaž
dém řádu podtržena. Ono kentron - střed - toí
onen řídící prvek definice Tomášovy. Množství
prvků se začne pořádat v řád tím, že se každý
z nich uvede ve správný vztah k onomu kentron.
Správný vztah k onomu kentron je také počátkem
správného spořádání mezi ostatními prvky na
vzájem. Základem každého stylu jo jednota a
řád. A přece jednota a řád nejsou ještě stylem.
Otyl je promítnutí jednoty a řádu do formy,
vnímauclné smysly. Styl vzniká tam, kde se jed •
nota a řá- skutečnost nadjevová postižitelná
r-. zorném - promítne do formy, skutečnosti jevo
vé, postižitelná smysly. Vztah mezi jednotou a
formou má v sobě něco tajemného. Je možné jej
v konkrétním případě, logicky ex post vysvětlit,
není však možno jej logicky usuzujícím inte
lektem vymyslit.
Barokní řád a styl vznikl z nového uvedení
všech věcí ve vztah k tajemství vtělení. Barok
pokračuje v úsilí gotiky. V Martenově dialogu
"Nad městem" praví cizinec Alan /modelem k Alanovi je Paul Claudel/, že když se vracel z
Dálného východu do Evropy, v Praze pozdravil
první město rodného Západu. Zde pochopil, že
barok a Bossuet jsou obnovenou silou gotiky

Někdo může namítnout, že je přece rozdíl
mezi stylem gotickým a. barokním. Jistěže roz
lil je. V tajemství vtělení jde o Bohočlověka
Ježíše Krista. V soustředění na něho mohu jed
nou více podtrhnout stránku božskou, jindy
stránku lidskou. Barok ve srovnání s gotikou
podtrhuje více stránku lidskou. Barok je totiž
i dědicem renesance a jejího humanizmu. Ba: ok
přetvoří renezanční humanizmus člověkostředný
v humanizmus bohostředný. Barok jc obnoveným
vědomím souvislosti s gotikou. Odtud ono zdů
raznění tradice v době barokní.
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b/ DEFINICE TRADICE
Co je tradice? Tradice je tvořivé opakování ur
čité ideje, dávající lidskému myšlení, jednání,
tvorbě a životu pevný výchozí-bod a jednotu.
Idea je z řeckého EIDOS - obraz. Jde tu o obraz
skutečnosti. Dnes idea znamená pojem nebo sou
hrn pojmů. V našem případě dáváme slovu idea
nej širší význam? zahrnuje v sobě obraz či před
stavu, pojem i souhrn pojmům respektive souhrn
představ a počinů. V tradici je obsaženo vždy
určité poznání, ktreré přijímáme z minulosti.
Poznání určité pravdy, postoje■, námětu nebo
formy musí být tvořivé. Poznání přijaté z minu
losti musí se rozrůst při střetnutí s novou
skutečností.. Z toho vyplývá, že tradice v pra
vém slova smyslu se liší od svérázu nebo staromilství. Svéráz znamená opakování starých forem
bez pochopení jejich obsahu. Staromilství je
kapitulantstvím před problematikou přítomnosti.

V definici tradice mluvíme o lidském myšlení,
jednání, tvorbě a životu. Při slově myšlení měli
jsme na mysli-především filozofii a teologii.
Při slově jednání jsme mysleli na mravní řád,
při slově tvorba na umění. Tradice se konopně
týká života jako čolku. Tak celý křesťanský ži
vot je založen na. tvořivémmopakování. Neboť co
jiného je IMITATIO CHRISTI ET SANCTORUM ? /Na
podobení - následování Krista a svátých./
Tradice dává člověku pevný výchozí bod. Jde
totiž o to, aby člověk nebloudil nebo aby neob
jevoval Ameriku.
Tradice dává člověku jednotu. Jednota tra.dice se projevuje především jako vědomí souvislos
ti. Spojuje minul; st s přítomností a budoucnos
tí. Ona vytváří z< skupenství lidí národ. Na
toto-tvořivé opakování je třeba myslet při Bře
zinově definici n ’.roda jako souručenství živých,
mrtvých a nenarozených. Souručenství tu znamená
práci, mnoha rukou na společném díle.
Oeský katolický barok vyrostl ze vzpomínky

na českou katolickou gotiku. Proč píše Balbín
svá -dVČ díla ’’Bohemia sancta" a "Bohemia docta"?
’’Bohemia sancta" je obnovením vědomí staleté
souvislosti českého katolického duchovního ži
vota a úsilí o dokonalost. "Bohémi docta" je
obnoveným vědomím souvislosti českého kultur
ního úsilí. Český barok vrcholí v svatořečení
sv. Jana Nepomuckého. Barokní typ člověka a .
světce je zde promítnut do světce doby gotické.
Slaví-li se v roce jeho kanonizace rekatolizace •
Cech, slaví se instaurace stavu Cech, jaký byl
v době gotické a předhusitské.

c/ MYSLITELSKÝ PŘÍNOS BAROKA
Bylo by třeba zkoumat stylotvorný význam Tri
dentského koncilu. Je na něm zodpovězena řada
otázek souvisejícím s oním kentron, kterým je
Kristus. Posledním velkým činem Evropy byl Tri
dentský koncil, praví Emanuel Rádi ve své "Útě
še z filosofie", kdy byla na oltář vedle Bible
položena Summa Tomáše Akvinského..Trident je
vyvrcholením reformního úsilí elity a počátkem
reformy davů, Obnova diecézí začíná v plné mí
ře tehdy, když přijmou dekrety Tridentu.
Kulturní dílo baroka začíná obnovou teolo
gie. /P.Laincz jmenuja na koncilu církevní ot
ce, jejichž celé dílo prostudoval. Je jich
šestatřicet./ Kulturní dílo baroka končí, když
na nově vznikající otázky teologové přestanou
odpovídat - to je v druhé polovině XVIII.stol.

Dosud nebyl zvážen myslitelský přínos1 české
ho baroka. Byly k tomu vykonány pouze první
kroky z iniciativy Eduarda Wintra. Všeobecně
se už uznává původnost české barokní hudby a
její přínos evropskému hudebnímu vývoji. Uzná
vá se krása a velkolepost barokní architektury.
Byla už částečně zvážena hodnota barokní malby
a sochařské tvorby... Zapomíná se však na jed
no: že velkému uměleckému rozvoji muselo před
cházet velké intelektuální úsilí na poli teolo-

17
gie a filozofie. Kolik toho víme o obnoveném
zájmu o patristickou literaturu v barokní době.
Co víme o navazování na tradici scholastickou,
Kdysi se říkalo: Videre Pragam.et non videre
Ariagam - nihil videre. /Vidět Prahu a nevidět
Ariagu - nic vidět/ Co víme o práci tohoto špa
nělského jezuity - světla univerzity? Náležitě
nebylo zváženo myslitelské úsilí Jeronýma Hmrnheima, kterého Winter nazývá českým Pascalem.
Přichází v oblasti filozofické a teologické s
novým systémem neutristickým, kterým se snaží
ve vyšší syntéze překonat rozpory mezi aristotelizmem a platonizmem. Jeho THEOLOGIA UNIVER
SALIS dosud čeká na vytištění.

Zajímavý je čilý styk tehdejších Cech s in
telektuální Evropou. Dosud nebyla zvážena prá
ce a myslitelský přínos Klementinské univerzi
ty a řady pražských bohovědných učilišt.
Zvláštní zmínky zasluhuje

d/ BAROKNÍ HOMILETIKA

/Kazatelství/

Můžeme říci, že barokní homiletika jo zvlášt
ním uměleckým žánrem. Charakterizuje ji to, co
charakterizuje každé velké umělecké dílo: vel
kolepost koncepce a láska k detailu. Veškerý
život vidí barokní kazatelé jako součást vel
kého THEATRUM MUNDI•/divadlo světa/, v jehož
středu stojí Bchočlověk Ježíš Kristus. Barokní
vidění divadla světa jo pořádáno do tří scén:
narození, umučení a vzkříšení Ježíše Krista.
Co jiného jsou velké barokní betlémy, než di
vadlo světa, v němž každý má své místo a každý
přichází ke svému středu - Ježíši Kristu naro
zenému a položenému do jeslí. Kristova utrpení
věnuje barok mimořádnou pozornost. Svědectvím
toho je obecné rozšíření křížových cest v 18.
století. Laštůvkova kniha 0. umučení Páně je
soubor postních kázání, která měl po.dvanáct
let. Utrpení Kristovo vidí Laštůvka jáko veli-
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ke drama, jehož středem je Kalvárie s nahým
odřeným Kristem. Všecko zlo jo zasazeno do^to
hoto :dřámatu a je tam viděno ve své pravé po
době. Zlo osobní i sociálníGetsemany a Kalvářié jsou neúprosnými soudci člověka a lid
stva. Reminiscence na Laštůvkovo kázání o hóře
Kalvárii: "Ptám se tebe toto s tvým Augusti-;
ncm /Med.c.7/: Co jsi učinil, nej sladší dítě?
že jsi tak byl soužen? afoho jsi se dopustil
nej sladší mládeneckú! že tak tvrdě zacházeli s
tebou? ... Jaké to hrozné divadlo! stojí syn
Boží na Kalvárii, na místě v celém světě nej
opovrženějším, na kterém stávají ti nojhorší
lidé na světě, zloději alotři zbojníci a čaro
dějníci etc. Na místě pcprávním, na kterém le
ží tolik mrtvých oběšencův kosti, kus šibenic,
nalámaných kol, hlav umrlčích, hnátův, žeber.
A na tom ohavném místě stojí sám ode všech o-puštěný, nahý, před očima tolika tisíc lidí,
celý potrhaný, krví politý; studený vítr na
něj fouká, třese se zimou, pláče a čeká s bo
lestí kata poručení, brzo-li mu káže, aby lehl
na zem; položil se na kříž, roztáhl ruce, vy
táhl nohy, dal se přibiti na kříž. Co má to
býti syn Boží? Má to býti to všemohoucí Slovo,
kterým na počátku stvořil Bůh Nebe i Zemi? ře
kl fiat: staň se; Ipse dixit et facta šunt. On
řekl a stalo se všechno, jenž nyní čeká na po
ručená kata. Má to býti ten, před kterým tremunt poteštates, třesou se mocnosti, a nyní
sám se třese strachem katův? má to býti ten,
.terý bude seděti na stolici Velebnosti v Ob
lacích, a bude soudit živé i mrtvé, jenž nyní
1ám jako zločinec svou exekuci čeká? má to bý
lí ten, kterému od Boha je dána všeliká moc na
obi i na zemi, jenž se sám poddal moci katův
id vských? není to národům bláznovství? židům
; -h rčení? To je pěkný Zámek, Palác, pro tak
velikého Všemohoucího Krále Nebe i země, hora
'Calv. vio popravní místo. 0 víro! čemu nás učíš
že takový člověk, ten Ježíš, jenž -na hoře Kal-
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varii nahý stojí, víc z kůže odřené mrše než
člověku podobný má býti, a je syn Boží? náš
Spasitel? že ten nás má smíriti s Bohem? ote
vřití nebe? ukrotiti hněv Boží? ten má býti .
ten světu slíbený Mesiáš? ten tak mizerný člo
věk? ten., který na hoř₽ Kalvárii s dvěma lotry
stojí, ten má býti náš Bůh? Ovšem ten, to nás
víra učí, které náš rozum poddati, a tak skrze
víru Bohu se líbiti a spaseni býti máme. Nevěříme-li, že ten na hoře Kalvárii v rukou katov
ských stojící nahý člověk, jest náš Bůh, zatra
ceni budeme..." Toto místo Laštůvkových kázání
patří k nejpatetičtějším. Má sílu, prožitku mys
tikova, má sílu velkého básníka, Člověk je udi
ven živostí a velkolepostí. Laštův kovy češtiny.
Ote-li člověk vedle sebe, texty Laštůvkových •
kázání z první poloviny XVIII.století a texty
Palackého z první poloviny století XIX., řekl
by, že o sto let mladší jsou texty Laštůvkovy,
a Zatím je to naopak. Čeština mnohých obrozenců je čeština knižní, papírová. Čeština barok
ní je ustavičně živena ze zdrojů živé mluvy
lidu. Slovu věnují barokní kazatelé velkou po
zornost. Dvořák z Boru se zmiňuje na jednom
místě, že tak dlouho přemýšlí o nějaké větě,až
se mu slova uspořádají do náležitého pořadí.
Je to svědectví o stylotvorném úsilí, které
vymizelo z české homiletiky doby naší.
’
Řekli jsme, že do scény utrpení Kristova
vidí Laštuvka zasazeny všecka dobová zla. Níže
budeme citovat jeho výpad proti nedbalosti šle
chty. Na jiném místě mluví o moci peněz, vy
kresluje před námi výjev v domě radního pána.

Třetí scénu velikého divadla světa je vzkří
šení Krista. Zvláštní radost tryská baroknímu
člověku z tohoto tajemství. Tato radost tryská
z velikonočních písní baroka, prosvětluje rea
litu smrti, vítězí nad smutkem v barokních dře
vorytech s náměty o utrpení Páně, dává zazářit
lunetovému oknu se žlutým....s’-'lem nad oltáři v
některých barokních kostel!. i; raplňuje nadějí
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v kaplích s hrobkou ... a dává inspiraci k Al
šovu obrázku: Hřbitove, křbitove, zahrádko ze
lená. Lidová oslava vánoc, pašijového týdne a
vzkříšení má stále ještě něco z mohutného de
chu baroka. Má jisté zvláštnosti, s kterými je
možno setkat se pouze v našem středoevropském
prostoru; nezná jich však evropský západ nebo
jih.
Život národní vidí barokní kazatelé na po
zadí nebeského Jeruzaléma. Pravá velikost ná
roda a jeho víra v budoucnost stojí na národ
ních světcích a patronech. Je to pojetí, zalo
žené na Apokalypse sv. Jana, který praví o ne
beském Jeruzalemu: "Sem přijde veškerá sláva
národů".

U barokních kazatelů se shledáváme i se zvláš
tním pohledem na hlavní město království Prahu. V barokním kázání, vydaném edicí Jitra,
je Praha srovnávána s Římem. Kazatel vychází
ze skutečnosti, že město Rím spočívá na sedmi
pahorcích. A na sedmi pahorcích se rozkládá i
Praha. Od teto paralely situační přechází
autor k paralelám rázu duchovního.
Kdyby nebylo intelektuální práce barokních
teologů, filozofů a homiletiků, nebylo by vel
kých děl barokního umění. Bez náležitého teo
logického poučení by nemohl Braun vytvořit so
chy neřestí a ctností.

yK nejznámějším barokním kazatelům patří ví
deňský Abraham a sancta Clara. Tento kazatel
vydal mimo jiné knihu, v níž na pozadí zjevení
vykreslí všecky sociální typy a hlavní povolání^své doby. Každé postavení a povolání od cí
saře po hrobníka je postaveno na metafyzickou
základnu. Hle, dobu stylotvornou!
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e/ BAROK A SOCIÁLNÍ OTÁZKY
Málo zbylo dosuď věnováno pozornosti sociálnímu
úsilí baroka a barokních kněží. Jestřábský pí
še "Vidění rozličné sedláčka sprostného".
Jde
o dialog ňa téma, kterému stavu náleží ve spo
lečnosti nejvyšší důstojnost. V dialogu, ode
hrávajícím se v hospodě, vítězí nakonec sed
lák poukazem na to, že jeho stavu náleží nejvyšší důstojnost proto, že je nejstarší. Už
Adam obdělával půdu. Laštůvka píše spis "De
iure et iustitia". Verius píše román "Kristoslav", v němž vykresluje ideál křesianského
panovníka - atd. S moderní sociální energii
nepřichází teprve osvícenství a francouzská
revoluce, nýbrž už barok. Osvícenství podloží
tuto energii novou metafyzikou a využije ji.

f/

POZNÁMKY

Nositelé české barokní kultury byli u nás pře
devším kněží. Ve století XVII. hlavně kněží
řeholní; v století XVIII. kněží diecézni. Za
jímavé jsou testamenty kněží z XVIII.století.
Z toho co odkazují vidíme, čím se zabývali. V
jejich pozůstalosti se nachází mnoho knih, hu
debních nástrojů, fyzikálních přístrojů atd.
Prokop Diviš se svými přírodovědeckými zájmy
není něčím zvláštním. Mimořádným je, že vyna
lezl hromosvod.

Bylo už psáno o typu barokního kavalíra,
o barokním měštanu a sedláku.
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Protože se o době barokní kdysi rozšířilo
mínění jako o době•letargie národa, je nutno
se zmínit, co znamenála kanonizace, a úcta k
svátému Janu Nepomuckému. Každá doba si vy
tváří svůj ideální typ lidství, svůj hrdinský
typ. Dnešní křesťanský typ byl ovlivněn ideá
lem svaté Terezie z Lisieux. Je poměrně málo
kostelů, kde by nebylo její sochy. Mnoho pro
stých lidí zná její Dějiny duše. Svatý Jan
Nepomucký se stal do značné míry ztělesněním
ideálu barokního lidství a křesťanství. Při
spěj e-li národ k formování takového ideálu v
určité epoše, není to projevem jeho letargie,
nýbrž jeho duchovní aktivity. Se sochami sv.
Jana bylo a dodnes je možno se setkat v. různych zemích světa: na březích Bodamského je
zera, v Štrasburské katedrále /většina ná
vštěvníků projde bez zastávky hlavní lodí a
jde do boční kaple, zasvěcené svátému Janu/,
v Itálii, Španělsku, ... Jižní Americe
a v Síně.
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IV.
PŘÍČINY

ROZPADU

BAROKA

Klade se otázka, proč došlo k rozpadu baroka.
Především je třeba se podívat na věc v její
nejzazší perspektivě. Dvojí láska vytvořila
podle sv.Augustina dvě města ó láska k Bohu
vedoucí až k pohrdání sebou vytvořila město
nebeské láska k sobě vedoucí až k pohrdání
Bohem vytvořila město pozemské. Město nebeské
i město pozemské jsou realitami mystickými.
Město nebeské je souhrnem těch, kteří budou
spaseni; město pozemské je souhrnem těch, kte
ří budou zatraceni. Mení možno říci, že by
všichni členové určité společnosti na světě
byli jen občany pozemského města; jsou však
společnosti, které svými cíli ä svým úsilím
takřka.se ztotožňují s tím nebo .oním městem.

^Hlavní zásluha na rozbití baroka náleží osvícencům a zednářům. V encyklice věnované
zednářům vyvolává Lev XIII. na. počátku vidinu
města pozemského a města nebeského. Činnost
zednářů uvádí v souvislost s městem pozemským.
Vraime se ještě k základům. Existuje MYSTE
RIUM INIQUITATIS - tajemství zla. Existuje ne
tečnost dobrých a horlivost zlých. Ti, kteří
se snaží o zachování a hájení souhrnu pravd,
mohou v jisté době být slepí vůči jedné částeč
né pravdě, na kterou je doba soustředěna. A
jsou horliví zastánci částečné pravdy, kteří
ve jménu této pravdy ničí celý souhrn pravd.
V děj-i.íiách působí dva principy - integrační
a protest oční. První usiluje o syntézu všech
r?'avd, drahý vc- jménu poznání a uplatnění jed
né pravdy pohrdá ostatními. V tom smyslu;praví
Eichendorff, žo dvě síly působí v dějinách:
síla dostředivá a síla odstředivá /die- zentripotale und die zentrifugale Kraft/.
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Ad mysterium iniquitatis. U kořene rozbití
baroka je ospalost dobrých a horlivost zlých.
0 úbytku kontemplativního ducha nebudeme už
mluvit; mluvili jsme o něm výše. V kázání o
zahradě getsemanské praví barokní kazatel
Laštůvka /viz jeho knihu vyšlou nákladem Impressy akademické v Trnavě r.1746/’ "Nespí
zloděj, chodí v noci, leze do cizích komor,
krade. Nespí lotr, mnho mil v noci běží, aby
nějakého boháče vybral. Nespí zamilovaný ko
zel, toulá se po nocích, a hledá jako pes ně
jaké své známé moechaberis. Nespí marnotratný
syn, skáče, tancuje, některý do půlnoci, ně
který celou noc. Nespí ožralec, žere v noci,
ve dno spí. Nespí karbaník, ani se mu spáti
nechce, sedí mnoho hodin v noci, také někdy
celou noc na jednom místě; vyhazuje kostky,
karty, straší pravé strašidlo Anjelův, oškli
vý očím Božím. Nespí často zlí lidé po celých
nocích, jako židé v Jeruzalémě na Zelený čtvr
tek, starají se, jak svůj lehkomyslný úmysl
přivedou ve skutek, ale jak dobrý skutek ně
jaký vykonati mají, jak přikázání Boží, při
kázání Církve zachovat mají; jak almužnu dáti,
jak nuzným, nemocným, bídným křestanům spomoci mají; jak svůj statek od cizího odděliti,
a dáti každému, co jeho jest mají, o to je je
jich nejmenší starost, proto oni dobře spí v
noci. Nestarají se páni, aby nedali zlého
příkladu svým poddaným, ale dobrý; chodili
pěkně napřed k službám Božím, aby je viděli
jejich poddaní, měšíané své radní pány, sed
láci vrchnost, v kostelích jsou často prázd
né i-ar-bó stolice, obzvláště při kázání, tře
bas jsou pozlacené, jako hrob Krista Pána po
jeho zmrtvýchvstání, non est hic, není tuto
milostpán, snad ještě ráčí ležeti nebo pije
kávu. Mnozí mají svá oratoria, domácí kaple,
a v nich plné měchy knížek, ale ještě žádného
takového za svátého nevyhlásil Papež. Jsou
povinni páni ke všemu dobrému dáti dvým pod
daným za sebe příklad, a je commendirováti
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dobře, jako dobrý generál svou armádu. Nesta
rají se dni, ani ve dně'ani v noci, jak své
poddané k dobrému, ctnostnému křesťanskému ži
votu přivésti, jak zlé mravy zobce vykořeniti
mají."

Eichendorff napsal knížku "Erlebtes", která
je krátkými pamětmi. První kapitola má nápis
"Halle und Heidelberg"? Ä pojednává o počát
cích romantického hnutí v Německu. Druhá a po
slední má titul "Der Adel und die Revolution".
Ústřední otázka, kolem které se točilo po celý
život myšlení Eichendorffovo zněla: Proč se za
čal rozpadat řád starý, řád barokní a proč na
stupuje ^nový svět révoluce? V druhé kapitole
se snaží postihnout vinu šlechty na situaci.
Ukazuje, že šlechta se neprovinila přímým ko
náním zla, nýbrž jistou netečností. Vývoj.šel
přes její hlavy - až. byla.na jednou překvapena.
- Zajimavé je, jak se shodují soudy českého
kazatele z první poloviny XVIII. století.. se sou
dem hornoslezského básníka a publicisty.první
poloviny století XIX.
Arnošt H:llo se hodně zamýšlel nad úpadkem
křesťanství ve své době /sám žil 1828-1885/.
První kapitola jeho nejrozsáhlejšího díla"Clověk" má nápis "Duch XVIII.století". Na jiném
místě aplikuje symboly čtyř evangelistů na dě
jiny církve. Matouš má symbol člověka. První
staletí žila z živé vzpomínky na člověčenství
Kristovo. Marek má symbol lva.-Druhé období
období církve, začínající Ediktem milánským,
je vítěznou cestou lva. ' Lukáš má symbol býka či vola. Netečnost tohoto zvířete je podoben
stvím dějin církve po ústupu epochy lva - od
počátku novověku. XVIII. a XIX. století jsou
vyvrcholením období vola. Křesťanéntrpí nro
křesťanství, ale jejich oběti chybí on^_ povzhešenost ducha prvních křesťanských staletí. Mů
žeme tu použít básníkovo slovo: "Díváme se ja
ko vůl na porážku vola". Čtvrté období má být
obdobím orla - období vzletu křesťanského du-
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cha. Co se týká období třetího je nutno ří
ci,-^ pokud jde o umění, ve Francii se
.zřídka setkáváme s dobrým barokem. Francii
barok nepoznamenal jako poznamenal Španěl
sko, Itálii a Čechy. Zajímavé je, že svět
revoluce vyšel ze země, která byla málo
dotčena barokním stylem.

Počátek novověku je poznamenán vznikem
protestantizmu. Protestantizmus je nadhodno
cení zjevení na úkor poznání přirozeného. V
počátcích protestantizmu vznikne i jeho pro
tipól - deizmus, který nadhodnotí poznání
přirozené na úkor poznání ze zjevení. Vedle
dezmu začíná se ve vzdělané společnosti ší’ľ'iV'i bezvěří. Tyto dvě skupiny předcházejí
osvícence"XVIII.století. Silou baroka bylo
působení těchto dvou skupin omezeno, ale
neustalo. Co říká Gottfrie Wilhelm Leibnitz,
filozof doby barokní, o těchto lidech na
konci století XVII*: "I když žádá slušnost,
abychom šetřili osob, žádá zbožnost, abychom
na patřičném místš ukázali na špatné působe
ni jejich nauk, jestliže jsou škodlivé jako
ono učení, které napadá prozřetelnost doko
nale moudrého, dobrého a spravedlivého Boha
a nesmrtelnost duše, která činí lidi vníma
vými pro výroky jeho spravedlnosti - o ji
ných nebezpečných názorech na morálku a stát
nemluvě. Vím, že výborní a dobře smýšlející
mužové zastávají názor, že ony teoretické
domněnky méně ovlivňovaly život než se myslí
a rovněž vím, že. existují lidé výborného
oharakteru, jež tyto domněnky nikdy nesvedou
k něčemu nedůstojnému, jako vůbec ti, kdo
došli k těmto bludům spekulací, nemají od
přírody tak blízko k neřestem, jimž je pří
stupná masa, nehledě k tomu, že pečují o do
bro sekty, jejíž hlavou zároveň jsou. A tak
můžeme např. tvrdit, že Epikuros a Spinoza
vedli zcela vzorný život. Tyto důvody však
nepůsobí u jejich žáků a napodobitelů,kteří,
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protože se domnívají, být povznesení nad nepo
hodlnou bázeň před bdípí prozřetelností, po
volují uzdu svým hrubým vášním a myslí na to,
aby i ostatní svedli a zkazili. A jestliže
jsou ctižádostiví a trochu tvrdého charakteru,
pak jsou s to, ke svému potěšení nebo prospě
chu zapálit svět na všech čtyřech stranách.
Sám jsem znal lidi toho druhu,,kteří už teď
nejsou naživu. Docházím dokonce k závěru, že
názory podobných lidí - jaké se dnes vkrádají
ponenáhlu do okruhu lidí vysoce postavených,
podle nichž se řídí ostatní a na nichž jsou
závislé^státní záležitosti, a jaké se vkráda
li
módních knih - připravují všechno k všecb- ’wmu převratu, jímž je ohrožena Evropa, a
zničí úplně to, co ve světě zbývá ze vzneše
ných názorů Reků a Římanů, kteří stavěli lás
ku k vlasti a obecnému blahu a péči o potom
stvo nad své štěstí a dokonce nad svůj život.
Těchto "PUBLIC SPIRITS", jak je nazývají An
gličané,ted válem ubývá a vyšli tečí z módy,
a ubývalo by jich ještě více, kdyby již neby
li podporováni dobrou morálkou a pravým nábo
ženstvím, jemuž nás učí sám přirozený rozum.
Nejlepší lidé z protivné strany, která tečí
začíná vládnout, nemají naproti tomu žádný
jiný princip než ten, který nazývají ctí. Zna
mení čestného muže spočívá podle nich v tom,
že se nedopouští ničeho nízkého - chápají
ovšem nízkost po svém. Kdyby však někdo prolil
ze ctižádosti nebo nálady moře krve a posta
vil všechno na hlavu, bylo by to považováno
za maličkost, a nějaký Herostrates nebo Don
Juan z Kamenného hosta by platil za heroa.
Pohrdá se láskou k vlasti, zesměšňují se ti,
kdo pečují o obecné blaho, a když se dobře
smýšlející zeptá jak to bu.de s budova íostí,
dostane odpověčH Zítřcz se o sebe postará.
Mohlo by se však stát, že se ohi lidé sami
dožijí pohrom, o kterých myslí, že jsou vyhraženy druhým. Vylé.čí-li se lidé zavčas z této
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epidemické nemoci ducha, jejíž zhoubné náale.dky již začínají být viditelnými, mohou
.'-o snad ještě oněm pohromám vyhnout; bude-li
se však ještě choroba rozrůstat dále, bude
napravovat prozřetelnost lidi převraty,
které z toho musejí vzejít . . . "
Osvícenci, kterými začíná rozklad baroka,
začali nazývat toto období temnem. Jirásek
zvolil jako motto ke své knize "Temno" verš
z proroka Izaiáše: "Nebude pro ně ranního
světla". Aplikuje tuto včtu. především na ty,
kteří přispěli podstatným způsobem k formo
vání barokního člověka, na jezuity. Abychom
porozuměli Izaiášově větě, je třeba znát je
jí kontext. Zní takto. "Zdaliž se nesluší
dotazovati se spíše Boha než mrtvých na ži
vé. K zákonu raději a &e zjevení: Nebudou-li
mluviti podle tohoto hesla, nebude pro ně
ranního světla. I budou tudy blouditi, po
tloukat i se a padati hlady, zlořečíce proti
svému králi a Bohu". V rozvrácené době chtě
li židé znát, co přinese budoucnost. Nedota
zovali se však Boha a jeho proroků, nýbrž
spiritistů, kteří vyvolávali duše zemřelých.
Izaiáš vyzývá židy, aby se obrátili k zákonu
a ke zjevení jako ke zdroji pravého poznání.
Kdo se neobrací k zákonu a ke zjevení, bude
postrádat ranního světla - to znamená nebude
mít hlubokého poznání ze zjevení. Jirásek
však zvrací smysl Izaiášovy věty, aplikuje
ji na ty, kdo šířili poznání ze zjevení a
žili z něho. Hlc, PROTON-PSEUDOS, základní
lež, která se rozšířila v české kultuře.
Světlo bylo nazváno tmou a tma světlem. V
Jiráskově Temnu už se v době svatořečení
objevují v Praze reprezentanti církve osví
cenců - t.j. zednářských lóží.

Co je osvícenství ?
Chceme-li pochopit určitou bludnou nauku, je
třeba hledat v dějinách herezí učení, které
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nám ^pomůže,pochopit bludnou’nauku doby nové.
Osvícenství je v podstatě gnosticizmuskřes
ťanského starověku. Gnostikové pohrdali křes
ťanstvím pro jeho víru v tajemství. Ohi měli
poznání jasné - gnosi, křesťané měli poznání
temné - pistis. Oni byli proto pneumatiky,
křesťané psychiky. Osvícenství' je "zjevením"
přirozeného rozumu. Dokud lidé měli rozum ne
rozvinutý, potřebovali, aby jim Bůh určité
pravdy zjevil. My však už zjevení nepotřebu
jeme, protože rozum se rozvinul. Écs&ing na
příklad vykládá, jak je pro rozum samozřejmé,
že Bůh je v Trojici. Dříve lidé k tomu potře
bovali zjevení a víry, dnes to víme.
Osvícenství dovršuje dějiny lidstvaDo jisté míry zde spolupracovalo eschatolo
gické očekávaní příchodu Ducha, žijící v Ev
ropě od doby Joachima da.Flóře. Osvícenství
bud výslovně, proti zjevení bojuje, nebo od
souvá zájem o ně na druhou' koloj . Bůh posílá
každé době své světce. V' životě velkých svět
ců vidíme zdůrazněno to, co.době chybí, v čem
doba protiřečí Bohu. V době, kdy mysl evrop
ské inteligence ovládá osvícenství, pohrdají
cí zjevením, dostane se ctih. Kateřině Emmerichové tolika zjevení, jakých se - jak jí
Bůh sám zjevil - nedostalo žádnému člověku
před ní.

Vraťme se k Čechám. Zajímavé svědectví o
duchovním stavu Cech a jak se. na. Cechy dívala
současná Evropa, . nacházíme u Bcssinga. V šede
sátých letech XVIII století napsal Bessing
kritiku jednoho divadelního kusu. Jde o drama
s námětem z prvokřesťanských d'b. Bessingova
kritika je negativní. Vyvrací ' ní i tvrzení
některých jiných kritiků, kteř: říkali, že v
Německu drama nevyznělo, ale ž? by mělo..úspěch,
kdyby se hrálo v takových zemích, jako je Špa
nělsko nebo Cechy, totiž v zemích hluboké ví
ry a zbožnosti. Takový tedy byl stav Cech uprostřed XVIII.století. A na tuto zemi
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soustředí v XVIII. a XIX. století činnost
zednářů. K hlavním centrům zednářství v
XVIII. století náležely Paříž a Berlín. V
dějinách Královské české společnosti nauk
čteme, jak byla Praha zásobována knihami z
Paříže a z Berlína, knihami, které se sem
dostaly tajnou cestou, protože kdyby dochá
zely oficielní cestou, neprošly by pro svůj
obsah cenzurou. Čilé byly i styky mozi Ber
línem a Prahou. Pruský dvůr byl pod vlivem
zednářství a pod jeho vlivem byla i pruská
zahraniční politika a vojenské akce. Pruská
■kcc vzhledem k českému království so pro
jevovala v oblast- r'-lltické, vojenské a
kulturní. Prusko u ilovalo o získání zemí
koruny české. Za tím účelem provádělo svou
propagandu v Praze. Proto byli posláni emi
se ři do Prahy a do Vídně, aby připravili
cestu k uskutečnění pruských plánů. Charles
de Gaulle se zmiňuje ve svých Pamětech o
podvratném a korupčním úsilí Pruska u vídeň
ského dvora, které předcházelo a provázelo
odtržení Slezska. V mírových jednáních s Ma
rií Terezií měl Bedřich Veliký zvláštní zá
jem o odtržení východních Cech. Úsilí Prus
ka o získání Cech se projevuje ještě v mi
nulém století.

Vliv zednářů se projevuje v činnosti a
stanovách Královské české společnosti nauk.
V první větě stanov se pravíš Účelem Králov
ské české společnosti je podporování studia
a šířeni všech věd vyjma teologie a pozitiv
ního práva. Česká věda se tedy rozvíjí bez
k'niaktu se zjevením. Za zrušením jezuitskéb~ řádu a za zrušením více jak sedmi set
k tšterů v Rakousku jo patrná zednářská akc.... Tato akce stojí i za zrušením církevního
š..olství. Zajímavým dokladem je historie ge
nerálních seminářů.
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V Cinkově díle 0 probuzení moravského
kněžstva jsou podrobně popisovány poměry v
olomouckém semináři Na Hradisku. Za plně pravověrné z hlediska katolického je možno ozna
čit pouze dva členy sboru. Některé předměty
se učily podle protestantských osvícenských
příruček. První rok čítal seminář 121 poslu
chačů. Za čtyři roky jich měl sedmnáct. Pre
lát Seibt a' Kindermann měli v rukou celé
nižší školství v Cechách. Oba byli osvícenci
a původei v lít-r-mb.’-: ek-j .diecéze. V knize Bol
zano und stom Kroť.-, poukazuje Eduard Winter
na zvlášť ,nt -podíl sever-'české . roviny - lito
měřické m,ií5.cézc - na vzniku-’ a.' síření vlivu
náboženského Osvícenství'nejen v Cechách, ale
i v celém Rakousku.
'

Osvícenství popřelo nebo, odsunulo do poza
dí křesťanské zjeveni
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V.
L É T A

TŘICÁTÁ

Dosud nebyla věnována náležitá pozornost
třicátým létům našeho století. Zhodnocení ne
bylo provedeno prot^ že je k němu třeba del
šího časového odstupu a za druhé proto, že k
tomu nebyl čas. Třicátá léta tu nebereme pře
sně kalendářně. Pod pojmem let třicátých
máme na mysli zhruba dobu od roku 1928 do
roku 1942. Častěji jsem přemýšlel o létech
devadesátých a jejich významu v čc-ské kul
tuře. Říkal jsem sis Bylo to podivuhodné
desetiletí, které se už neopakovalo, co do
ovoce. Dnes jsem však přesvědčen, že dílo
lot třicátých je ještě pozoruhodnější než
dílo let devadesátých. Kolem svatováclav
ského milénia se zastavil odpad od církve a
začíná se nový nástup katolicizmu. Je uza
vřen Modus vivendi s Římem. Začíná postupně
vycházet řada nových časopisů /Akord, Filo
sofická revue, Řád atd./, nastupuje nová
básnická generace /Cep, Zahradníček, Renč,
Lazecký, Bochořák, Křelina atd./, dozrává
starší básnická generace /Durych píše či
publikuje svá nejzávažnější díla/, dochází
k úspěšnému vytvoření filosofického, aristotelsko-tomistického názvosloví, je přeložena
Summa sv.Tomáše a řada spisů Aristotelových,
v roce 1935 se koná s velkým úspěchem celo
státní katolický sjezd ... Zatímco dříve do
cházelo k ovlivňována katolíků nekatolickými
proudy, jsme v třicátých letech svědky, jak
katolicizmus ovlivňuje lidi jiných táborů a
jak dochází k řadě konverzí. /Vliv katoli
cizmu na Halase, Holana, Seiferta, konverze
Schulzova atd./
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V třicátém dovátém roce se ke katolické
tradici přihlásí Arne Novák a praví, žc nevidí
pro národ jiné cestyo V-rocc 1942 zřeknď se
své minulosti Josef Svatopluk-Machárj1 ■prohlá
sí ji za, omyl a přihlásí se k třááici křes
ťanské .
■ —■
Za okupace píše Emanuel Rádi svou Útěchu
z filosofie. Je to jeden z projevu velikého
návratu českého intelektu k ’duchovnímu světu
předků. Jejím základem je rožpomínka na svět
dětství, prožitého v rodném městečku - Pyšelích u Benešova. Skrze tuto rozpómínku začncRádl chápat barok a středověk a pochopí to,
co je červenou nití úvah celé knihy; potřebu
souvislosti. V celé knize je několikrát opa
kována věta evangelia; "Přišel jsem ne proto,
abych Zákon zrušil, nýbrž naplnil". Tato věta
stává se Rádioví kanonickou větou kulturního
vývoje, který byl poprvé narušen renezancí,
podruhé v dobách moderních. Knihou Útěcha
z filosofie.překonal Rádi svého učitele,
který zůstal v půli cesty, T.G. Masaryka..
Nechceme ve výčtu úspěchů let třicátých
pokračovat. Zajímavé je, že třicátá léta jsou^
dobou velkého zájmu o barok. Je napsána celá
řada významných knih a studií o barokní lite
ratuře a umění. Je uspořádána výstava "Pražský
barok". 0 baroku psali; Josef Pekař, F.X.Salda, Václav Oemý, Josef Vašica, Albert Vysko-.. .
čil, Arne Novák, Zdeněk Kalista, Vilém Bitnar
atd. Dochází k reedici barokních děl. Durych
píše své dvě Valdštejnské trilogie a na počát
ku okupace vydává Služebníky neužitečné;
Schulz chystá trilogii k oslavě církve barokní
doby./Kámen a bolest,pozn./ Zahradníček píše
a na počátku okupace vydává své Korc-.ihve, je
jichž závěrečný oddíl, podle něhož je kniha
nazvána, je oslavou českých světců, zčásti
inspirovanou barokem. /V Městské knihovně
pražské byla pořádána jednou přednáška o ba
roku. Při ní byly čteny úryvky z Laštůvkových
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kázaní. Po přednášce přišel za přednášejí
cím Zahradníček celý, nadšený - a přece ma
jící určité pochybnosti, zda taková kázání
poslouchali naši předkové - a to i ti nejprostští lidé./

Od třicátých lot začíná u nás nástup ka
tolicizmu takřka na celé kulturní frontě.
Nešlo tedy jen o sporadické úsilí pár jed
notlivců, jak tomu bylo dříve. V době ba
rokní zasahuje katolické kulturní úsilí ce
lou českou kulturu. Od konce osmnáctého
století teprve třicátá léta století dvacá
tého znamenají aktivizaci katolického kul-'
turního úsilí v celé šíři.

Léta třicátá konečně nabourala národní
mýtus o temnu. V literární historii existo
vala o letech 1640-1780 představa temné
propasti, která se obcházela. Už Jungmann '
znal největší barokní báseň "Co Bůh - člo
věk?". Tato báseň byla však považována za
překlad ze španělštiny. Teprve v třicátých
letech se prokázalo, že jde o původní dílo
Bedřicha Bridela. Světlo literárně histo
rického a kritického poznání rozptýlilo
temné představy o temnu. A to ještě není
ukončena práce, která stojí na počátku kaž
dého literárně historického objevu, práce
heuristická.
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VI.
DNEŠEK

Letos /1964,pozn./ je tomu dvacet pět let,
t.j. čtvrt století, co bylo narušeno, respek
tive přerušeno teologické studium v českých
zemích. Je to významný fakt, který nutí člo
věka k zamýšlení. Kněz, vpravdě muž Boží,
který se po mnoho let věnoval výchově kněž
ského dorostu, se vyslovil k této skutečnosti
na adresu kněží: Bůh chce v této době u nás
ukázat, že se obejde bez kněží. Náš pohled na
věc je odlišný. Katolické osvícenství vytvo
řilo a ovlivnilo typ kněze v českýcn zemích.
V tomto typu se nezalíbilo Hospodinu. Proto
má být vyradýrováno. Zásah Boží je tvrdý.
Mnohaletá přestávka vytvoří předpoklady k vy
tvoření nového typu kněžského v našich zemích.

"Abychom byli věrní otcům, musíme opustit
otce". Takové bylo heslo Arnošta Psichariho.
Toto heslo znamenalos Abychom byli věrní dáv
ným otcům - předkům, musíme opustit cestu
svých bezprostředních duchovních otců. Arnošt
Psichari byl vnukem Renanovým. Heslo znamená
pro dnešek: Je nutno opustit naše bezprostřed
ní otce, poznamenané více nebo méně ideály
katolického osvícenství a vrátit se k otcům mužům Božím doby barokní.
Je třeba obnovy duchovní kontinuity. Mlu
vil kdysi jeden kněz o domácím kuchyňském čKachovním prostředí. Na druhé straně se setká
váme s-kněžími, kteří studovali v cizině a
nabyli širokého rozhledu. Jevšak nutno s
nadsízkou říci, že jsou cizinci, ve své vlas
ti. Je jim třeba, aby vešli v souvislost s
duchovním a kulturním úsilím českého katoli
cizmu.

%
Současná katolická obnova musí navázat na
úsilí baroka. Barokní rekatolizace poskytne
rekatolizaci soudobé mnohý příklad, analogii
a inspiraci. Bude třeba obnovit, rozšířit a
prohloubit barokní studia let třicátých. Mě
li bychom usilovat o kanonizace velkých
apoštolských postav doby barokní. Mluví-li
se dnes o potřebě farních komunit, měli.by
chom studovat ideu centrálních farností, po
dle níž reorganizoval duchovní správu.v Ce
chách kardinál Harrach. Sv Norbert byl v do-r
bě pobělohorské vyhlášen za patrona české
země nejen proto, že jeho ostatky byly pře
vezeny do Prahy, ale hlavně proto, že idea
centrálních farností byla Inspirována pří
kladem premonstráckých farních komunit.
Slyšeli jsme z úst některých kněží, když
se mluvilo o věcech kulturních, větu? "To
není nutné ke spáse". Jejich barokní předko
vé soudili jinak. Někteří dnešní kněží zapo
mínají, že spaseno má být všecko, to znamená
i kultura. "Christus will in unscrem Zoitalter nicht nur ais Retter des Himmels, sondorn auch ais Retter der Erde erscheinen",
/Kristus se nám chce zjevit jako zachránce
nejen nebe, ale i země/, řekl ve Vídni P.
Lombardi. Pokřestaněná kultura, se stává ná
strojem spásy.

Trident byl koncilem stylotvorným, konci
lem stylotvorným byl a bude druhý koncil va
tikánský. Zodpověděl řadu otázek našeho ča
su. Problémy našeho času uvedl ve vztah s
tím, který je KENTRON nového řádu, Ježíšem
Kristem, který je světlem. Dekrety koncilu
nejsou však podrobným receptem. Proto třeba
další usilovné intelektuální práce.
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Abychom viděli dopředu, musíme se ohlédnout
dozadu, praví Chesterton. Á Oaadajev zdůraz
ňuje ve svých filozofických listech potřebu
studia minulosti. Je ho třeba k vytvoření
"kladných idejí", praví, které nám pomohou v
naší orientaci v době přítomné. Barokní reka
tolizační úsilí je charakterizováno dvěma
proudy a. postoji. Jeden můžeme nazvat výboj
ným, druhý milosrdným. Postoj a proud výboj
ný se dopustil určitých přehmatů. Závěry II.
vatikánského koncilu zaujímají v této záleži
tosti jasné stanovisko. Pro správnou orienta
ci a správný postoj, který bude postojem
katolickým a českým, je nezbytné znít roštoj
reprezentantu milosrdného proudu rekatolizač
ního . Začne-li člověk o těchto věcech pře
mýšlet, žasne nad tím, jak se mu mnohé pro
blémy začnou objasňovat.
Italský profesor, znatcl a překladatel
české poezie, obzvláště Holana, mluví o ba
rokním prvku v moderní české poezii.
V baroku svět náš a svět onen byl v kores
pondenci. Spojení obou světů je základním mo
tivem poezie Holanov^r. Před nedávném vyšla
Holánová báseň, v níz se mluví o dvou jeze
rech. Jsou zcela blízko sebe, ále přece je
dělí úzký pruh země; na tomto pruhu země leží
žena; svýma rukama, nořícíma se do vody, spo
juje obě jezera. Těmito jezery je svět náš a
svět onen. 0 styku obou světů mluvil Holan v
jedné přednášce po druhé světové válce. Použil
přirovnání, které v materiálním smyslu dnes
neplatí; jde tu však o podstatu myšlenky,
která trvá. Hekl, že jako radiové Vlny nejsou
s'to, aby při vysílání opustily okruh zemské
přitažlivosti, tak není s to modlitba básníka
proniknout klenbu nebes. To dovede jen - řekl
Holan - modlitba světce.
V roce 1939-40 psal Holan sv°ij První testa
ment, ktorý jo zároveň jakýmsi .ovdem nad
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první republikou. Závěr této knihy zní takto;
Dokud svět náš a onen svět,
zde budou stát jak protiklady,
nebude nikdy míru tady,..
A marně zvem po celý věk,
v svá hnutí stádné-nebezpečná
mír noz míry ...Jako bys řek’;
mír bez matečných louhů Věčna ...

My, kteří kdysi vzlétali
a znali vztlak a podnebesí,
sedání sov a krásu kdesi - s
teči bez proroků, kteří děsí
a s nimiž jsme se střetali,
chcem budovat, co nás j.en slaví ...

Jenomže sama země praví;
bez ryzí transcendentály
se žádná stavba nedostaví,
nikdy, ach, nikdy nedostaví.
Jde o onu transceudentálu.
V kapitole první a druhé jsme mluvili o
transcendentále v srdci člověka; v kapitole
třetí jsme mluvili, jak se staví stavba s
ryzí transcendentálou; v kapitolách dalších
jsme hovořili o tom, jak:jedna doba, totiž
barok, stavěl tuto stavbu. Dále jak ‘osvícen
ství začalo tuto stavbu bourat. Dále jsme
pojednali o obnově této stavby v třicátých
letech a o úsilí, které je před námi.

Primům vivere, deinde philisiphari. Začněme
každý vzpomínkou na své dětství a mládí. Jako
po západu slunce je ještě obloha a krajina ozářena a zbarvena jeho paprsky, tak i nvče
dětství a mládí bylo ještě ozářeno paprsky ba
rokního slunce, které zapadlo. Chceme-li vnik
nout do problematiky současného světa a do
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otázek vývoje minulého, promítněme si tyto
problémy a otázky do života místa,^kHe jsme,
se narodili, kde jsme prožili první část své
ho života a kam jsme se vraceli. Naše myšlení
nabude na živosti a dříve pronikneme ke koře
nům věcí.

