FRANTIŠEK

LAZECKÝ

VYŠEBRODSKÁ

MADONA

Noc kráčí po sněhu, jenž pokryl všechny kraje.
Mír s nebe přichází a světnicí mou vlaje.
Všechno spí. I zvony z Břevnova již dávno neslyšet.
Je po půlnoční. Pod sněhem leží svět.
Kolkolem plné třpytu se rozkládají pahorky mých Čech.
Pod jasným krovem nebes se tísní jejich vzdech.
Pastýři troubí do noci, v nebesích Anděl prozpěvuje,
poslední svíce stromku Tvůj obraz osvětluje,
Tvůj úsměv líbezný nám svítí pokojem.
Horstva Čech krajkovím zdobí Tvého roucha lem.
Otec Ti poslal korunu, nebe je plné hvězd.
Dokola střežena řetězem pražských měst
přes kraje díváš se a září Tvá pleť jabloňová
na vesničky a pole, rybníky a lesy, které Tvůj plášť chová.
Tvou pletí jaro šatí tuto zem a barví její podnebí.
Jabloní, pšenicí a plátnem ta zem Tě velebí.
Tak se dnes usmíváš a přece vím, Tvé srdce žalem puká
až Syn se probudil. Je v Jeho očích muka,
však záře Jeho čela se rozsévá nad chlumy českými,
kde v sněhu obilí stéblem hraje a zrny zlatými
a všechny lány Čech, z nichž mnohý krví Světce posvěcen,
se k Jeho bokům laskají, je ovinují do svých plen.
Řeky a horstva, dvory a vinice, které kolkolem leží,
koledy jedním hlasem mu zpívají pod báněmi svých věží.
On svýma ručkama zem k nebi pozdvihuje,
za svět, jenž neví, co činí, u Otce oroduje
a v Jeho bolesti prosí též naše zem.
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Ó Hvězdo Jitřní, jež bosou nohou dnes kráčíš nad sněhem,
svou patou Východ otvíráš a svítíš po kraji,
jehož vrchy se pod Tvým pláštěm modrají,
kde žalmy zpívá Vltava, jí odpovídá Váh,
kde kohouti již kokrhají a lidé přicházejí pokleknout
na Tvůj práh,
kde koledami kostely šumí a léta úrodou,
na skutky naše, na příští úrody rozprostři ruku svou,
nad rody našimi, nad dětmi našimi své vezmi slitování,
ó Hvězdo Jitřní, jak kdysi poklekly, zas kleknou před
svou Paní.

EVA
Strom mnohohlasý zpívá a šumí z boků Tvých,
Ty, která národ můj kolébáš v lůně svém,
Ty, kterou korunuje báň hvozdů hvězdnatých,
k nimž Miserere stoupá v Tvém hlasu tesklivém.
Madono světlem oděna a zraků milostných,
před kterou hvozdy hvězdných palem
své tváře naklání v dojetí neskonalém
s posledním zrnkem máku a plodů révových.
Děťátko na Tvých loktech Tvé dílo vykupuje,
to země s nebesy mu slávu prozpěvuje,
oblaka, pláně vod mu pleny vidíš tkát
a všechny harfy země ve spánku kolébat.
Však v pláči uzřela jsi jak Tvůj Syn
měl údy zmučené čtveřicí hřebů zrezavělých,
kol hlavy korunu z akátů zkamenělých,
bok kopím zbodený, tak ležel přes Tvůj klín.
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Která po denní lopotě sedalas na svém prahu,
Jidáši hlavu vískajíc i Kainu bratrovrahu,
Světci, jenž vrhl oheň na břehy Indie,
Tomu, jenž se nám dává v podobě hostie.
K Tobě své miserere z
a na dny ztracené si v
trav vláním obklopený
a lyře větrné uprostřed

cisteren času zpívám
stesku rozpomínám,
v Tvém plášti když jsem spal
jasu vod a noci naslouchal.

Mír kvasy královskými napájel celou zemi
a letní noc se chvěla hvězdami nade mnou,
jen kohout sladce pěl jasnými kupolemi
a pokoj Páně kráčel přes trávy krajinou.
Za jedné teskné noci výkřikem probuzený
spatřil jsem rodný dům Tvým pláčem rozsvícený
jak svící voskovou, jež byla plna slz. K nim jsem byl
vyzdvižen
z klidu a pokoje Tvých měkcesladkých plen.
A nyní vím, bych jednou živý byl
uprostřed květů trav a lidu radostného,
živ budu z Tvého soužení a z pláče Tvého:
tak na vahách té země své skutky vyvážil.
Však hladem trýzněna pod světly velkoměst
prokřehlá budeš stát.
Pod korunami hvězd
děťátko v náručí Ti klidně bude spát.
Ty, která po lásce budeš mít věčný hlad,
pelyněk lásky budeš pít, mužovy přijmeš rány,
mor stihne děti Tvé a stáří unaví Tvůj bok rozedraný,
kolkolem bude fičet mrazivý listopad.
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Až večer po práci, kdy ztichne celý dům,
u lůžka v slzách poklekneš, bys vzdala díkuvzdání,
uvidím Anděla, jenž krouží kol Tvých skrání,
kvas révy královské přinášet vyschlým rtům.
Lodice labutí, k níž moře tulí se, nebesa i zem,
lodice přeslavná, Tvé oslnivé světlo nám svítí na přídi,
které se zvolna snáší a padá na lidi,
neb všechny chudé skrýváš v tom plášti milostném.

ČESKÝ LISTOPAD
Již dávno přejel srpen na vozech Faraonových,
jež vezly úrody z tvých polí, z vinic tvých,
k nebesům sklání se klenby kostelů a báně věží,
mráz se popásává po pahorcích, na naši zemi sněží.
V dusotu větru naslouchám. Smrt kolem Čech si kráčí.
Do pěstí na mrazu hladoví lidé pláčí
a jako víno moru jim v srdci stoupá nenávist.
Stříbrným zvonkem v úvozu poslední zvoní list.
Ó hřejte hudby, vřískejte děvky jak nikdy v masopustech,
snad zítra potáhne smrt kosu v našich ústech,
jak vítr orval stromy, tak vyžere nás hlad,
zem bude naše tělo, na něm červ hodovat.
Však nás, které pět ran z propasti času váží
a naše skutky s Gehennou či s Nebem jednou sváží,
od lhostejnosti, lží a otrávených střel
s tou zemí ochraňuj sám Svatý Michael.
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MARCEL JOUHANDEAU

MLČELIVÁ MAGDALENA
I
Filomena Anna Douceronová si otevřela obchod devocionaliemi
z obavy, aby mlčelivá Magdalena, její nejstarší dcera, nezemřela samotou a aby ji uchránila svodů Ošklivosti.
Krámek byl temný. Magdalena ještě temnejší ve smutku svých
šatů a svých myšlenek. Těžká obuv, kterou nosila, doprovázela její
krok chvěním struny, do něhož se mísilo supění utajovaného dechu.
Neznělé zvonce se srdcem vlněným, rozvěšené podél stěn až velmi
daleko, rozechvívaly ono arpeggio truchlivého ohlašovatele. Zahalená ruka strčila do dveří. Tu s velikou podlouhlou tváří s lysou
pletí sádrových odlitků se objevovala Mlčelivá Magdalena, bledost
věnčená vlasy tvrdými jak trny akátové. Kráčela automaticky, zdlouhavě a měli jste dojem, že se za ní v tichu a temnotě naprosté rozprostírá nesčíslné křídlo Apokalypsy. Držela v jedné ruce bílý hadřík
a druhou rukou rozložila na prsou kytici ledových prstů. Každý
z jejích pohybů byl postupně poslušen jakéhosi obřadu, jehož tajemství neznala ani ona sama.
II.
Vešel mladý muž. »Rád bych viděl ten Krucifix,« pravil, »co jste
měli v neděli ve výkladě.« - »Padesát franků,« odpověděla Mlčelivá
odstrašujícím hlasem, otvírajíc dokořán tmu v pozadí krámku, kde
zmizela...
Kráčí automaticky, zdlouhavě pod olověným pláštěm, vlekouc
své plstěné nohy. Její veliká podlouhlá tvář se zdvíhá jako luna nad
boží mukou. Trní akátového mlází drsně jí na čele šelestí, zatím co
křídla Apokalypsy prostírají se za ní.
Mladý muž »vidí« Krucifix v bílém plátně, jež drží dvě velikánské ruce. Pozoruje Boží tvář, tělo, každičkou ránu, kolena zhmožděná.
Oči mu vlhnou slzami jako ty oči Ježíše visícího, zdrásané a opuchlé.
Mlčelivá Magdalena vidí mladíka plakat a počne hladit rány,
které ho rozplakaly. Chápe naráz, tak jako propadáme šílenství, že
je možno plakat nad Bohem. Ale miluje zejména Anděla oné zvěsti,
které jí neučili kněží, když on praví: - »Budu se moci na něj chodit
»dívat« každou neděli, než si ho odnesu?« - Et e g o e u m t o l l a m
(Joan. XXX, 5).
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III.

Každou neděli po hrubě mši - zdlouhavě ve své bledosti, kterou dobrotivě ozdobila novým leskem, automaticky z hlubokého
pozadí krámu vycházela Mlčelivá Magdalena jako z hlubokosti věcí
monstrance či nejpravdivější Pieta, jakou kdo vysnil, držíc v leknínu
z perleti a mušelinu na rukou Boha na kříži před uklánějícím se
mladým mužem.
- »Nic si neřeknou a pláčí,« myslila si Filomena Anna, když
je tak přistihla spolu. »Ona drží stále Krista v náručí, zatím co ten
druhý již odchází po špičkách pozpátku. Patrně se strachují, aby
nevyrušili Krista Pána nebo neprobudili jeho stráží. Dalo by se říci,
že jsou tu spíš proto, aby ukradli, než aby pomazali mastmi to tělo.«
Byla by měla ledacos vytknout Filomena Anna tomuto obchodování, než její dcera dělala Evangelickou Ženu tak podivnou a mladý muž Apoštola tak nezkušeného u Krucifixu, který měl stát padesát franků, že to strpěla.
IV.
Minuly dvě neděle. Mladý muž se již neukazuje, ale Magdalena nachystala všechno na obvyklou hodinu, když tu vtrhnou do
krámu dva lidé, dva neznámí a řeknou zhurta: - »Jdem si pro ten
Krucifix. Pan Saint-Jean umírá. Zemře dnes večer. Zde je těch padesát franků.« In a l b i s .
Magdalena pohlédne do tmy a odváží se do ní. Mechanická,
černější a zdlouhavější než kdy jindy, dlouho se jaksi nevrací, s Kristem v ochromených pažích. Naposledy pohladí Boha, předstírajíc,
že jej utírá a zabaluje ho s pohřební zbožnou úctou před zraky
shrbených přátel člověka, který umírá.
Slzy zůstávají zachyceny v dlouhých akátových řasách. Ne že
by se neodvažovala políbiti tvář, nežli ji zakryje, ale střeží se pohnout z obavy, aby nestřásla hrozen slz, který cítí těžce zrát tak
blízko na očích.
V.
Nevidí již Boha, nevidí již svých rukou, nevidí již nikoho, samotinká za svými slzami, nevidí již zhola nic.
- »Pan Saint-Jean umírá.«
Byla by málem řekla: »Nechte mě. Sama mu donesu k loži
tohoto Ježíše Krista, který je tajemstvím nás dvou, jeho a mne.«
Avšak nikdy nevycházela ven. Byla tak ošklivá.
Světské ruce se chopí kufříku.
Nyní, když »On« odešel, kde přebývá? Ona neví. - »D o m i n e ;
si tu s u s t u l i s t i e u m , d i c i t o mihi, u b i posuisti?«
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Mlčelivá je zmučena. Nikdy již neuvidí tváře mužské. Že si
jen Boha neponechala? Nepamětný bílý hadřík v potemnělé pravici, uprostřed nábožných předmětů v krámě sedíc, nemohouc učinit dál ani krok, s tou hrůznou hlavou bolesti trpí, hle, tolik, že
se usmívá, právě v tu chvíli, kdy vstupuje matka, kteráž spatří na
pultě těch padesát franků.
- »Zařídím jí,« řekne si Filomena Anna, »tabáční trafiku.«
Přeložil V. Renč.

A. V. M I C H Á L E K

RÁNO NA ULICI
Svit nebe lomcuje mým otevřeným okem
když ráno napájí se z nenačatých džberu
dláždění slyším jít svým monotonním krokem
od domu k domu jako za večerů
Ke skoku vzpíná se shluk světla mezi štíty
běh kopyt bezhlavých se do úderů tísní
s ramen svých svléká dech tmy nocí šitý
zavlhlý sněním zlým a vonný mlžnou plísní
Zardělý vítr stoupá od přístavu
po plachtách mraků navátých jak sněhy
proč rve mé břehy hukot toho splavu
hlubino života - tak plna s hořké něhy

MODLITBA P Ř E D J A R N Í
Květiny kvasí a hlína pěna je
vidím dech země v páry srovnaný
jak s korouhví jde k mrakům stenaje
můj chorál večerní ti země těžkým jest
nemohu za nic však proč zrovna my
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nejtišší ze všech nemůžeme spát
pro kroky ledu v srpech polních cest
se stíny polních žen a stejně polních stád
proč po nádobě srdce mého sáhlas'
tak časně
že pod úderem hole tvé mé oči pramení
něco mi šeptáš ale promluv nahlas
rozestři kolem svoje znamení
nech boky bílé keři vysázet ať zrají
v plod nějaký jenž do klína by paď
své víry símě dal jsem ti můj kraji
v milostné ano proměň svoje snad

JOSEF VAŠICA

LEGENDA SVATOIVANSKÁ
. . . Nezřím ho v té kráse - šedý mrak
ukrývá jej příšera co bledá
a jej v pravdě poznatí mi n e d á . . .
K. H. Mácha.

1. SV. I V A N U B R I D E L A
Teprve při podrobnějším studiu české Bridelovy legendy o sv.
Ivanu (Život svatého Ivana, prvního v Čechách poustevníka a vyznavače, v Praze 1657)1 a všeho, co s ní souvisí, jsem zjistil, že Bridel
je též autorem latinské skladby »Vita sancti Ivani, primi in regno
Boemiae eremitae« (v Praze 1656), mylně připisované Matouši Ferdinandu Sobkovi z Bilenberka, jehož jméno se čte na titulním listě
i na konci věnování císaři Leopoldu I.2 Neboť máme dvě stará svě1

) Vyjde tiskem ještě letos nákladem opatství břevnovského v Praze.
) O M. F. Sobkovi (1618-1657), který byl opatem benediktinů u sv. Mikuláše
na Starém Městě Pražském (1649-1664) a současně u sv. Jana pod Skalou (1652-1664),
potom prvním biskupem v Hradci Králové (1664-1668) a konečně arcibiskupem
pražským, srov. Karel Uhl, Rajhradští znamenití rodáci (Kalendář »Moravan« roč.
1931, str. 64-74). Také Uhl (str. 68, 72) přičítá Sobkovi tento latinský život sv. Ivana;
podobně též Dr, P. Maurus Kinter O. S. B., Vitae Monachorum (Brno 1908, str. 164),
Ant. Rejzek T. J., P. Bohuslav Balbín T. J. (Praha 1908, str. 372), Aug. Potthast,
Wegweiser durch die Geschichtswerke des europ. Mittelalters 2 , II. sv. (1896, str.
2
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dectví, která zcela nepochybně dokazují autorství Bridelovo. První pochází od Bohuslava Balbína (Historiae Beatissimae Virginis in Sancto
Monte Societatis Jesu, Auctarium I, Pragae 1665, str. 15), jenž praví:
S. Iwani gesta, mortem ac miracula, P. Fridericus Bridelius S. J. historice ac poëtice, egregio styli cultu descripsit, quem libellum postea
Augustissimo Caesari Leopoldo placuit dedicari. Není sporu, že tu
Balbín míní latinský Bridelův spis, poněnadž jeho český Život sv.
Ivana je dedikován opatu Bilenberkovi. Ještě zřetelněji se vyslovuje
vydavatel života Ivanova, pouhého to přetisku z Balbínových Historií, bollandista Daniel Papebroch v své úvodní poznámce (Acta Sanctorum, Junii t. IV, 1707, str. 823), v níž přímo mluví o dvou spisech
Bridelových: »Omitto recensere libellum editum anno 1666 (místo
1656), quem Leopoldo I, tunc recens inaugurato Bohemiae Regi, inscripsit Matthaeus Ferdinandus de Bilenberg, ipsius loci ac S. Nicolai
in Vetere-Praga Abbas: est enim panegyris, prosa et versu contexta,
nec quidquam minus quam historia: quam anno mox sequenti studio
accuratiori recognitam auctor suus (t. j. Fr. Bridelius) sub proprio
nomine edidit, primum in duodecimo (ut loquuntur), deinde compendiosius in decimo sexto...« Údaj sice není úplně přesný: nepraví
se tu nic o rozdílném jazyce obou publikací; dále ani v české versi
autor sebe výslovně nejmenuje, nýbrž tají se za písmenami J. A.
S. P. (= Impressí Akademická Stará Praha) jako tehdejší správce
klementinské tiskárny ; konečně formát latinského Života není 12°,
nýbrž 8°. Ale jinak je tu jasně řečeno, že spis podepsaný Bilenberkem, patří Bridelovi. Ostatně ani zde u bollandistů, ani nikde jinde
ve starších výčtech svatoivanské literatury, nenajdeme jména M. F.
Sobka z Bilenberku.
Základní osnova obou prací Bridelových je táž, střídají se v nich
prosaické kapitoly životopisné s veršovanými vložkami, vesměs lyrické povahy, až na závěrečný český »Snopček života sv. Ivana«,
který stručně shrnuje v sdružené rýmovaných dvojverších hlavní
děje jeho života. V podrobnostech se tu však jeví značné rozdíly.
Latinská Vita je i v svých prosou psaných oddílech umělečtější, snaží
se o hledanější výraz, odívá i prosté události v slavnostní háv, zatížený citáty a třpytící se mnoha tehdy módními hříčkami slov. Přirozeně, že víc těchto figur se najde v partiích veršovaných. Vedle
1412), F. Tadra, Věstník České akad. XV (1906, str. 423) a jiní. Praví-li tudíž i sám
Bridel v své dedikaci české legendy opatu Bilenberkovi, že byl »Ivan Vašnostiným
pérem ozdobený«, možno tomu rozuměti jen tak, že se tím myslí jeho dlouhé a
z části v hexametrech zveršované věnování císaři Leopoldu. Toto latinské veršování
o sv. Ivanu mělo předchůdce již v 1. pol. 16. století: byl jím Simon Fagellus
(t 1549), poeta laureatus, probošt kapituly u Všech Svatých, autor heroické básně
na hrob sv. Ivana (srov. Český slov. bohovědný IV, 1930, st. 10); v rukopise univ.
knih. praž. XVII E 49. f. 100 je její opis podle přetisku u Gonona 1625.
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anafbrického opakováni slov a hojných asyndetických skupenin, jež
obecně vyznačují barokní stil, záměrně se tu užívá chronostichů,
anagrammat jména světcova (Ivan = vani, na vi, vina ; Ivani = in via)
nebo císařova (»Leopoldus Austriacus = Salve Cordis voluptas«), jakož i hříček »Ivani anni«, »Ivanům - in vanum«, »Ivanům - Silvanum«
a pod., a zvláště s oblibou paronomasie (»virescit ista viribus, haec
virtutibus«, »ad Ivani viridis viribus virescentibusque virtutibus«).
Alespoň jednu ukázku Bridelovy básnické prosy, kde si pohrává s motivem ozvěny, jakousi variací rýmu, s duchaplnou pointou
významovou. 3 Po dlouhém a strastiplném bloudění našel Ivan nový
domov, »královské sídlo pokoje, trůn ticha, dvůr lásky, palác svobody, hrad bezpečnosti, blaženou konečně a vytouženou svou vlast«
v Čechách, v lesnatých stráních berounského kraje, kde jej uvítala
ozvěna, »dcera hlubokého údolí a skal«: »Nec Echo, profundae vallis
saxorumque Filia tacite dimisit iuvenem; nam cum ille salutaret deserta, ilia reponebat:. s e r t a , serta nimirum parari capiti S. Ivanis laurea
tot foliorum quot victoriarum. Dicebat ille: Tu petra, es mei amoris
testis! Reponebat Echo: e s t i s . Ingeminabat ille: Quales ibi sint futuri mei labores! Respondebat Echo: o r e s . Suspirabat hic dicendo:
O colles, eritis mihi dilecti! Dicebat Echo: l e c t i . Tu mea requies!
Echo: es. Dicebat Ivanus: O salve petra praeclara! Echo cantu referebat:. ara. Quid parturiunt hi montes? F o n t e s , Echo canebat. Cur
non bibimus? I m u s . Ad specum? Echo: t e c u m . Quid sunt res
mundanae, Ivane? V a n a e . Nonne perit vita? Ita. Cur vivimus?
I m u s . Qualis est vita misera? S e r a . Quae sunt urbe? T u r b a e . Cui
nocent morbi? O r b i . Quae sunt eius factiones? A c t i o n e s . Quale
aulae theatrum? A t r u m . Quid sunt sublimia? S i m i a . Quid gloria?
S c o r i a . Quas habet delicias voluptas? R u p t a s . Ubi ergo est locus
absque procella? C e l l a . Quid ista tua petra? A e t h r a . Quid hic
comedes solus? O l u s . Quid dicet tua nutrix, Ivane, Dama? A m a .
Ibi placebis, ut video? Deo. Ita ludebat pudibunda vel potius ludibunda rupis filia, applaudebatque specum ingressuro Ivano..« 4
3
) Srov. u Friedricha Spee (Trutznachtigall, ed. Reclam, str. 20 násl.): »Ein
Liebesgesang, ein Spiel der Gespons Jesu mit einem Echo oder Widerschall«, »Anderer Liebesgesang der Gespons Jesu, darin eine Nachtigall mit dem Echo oder Widerschall spielet«. Zde je použito motivu ozvěny ve verších, ale Bridel, který Fr.
Spee znal a z něho i překládal, mohl si vzíti odsud podnět k své hříčce s ozvěnou
v prose.
4
) V překladě, ovšem bez oněch rýmů-ozvěn, zní toto místo: »Ani Ozvěna,
hlubokého údolí a skal Dcera, mlčky nepominula jinocha : neboť když on pozdravoval pustiny, ona odvětila: v ě n c e , věnce totiž že jsou chystány hlavě sv. Ivana
z vavřínu tolika lístků kolik vítězství. Děl o n : Ty skálo, jsi mé lásky svědkyní!
Odvětila ozvěna : j s t e . Zalkal on : Jaké zde budou mé námahy ! Odpovídala Ozvěna:
m o d l i se. Vzdychal on řka : Ó pahrbkové, budete mnou milováni ! Děla Ozvěna :
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Veršovaných skladeb v latinské legende je dvojnásob tolik co
v české, avšak kromě dlouhého Epinicia, opěvajícího v hexametrech
vítězství Ivanovo nad ďábly, a kratší modlitby s pravidelným rytmem,5 jsou to vesměs menší apostrofy nepravidelných veršů, z nichž
první a poslední se obracejí přímo na císaře Leopolda I: »Jiní z hor
těží mramor, my celou horu stesáváme v sochu... a v úctě ji skláníme a stavíme ke královským tvým nohám!« I naivní motiv legendární, že ze zabité laně vyteklo množství mléka, mění se u Bridela v skvělé obrazy o kosmické mléčné dráze.6 Dokonalá znalost
latiny, vypěstěná studiem a vyučováním na jesuitských školách, dala
i Bridelovi, stejně jako Janu Kořínkovi nebo Bohumíru Hynku Bilovskému, vytvořiti v jazyce Vergilově a Horácově dílo trvalé ceny.
Jinak je tomu v české legendě. Nic z těchto fines latinské poetiky. Symbolické vyjádření tohoto rozdílu mohli bychom viděti ve
slovech, jimiž Bridel uvádí souběžnou veršovou skladbu, »Oratio divi
Ivani ad Deum« a české »Dychtění po nebi sv. Ivana«7: Interea lubet
Olorem venerandumque Cygnum fata sibi occinentem auscultare,
a proti tomu: - dříve jeho úpění, toho polesního slavíčka uslyšíme.
Labuť a slavíček! Takový je i stilový poměr obou variací. Prismatem české řeči rozkládá se táž látka v jinou stupnici barev. Básník
l o ž e . Tys mým odpočinkem! Ozvěna: j s i . Pravil Ivan: Ó zdráva buď, skálo přeslavná ! Ozvěna zpěvem odpovídala: o l t á ř . Co rodí tyto hory? P r a m e n y , zpívala
Ozvěna. Proč nepijeme? J d e m e . K jeskyni? Ozvěna: s t e b o u . Co jsou věci lidské,
Ivane? M a r n é . Zdaž nezahyne život? A n o . Proč žijeme? J d e m e . Jaký je život
bídný? Z d l o u h a v ý . Co je v městě? S h o n . Komu škodí nemoci? S v ě t u . Co
jsou jeho stranické boje ? Ž a l o b y . Jaké je divadlo dvoru ? S m u t n é. Co jsou věci
vznešené? O p i c e . Co sláva? S t r u s k a . Jaké má radosti rozkoš? S t r h a n é . Kde
tedy jest místo bez bouře? C e l a . Co tato tvá skála? N e b e s a . Co tu budeš jisti
samoten? B y l i n y . Co řekne, Ivane, tvá živitelka, Laň? M i l u j . Zde se zalíbíš, jak
vidím? B o h u . Tak si pohrávala ostýchavá či spíše hravá dcera skal, a jásala vstříc
Ivanu, chystajícímu se vejít do jeskyně...«
5
) Je to logaedická pentapodie akatalektická:
Regum Maxime, Principumque Princeps,
Tellus, cui levius pila rotunda
pondus, nos homines sumus myricae,..
6
) » . . . habeant alii Iunoniam in coelo viam lacteam, qua Heroes astra subeunt;
noster in terris Ivanus viam habuit lacteam, per quam est repertus.« — »Lacteum
senem pridem iam Via lactea e cervae vulnere profusa principi prodidit.« Oblíbeným výrazem Bridelovým je »mléčný Ivan«, prokvetlý šedinami.
7
) Obě mají touž hlavní myšlenku, studenost lidského srdce a žár lásky Boží,
ale v docela jiném provedení. V latinské Bůh je »ter ingens trifidi Monarcha sceptri«,
království, jehož se Ivan zřekl, »Fortunae paradigma Pantomimae«, na roztavení
stydlých srdcí třeba »flammas ignivomas amoris Aethnamc, »Mulciberum Cupidinemque, - casta de pharetra novas sagittasc. Ale i zde končí se báseň dětinně prostičkou touhou, uhnízditi se sladce v Božství: »O si mi liceat, brevi solutis - Carnis
nexibus evolare sursum! Nudum corpore liberumque membris, - In te, Numine
dulce nidulabor«. V české legendě je to příroda, která jej rozněcuje k lásce Boží.
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také měl na mysli jiný cíl a jiné obecenstvo. Chce přispěti k zvelebení kultu světcova mezi českým lidem, proto mu podává v lahodném a přístupném rouše děje jeho života, a také v básnických
skladbách, odhodiv všechnu přítěž antiky, zůstává volným a věrným
synem rodné země. Nasloucháme-li jeho teskně laděnému rozjímání
o nestálosti a převrácenosti světa a jeho řádů, jako by k nám mluvila úzkost českého srdce ve zmatcích třicetileté války, neboť není
to sv. Ivan, který takto dumá, je to básník, jenž »myslí na věčná
léta« ;9 on je to, který vítá pustiny a hory svatoivanské, »sladké samotiny«:, kde každý kout, každý kámen, strom, studnice, bylina mají
proň ztracené kouzlo ráje. Romantická záliba pro děsivou nádheru
nespoutané přírody, která se tu projevuje na několika místech, není
vlastní jen Bridelovi. Ani Bohuslav Balbín se neubránil při návštěvě
Ivanova údolí mocným dojmům, jimiž naň působil ten hrůzně krásný
obraz (»grata horroris imago«), který prý se nedá vylíčiti žádným
uměním podle přiznání těch, kdo jej spatřili, a jeho slova zasvítí
prudkými barvami, když vzpomíná na jednu takovou jeskyni svatoivanskou poblíž Karlštejna, pověstnou svými přízraky duchů a mátoh,
o níž vyprávějí rybáři, často po celou noc v tom úseku řeky ve vodách pracující, že tam spatřili bytosti strašlivé napohled, zvláště
draky oheň sršící, brzy jak se vznášejí kolem těch skal z místa na
místo, brzy jak svá dlouhatánská těla provlékají skalami, bortícími se
v nesmírných hromadách, za sténání a rachotu téměř celé přírody,
křovin a stromoví, nad kterouž podívanou není prý nic smutnějšího.10
Proti tomu má svět ve veršovaném »Dychtění po nebi skoro
miniaturní ráz; odtud v něm tolik zdrobnělin. Již v předchozí kapitole o laňce hospodyni, rozhovořuje se Bridel zajímavě o tom, jak
si vysvětlit důvěrné soužití světců se zvířaty. Je prý to jakási odměna
za jejich neporušenou křestní nevinnost. Z básně samé přímo k nám
dýše idylismus venkovských zahrádek a lučin, třebas že ideová její
struktura je mučivě napiata rozporem chladné tělesnosti a nitra hořícího touhou po Bohu, z něhož padá znepokojivý pablesk i na
nejkřehčí traviny. Rytmický spád verše jako by tu leckde anticipoval Erbena: »vonný, libý větříček - po lukách, po poli věje...«
Bridelovo pojetí sv. Ivana, s prostotou dítěte vybírající z legendární tradice právě její motivy povídkové, jež se tu rozpřádají s patrnou chutí, uráželo asi záhy střízlivějšího čtenáře, možno-li tak soudit
z opisu této knížky, chovaného v pražském Národním museu, kde
mimo menší korektury je vynechána celá stať o laňce hospodyni
8

) Celé toto »Rozjímání k víře podobné všech těch, kteří opravdu se mini
s světem rozloučiti« bylo přetištěno v Akordu (IV, 1931, str. 418—424).
9
) Srov. žalm 76, v. 6 : annos aeternos in mente habui.
10
) Historiae B. Virginis in S. Monte S. J., Auctarium I, str. 14—17.
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i s následujícím »Dychtění po nebi«.11 Sv. Ivan byl též oblíbenou
hrou na jesuitských divadlech. Bohužel, nezachovaly se nám tyto
kusy nebo nebyly posud nalezeny, ale zdá se, že v nich větší důraz
byl položen na zevní okázalost, neboť v Klementinu na konci školního roku 1674 bylo zúčastněno v takové hře »o sv. Ivanu, synovi
krále dalmatského a českém patronu«, sedmdesát herců a třípatrové
jeviště mělo představovat v své nejvyšší části nebe, v prostřední
sídlo blažených a andělů, a v spodní zemi.12
Na úsvitě novočeského romantismu stal se »Ivan« hrdinou epické básně v pěti zpěvích, kterou vydal kaplan František Alexander
Rokos13 v Praze roku 1823, ale z života světcova si vybral toliko
jeho mládí, promítnuté do prostředí pohanského s libovolně vymyšlenými příběhy. Na vyzvání anděla Ivan opustí své rodiče a svou
vlast, kde byl zvolen za vojvodu. Seraf jej doprovodí k jeho novému
sídlu, do síně sklepené od přírody, a předpoví mu, jak se skončí
jeho život. Zde jej básník opouští. Časoměrné hexametry přetížené
pseudomythologickým aparátem14 vlekou se únavně. Málokdy svitne záblesk pravé poesie (»Perlošedá Luny tvář sila s hůry paprsky... « str. 47.)15
n
) Rukopis sign. IV g 20 (srov. F. M. Bartoš, Soupis rukopisů Národního musea
v Praze, sv. I, 1926, str. 225). Opis je celkem povrchní a nikoli bez chyb. Podle
písma bych soudil, že je psán až v 18. století, nikoli v 17. Místy je prosaický text
zkracován. Také skoro celá kapitolka, nadepsaná v originálu >Svatý Anděl vůdce«
je vypuštěna. Rovněž ve zprávě o zabití laně Bořivojem, jsou pominuta slova, že
»z jejího vemene velmi nad obyčej mléko teklo«, detail převzaty z Hájkovy kroniky. Jde tu tedy o kritiku originálu.
12
) Srov. Ferd. Menčík, Příspěvky k dějinám čes. divadla (Rozpravy Čes. akad.
1895), str. 101 118, 150. - J. Máchal, Dějiny čes. dramatu (1917), str. 74.
13)
Žil v letech 1797-1852. Byl rodákem z Loděnice v okolí sv. Jana pod Skalou,
a tam je též psána předmluva (17. října 1822). Mimo tuto báseň »Iwan« vydal Smíšené básně (1827), o nichž se F. L. Čelakovský vyjádřil v dopise (24. VII. 1827)
VI. Kamarytovi, že je to »miserie«, dále povídky a kázání. Srov. Ottův Slov. nauč.
XXI, 914; F. L. Čelakovského Sebrané listy (1869) 204; Literatura čes. XIX. století
1.2 618, II. 494.
14)
Jasoň ( = Apollo), Jitřena ( = Aurora), Května (=Flora), Láda ( = Venus),
Milek ( = Amor), Snílek ( = Morphaeus), Umka ( = Musa), Větrovel (= Aeolus, bůh
větrů), Živa, Živena ( = Ceres) - tak básník sám vykládá v připojeném slovníčku.
15)
Buďtež uvedeny aspoň začáteční verše z prvního zpěvu:
»Vzhůru vypínajecích se vrchů modřenin v dalekosti,
ouzkém Hesperiin v okeánu co krk se napájí,
k východu jenž vrchonosnou dál hlavu rozprostírá:
v mrákotné hlubokosti věků duch můj je pohřížen.
Svrchovaný, tobě jen věkové do propasti bezedné
uplynutí, lesknou stkvěle před tváří se nebeskou.
Jedno ty sám minulosti nemáš a vidíš do budoucna.
Sešli rozum mně vyjasniť tvé světlosti paprslek;
prozpěvovať chci o tvém vyvolenci památce živoucí,
jenž lopotu všelikou snášel k tobě háraje láskou.
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Postava českého poustevníka z šerého dávnoveku musela působit přitažlivě i na K. H. Máchu. Vždyť již jeho Versuche (1829)
obsahují dvojí variaci básně »Der Eremit«. Mezi náčrtky hradů, jež
navštívil, najde se i Skalka. Třetí z jeho Prvotin, hned po »Svatém
Vojtěchu«, je báseň »Svatý Ivan«, kterou Jos. Jungmann jednu neděli
v listopadu r. 1831 předčítal svým posluchačům v hodině češtiny: byl
to první literární úspěch Máchův.16 Obyvatel pouště - »líce jeho touhou bledé« - před smrtí požehnává české zemi, a pak: »sklesne mezi
pestré kvítky, - které z mechu hlavu svou - vzhůru kolem hlavy
jeho, - vzhůru kolem nohy pnou; - větřík hrá kadeří šedou, - líbá
jeho ruku bledou.« Leč Mácha pojal úmysl zpracovat legendu svatoivanskou v rozsáhlejší skladbě, jak svědčí jeho rukopisné čtyřlistí
s titulem »Ivan, báseň o pěti odděleních« a s »Vprovodem«, který
potom v přepracování jako samostatná báseň dostal název »Poutník«.17 Jiný zlomek z této neuskutečněné epopeje, jest nepochybně
báseň »Ivan«,18 v »Prvotinách« zařazená před »Poutníka«, s nímž
má stejný verš (pětistopový trochej). Byť asi první myšlenka na toto
thema byla vnuknuta Rokosem, jak by se dalo soudit z pětidílné
disposice u obou, v pojetí byl tu ovšem zásadní rozdíl: proti neujasněné mlhovitosti primitivního veršovce, Máchovy fragmentárni
náčrtky nám napovídají, že by byl z Ivana učinil rozervance zmítaného vnitřním nepokojem: jeho »Poutník« je »chodec mdlý«, jenž
»žádný nenalézá klid, - před sebe v noc hledí neustále, - krokem
rychlým spěchá dál a dále...« A Ivan, kněžic chorvatský opět je trápen beznadějnou láskou k Bělině, krásné choti knížete Jarvora: »založené ruce, o sloup podepřený... okem plamenným ke trůnu patří, bolest jakás, nikdy necítěna, bolně jemu ňádra mladá svírá. - Milost
je to tu ku kněžně Bělině...« Je pochopitelno, že toho později Mácha
nechal, na pět zpěvů by to nebylo stačilo bez nebezpečí banálnosti.
K Bridelovi má blíž jeho první »Svatý Ivan«, který ještě přebírá některé prvky staré legendy - laň, anděla, skálu s křížem ale vše
obestírá romantikou měsíčního stříbrosvitu v mrtvotichém háji.
Outlověký na tvé kynutí vlast spěšně opustil,
rozmilené vyvinuv se z náručí otci a máti.
Toužně nesáhala pěst jeho žezlu ni po zlatolesklém.
Dej perutí duši mé; jeho vážně by čin povynesla
ze mrákot minulosti šeré. Znáš zemšťana křehkost!
Ourodonosnou jak semotam hlavu klas v poli klátí,
šeptajecí větřík když tílkem zachvěje outlým,
onde a onde jehož skřivené se nedotknulo ostří:
takto v myšlenkách hlubokých pohřížen i Ivan...«
" Literatura čes. XIX. stol. III, 1, str. 8.
17
) Srov. K. Janský, Nové rukopisy K. H. Máchy (Rozhledy, roč. VI, 1935,
č. 2, str. 18).
18
) Spisy K. H. Máchy (nákl. J. Laichtera, 1907), sv. II, str. 16-17.
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2. SV. I V A N V Č E S K É H I S T O R I O G R A F I I
Bridel si nekladl otázku po hodnovernosti svých pramenů. Jeho
poměr k nim je přesně udán v jeho latinské legendě: prostě tu před
svou vlastní práci přetiskl beze změny synopsi života Ivanova z Mikuláše Salia T. J. (1543-1596) podle vydání Gononova z r. 1624,
jako by tím chtěl svůj další výklad postavit na pevnou dějinnou
basi, ale k tomu poznamenal, že mimo to ještě použil jiných spolehlivých autorů a tradic.19 Škoda, že nám neřekl, kterých. U Bridela se totiž po prvé setkáváme se jmény bratří Ivanových, jež znějí
v latinské legendě: Sifridus et Evardus, v české: Syffryd a Edvard;
tento údaj, jak uvidíme, velmi cenný, nepodařilo se mi najít v žádné
starší edici, takže Bridel musel mít ještě po ruce nějaký nám dnes
neznámý variant legendy svatoivanské.
Mikuláš Salius, od něhož pak historii Ivanovu přejímali jiní,
jako Kartuzián Vavř. Surius20 nebo čeští upravovatelé životů svatých,21 nepodává tu nic ze svého, nýbrž toliko překládá do latiny
a poněkud přeskupuje vypravování z Kroniky české (1541) Václava
Hájka z Libočan. Hájek zařadil příběh Ivanův k roku 909. Začíná
tím, kterak Bořivoj jel na lov přes řeku »Mizu« a tam v údolí jednom postřelil laň a žena se za ní, dostihl ji a probodl mečem, a když
padla a umřela, »z jejího vemene velmi nad obyčej mléko teklo«,
takže se tomu kníže i se svými služebníky velmi divil. A tu vyjde
ze skály muž, »dosti veliké a velmi hrozné postavy, s holí v sukni
dlouhé, bos, vlasy nad obyčej dlouhé maje, obočí až přes oči převěšené«, a ptá se knížete, proč zabil jeho zvířátko. Bořivoj s družinou domnívají se z prvu, že je to nějaká šelma, a chtějí utéci, ale
kníže se vzmuží a ptá se poustevníka, kdo je. Ve skalní sluji, kam
je uveden i se svými služebníky, dovídá se, že se jmenuje Ivan,
že přišel ze země chorvatské do Čech za knížete Neklana, otec
jeho že slul Gestimulus a matka Elzabeta, že tu bydlí již čtyřicet
19

) Vita S. Ivani str. 16: »Hactenus Benedictus Cononus Burgensis Monachus
Caelestinus Lugdunensis, in Vitis PP. occidentalium Urbano VIII. anno 1624 dedicatis ex Nicolao Salio Pragensi: nos (t. j. Bridel) ad cunas atque alia ex probatis
authoribus traditionibusque collecta manům, aninum calamumque admovemus.« Cononovych, nebo správněji Gononovych (t 1656) životů jsem v knihovnách nenašel.
20
) Fr. Laurentinus Surius, De probatis Sanctorum vitis (Coloniae Agrippinae
1618, Iunius, str. 326). Praví se tu výslovně v nápise: Beati Ivanis, primi in Bohemia Eremicolae, vitae curriculum ex Annalibus Bohemorum per D. Nicolaum Salium Pragensem recens descriptum.
21
) Na př. ve sbírce »Vita Sanctorum, to jest: Životové, skutkové, utrpení
a smrt Pána Krista, bl. Panny Marie a nejobzvláštnějších svatých«, dříve Alb. Chanovskému mylně připisované (srov. dr. Zd. Kalista v Listech filol. roč. 61, 1934,
str. 299) a vytištěné roku 1625 na f. 120. - Bartoloměj Paprocký (Diadochos id est
successio: jinák Posloupnost, 1598, str. 263-265) rovněž se drží s nepatrnými obměnami Hájka z Libočan.
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a dvě léta, po čtrnáct let nikým neviděn, z Boží milosti živ jsa
mlékem laně. Kníže ho prosí, aby jel s ním na Tetín, ale Ivan se
vymlouvá, že neumí na koni jezditi, bude-li však to vůle Boží, že
jej navštíví. Na odchodu prosí Bořivoje, aby zabitou laň rozdělil
chudým. Hned druhý den z rána kníže na žádost své choti Lidmile,
jež si přála viděti muže Božího, vypravil kněze Pavla s šesti průvodci k Ivanovi a ti jej usadili na osla a s uctivostí přivedli na hrad.
Ale ač mu předložili mnoho pokrmů, ničeho nepožil, nýbrž požehnav knížecím manželům, ještě týž den se vrátil do své poustevny,
kam ho zase vyprovodilo oněch šest služebníků i s knězem Pavlem.
Toho požádal Ivan, aby se třetí den k němu navrátil a sloužil mu
v jeho příbytku mši svatou. Kněz tak učinil, a tu se mu Ivan vyzpovídal, potom mu oznámil, že jest synem chorvatského krále Gestimula, že z touhy po samotě opustil domov a andělem byl přiveden sem na toto místo. Po dvou letech hrozných útrap od zlých duchů, kteří zde měli svou lázeň a příbytek, dostal od sv. Jana Křtitele
proti nim mocnou zbraň v kříži; tím je všechny odtud vypudil a
tomu nejvzpurnějšímu z nich vrazil jej do hrdla, takže s hrozným
křikem, udělav díru ve skále, ven vyletěl. Tento vzácný kříž poručil Ivan knížeti. »Když kněz mši svatou dokonal, Ivan se T ě l e m
B o ž í m a Krví posilnil, Pánu Bohu se snažně modlil, a třetí den
na cestu života věčného odšel, a tu jest na tom místě v té skále,
jakž žádal, pohřben.«
Z tohoto episodního příběhu Hájkova si složil Salius legendu
Ivanovu, spořádav děje jeho života postupem časovým, jinak se však
doslovně držel své předlohy, až na jednu odchylku, že potlačil zmínku o přijímání Krve Páně (... »sacro Christi corpore eum refecit«,...
»a velebnou Svátostí Oltářní opatřil«), což právě je význačné. Neboť
tehdy kromě této »hájkovské« redakce Ivanovy legendy kolovala
jiná, v mnoha podrobnostech nápadně odchylná verse, která je nám
známa již z latinských rukopisů 15. století ;22 do češtiny ji přeložil
a vydal v roce 1592 kapitulní děkan u sv. Víta, korunovaný básník
latinský, Jiří Barthold Pontanus z Praitenberka.23 Sv. Ivan je tu ro22
) Zachovala se a) v rukopise univ. knihovny pražské, odkud ji přetiskl Gelasius Dobner (Annales Hagecii III, 8 a 422) a J. Emler v Pramenech dějin českých
(1873, I, 112-120) podle Dobnera, poněvadž tehdy již tohoto rukopisu v univ. knihovně nebylo. Opis legendy o sv. Ivanu z tohoto nyní ztraceného rukopisu, pořízený
v 18. století, nalézá se v téže knihovně ve svazku sing. XI A 3; b) v rukopise
knihovny benediktinů v Broumově (srov. Památky archeol. roč. IV, 1860, strana
154-157); c) v rukopise knihovny metrop. kapit. pražské sign. D XIV 2 (srov.
Ad. Patera a Ant. Podlaha, Soupis rukopisů knih. metr. kap. praž., I, 1910, str. 328),
kde legenda o sv. Ivanu byla napsána, jak je výslovně poznamenáno, roku 1469.
23

) Život svatého Ivana, jehožto tělo v kostele sv. Jana v Skále pochované v Pánu
odpočívá. Od Jiřího Bartholda z Praitenbergku, děkana kostela hradu pražského, vy256

d e m z U h e r a k r e v n í p ř í t e l u h e r s k é h o k r á l e sv. Ště"
p á n a , napřed pobývá deset let na poušti, kde ho najdou jeho bratři,
aniž ho poznají, potom teprve se odebere dále do Čech a nalezne si
.úkryt u potoka Loděnice; laň Bořivojem postřelenou sv. Ivan požehná a uzdraví; sv. Lidmila sama napřed navštíví světce v jeho
jeskyni, ten vyhoví jejím prosbám a pěšky oklikami, nechtě být nikým spatřen, připutuje na Tetín, kde zůstane přes noc; na zpáteční
cestě ve vsi Hodyni unaven sedne na hrbolatý kámen, který se pod
ním srovná a shladí; tamní honci se posmívají jeho podivnému vzhledu a jeden z nich ho zraní kamenem do krve - zakrvavený kámen
dosud leží v kostele u hrobu sv. Ivana -, jeden sedlák ze vsi však
se ho ujme a zažene pohoniče bičem, sv. Ivan si od něho vyprosí
koníka, a odjede; poblíž svého příbytku sesedne a poručí koníku
přímo se vrátit k svému pánu; ten poslechne, cestou se však promění, stane se větším a tlustším, takže jej sedlák poznává jen po
sedle a uzdě; vida sv. Ivan, že se blíží jeho smrt, modlí se, aby nezemřel bez zaopatření; tu se zjeví sv. Lidmili ve snách anděl a přikáže jí, aby poslala svého kaplana Pavla k poustevníkovi s T ě l e m
B o ž í m a sv. olejem a aby si také vzali s sebou přípravy k vykopání hrobu; kněz sv. Ivana vyzpovídá, podá mu T ě l o B o ž í a pomaže ho sv. olejem, načež svatý muž zemře; Pavel se svým sluhou
mu vykope hrob a pochová ho v něm...
Stojí tu tedy, jak vidno, proti sobě dvě velmi ostře odlišená
podání legendy ivanské. Staly se pokusy smířit je navzájem, jako
na př. ve »Wujkově« Postille z roku 162924 nebo ve spise Jeronýma
Zygmunda Fialy Budínského (Dvanáctero řádů rytířův Božích obojího pohlaví, v Starém Městě Praž. u Pavla Sessia 1630, str. 195-196),
kde Ivan je sice synem Gestimula, krále charvátského, ale ostatní
jeho životní děje, arci jen stručně, podány dle Pontana a jeho latinských vzorů. Podobnou kontaminaci lze pozorovati i v mnohých
pozdějších pracích, z nichž některé ani nebyly tiskem vydány.25
daný a vytištěný nákladem jeho. V Starém Městě Pražském u Jiříka Nygrina. Léta
Páně 1592. - Je to doslovný překlad z latiny, patrně od samého Pontana pořízený;
některé odchylky od textu klementinského (v Pram. děj. českých) se vysvětlí tím,
že použil jiného latin, rukopisu, totiž kapitulního, jehož písař na několika místech
přeskočil řádky.
24
) Srov. Jos. Jungmann, Historie liter. čes. 1825, str. 289 (V. 1247). Za upozornění děkuji p. doc. dru Zd. Kalistovi.
25
) I sám Barthold Pontanus v německém (Das Leben S. Iuani 1596) a latinském (Bohemia pia, Francofurti 1608, str. 50) zpracování života Ivanova má takovýto kompromisní text jako Wujkova postilla nebo Fiala Budínský. Německý spisek
»Das Leben des heil. Ivani Einsiedlers« sepsaný v r. 1660 (rukopis v knihovně břevnovského kláštera) a pak častěji přetiskovaný (ještě r. 1733 a 1740) je vlastně překlad ze Salia s nepatrnými změnami. Pozdní rukopisné kompilace, jež se dostaly
patrně ze zrušeného kláštera sv. Jana pod Skalou do universitní knihovny pražské
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Na dvě věci bych .tu rád upozornil. Předně i ze zběžného srovnání obou legend, Hájkovy a latinské, vyplývá, že v latinském zpracování, ačkoliv bylo psáno o sto let dříve, anekdotární a povídkové
prvky se rozbujely s neostýchavou mnohomluvností, zastírajíce přístup k dějinnému jádru. Můžeme dokonce označiti pramen alespoň
některých těchto přídavků: je jím život poustevníka Vintíře26, který
byl » p ř í b u z n ý m b l a h o s l a v e n é h o Š t ě p á n a , k r á l e u h e r s k é h o « , po 37 let žil osaměle s několika druhy v Českém lese,
nikým neviděn, vystavěv si tam kapličku ke cti sv. Jana Křtitele,
svého obzvláštního ochránce; pro jeho zásluhy kámen, na němž
odpočíval, se změnil v měkké lůžko, takže podnes jsou v něm vytlačeny jeho údy 27 ; také Vintíř byl krátce před svou smrtí objeven
Břetislavem na lovu za přispění jelena, který prchaje dovedl ho
před jeho poustku... Dále ještě jeden rys charakterisuje nám latinskou legendu jako výplod pozdější z dob bojů o kalich. Již v nápise jejím je zdůrazněno, že sv. Ivan a sv. Lidmila přijímali pod
jednou způsobou28 a v rukopise pražské metropolitní kapituly pojal
nějaký apologeta tuto legendu přímo do traktátu proti utrakvistům,
kteří se patrně dovolávali již tehdy starých tradic českých v tom
smyslu, jak to potom formuloval v jakousi nauku o cyrilometodějském původu přijímání pod obojí ve své České kronice (1537) kališnický kněz Bohuslav Bílejovský.29 A přece je známo, že se v Církvi
podávalo věřícím pod obojí ještě i v 13. století, takže v legendách
vzniklých v dobách dávnějších se bez rozpaků mluví o přijímání
(a) »Královská poušt krále charvatského svatého Ivana« z r. 1717 o 530 stranách,
v rkp. XVII F 24, b) »Regia solitudo«, nedokončený a volný překlad předchozí
Král. pouště v rkp. II E 16, c) » Zjevnější sláva neb obšírné vypsání krajin, vlasti,
rodu, života.... Sv. Ivana* z r. 1758 od Eugenia Prudíka, podpřevora v klášteře
podskalském, v rkp. XVII E 40) nepřinášejí nic nového o osobě světcově a mají
význam spíše jen pro dějiny jeho kultu. K dějinám kláštera srov. »Memoria Subrupensis« ve Studien u. Mittheilungen aus dem Benedictiner-Orden 1880 (IV. 110-142),
1890 (296-306, 448-463, 613-632); F. Tadra, Paměti kláštera Ostrovského i sv.
Jana pod skalou (Věstník České Akad. XV, 1906, 423-431).
26

«) Prameny dějin českých I, str. XXIV-XXV, 337-346.

27

) O jednom takovém kameni s vyhloubeninami jakoby dělanými pro lidské
údy, u Bitize poblíž Svaté Hory, kde prý se zdržoval sv. Ivan, než se usídlil na
Skále, vypráví Boh. Balbín (Historiae B. Virg. in S. Monte, Auct. I. str. 17), že jak
sám zkusil, možno na něm pohodlně ležeti, nebo seděti a čisti, neb se modliti,
kámen však prý byl takto upraven »manu facto opere, nisi divinitus id factum interpretari velis« (rukodílnou prací, leda by sis to raději chtěl vyložit jako zásah
božský), dodává s jistou opatrností.
28
) Nápis zní: Historia b. Ivani, qui communicatus est a Paulo, capellano b.
Ludmillae, corpore Domini s u b u n a s p e c i e , qui postea communicavit etiam beatam
Ludmillam s u b u n a s p e c i e .
29
) Literaturu o tom viz u J. Jakubce, Dějiny literát, čes 2 . I (1929), str. 663.
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pod oběma způsobami.30 Ani Hájek z Libočan nepokládal za nutné
měnit co na své předloze, ponechav z ní bez korektury zprávu,
že »Ivan se Tělem Božím a Krví posilnil.«
Ku podivu, Bohuslav Balbín se skoro nic nepozastavil nad rozpory v tradici svatoivanské. Jeho líčení spíš prozrazuje poutníka
zaujatého kouzlem místa a s ním spojených zkazek, než střízlivého
vědce.31 I on, jako mnozí jeho předchůdci, kombinoval Hájka s Pontaném a latinskými rukopisy,32 aniž se pokusil o rozjasnění některé
ze spletitých záhad. Bollandisté, kteří zařadili památku sv. Ivana ke
dni 25. června, spokojili se přetiskem Balbínovy krátké historie světcovy a kláštera podskalského z jeho díla o sv. Hoře, doprovodivše
ji několika zběžnými poznámkami.33 Pozdější kronikáři přepisují buď
jen věci již známé, nebo je hledí rozmnožiti novými dohady.34
První český historik, který se soustavněji a s kritickým důvtipem pokusil osvětlit některé stránky ivanské legendy, byl piarista
Gelasius Dobner ve své monumentální edici latinského překladu Hájkovy kroniky35 a k ní připojených doplňcích a opravách. Hlavně
mu jde o bližší určení rodu a kmenové příslušnosti Ivanovy. Zprávu
latinských pramenů, že Ivan byl Uher a příbuzný sv. Štěpána krále,
30
) V legendě Křišťánově (J. Pekař, Die Wenzels-und Ludmila-Legenden, 1906,
str. 99) se čte o sv. Lidmili: »dominici se corporis et sanguinis participatione muniens«; stejně v životě Vintířově (Prameny děj. čes. I. 346): »vir dei corporis et
sanguinis domini perceptione se muniens«.
31
) Srov. jeho Historiae B. Virg. in S. Monte, Auctarium I (1665), str. 7 - 1 8 ;
Miscellanea Historica regni Bohem., dec. I, 1. IV. (1682) str. 6-7. Gelasius Dobner
(Wenc. Hagek a Lib. Annales Bohem. III, 1765, str. 426) praví o Balbínově líčení
dějin kláštera pod Skalou (v Historiae): quorum tamen multa crisi egent et purgatione.
32
) Balbín sám přiznává (Acta SS., Junius t. IV, 825): Scio totam hanc historiam haud paulo aliter ab Hagecio narrari, sed ego Pontani auctoritatem, et Salii
nostri, et manuscriptorum fidem sum secutus.
33
) Acta Sanctorum, Junii t. IV (1707), str. 823-828. Vydavatel Daniel Papebroch objasňuje, proč svátek sv. Ivana zařadil k 25. červnu: Ivan prý zemřel 24.
června, kdy se také konají pouti na Skalce, ale ježto se ten den slaví sv. Jan Křtitel,
tu podle svědectví Georg. Crugeria (Sacri pulveres) byl svátek Ivanův přeložen na
den následující; snad prý se koná v klášteře pod Skalou toho dne zvláštní otficium,
ačkoli v kalendářích pražské diecése se svátek sv. Ivana nikde neuvádí. V rukopise
univ. knih. praž. (II E 16, č. 121) nalézá se Instructio pro obtinendo officio de communi Confessoris non Pontificis in honorem B. Ivani Eremitae, psaná asi v 1. pol.
18. století, ale snad nebyla ani žádost taková podána. Jinak D. Papenbroch proti
Balbínovu datování smrti Ivanovy rokem 910, za pravděpodobnější má rok 904, a na
jiném místě (str. 826) nevhodně chce pošinout vročení smrti otce Ivanova Gestimula
z r. 945 na 970!
34
) Na př. Jan Jiří Středovský (Sacra Moraviae historia 1710, str. 261 a 417)
zná, nevíme odkud, i sestru sv. Ivana Miloslavu, provdanou prý za moravského krále
Radislava ( = Rastislava). Gel. Dobner (Ann. Hag. II, 549; III, 82), který to pokládá
za výmysl Pešinův a Středovského, píše Miroslava.
35
) Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum I-VI (1761-1782).

259

odmítá jako »hrubý výmysl«.36 Legendární jméno otce Ivanova, Gestimulus, dokládá Dobner souhlasnými údaji mnoha německých
annálů, jež cituje. Podle nich Gestimulus, král Obodritů, mocného
kmene polabských Slovanů, padl v boji proti Lotharovi nebo Ludvíkovi v roce 844 nebo 845. Byl-li tento Gestimulus opravdu otcem Ivanovým, o čemž sotva lze pochybovati, poněvadž chronologie se tu shoduje, jak si vysvětlit, že tento král obodritský bývá
v legendách ivanských označován za Chorvata nebo dokonce za
Dalmata ? V žádném seznamu chorvatských, tím méně dalmatských
knížat neb králů jména takového Dobner nenachází. Chtěje však
přece zachránit »prastarou tradici« o chorvatském původu Ivanově,
utíká se k dosti uměle sestrojené domněnce. Jména »Chorvat« prý
se užívalo v těch dobách ve významu tak širokém jako »Slovan«,
takže Gestimulus mohl být nazván králem či knížetem Chorvatů,
aťsi náležel k jakémukoli státu slovanskému. Dále, kromě severních
Obodritů byli též Obodrité jižní, sousedící se Srby a Chorvaty i Dalmaty. Byl-li Gestimulus knížetem těchto, pak by se dalo hájit, co
tvrdí některé annály, že byl zabit nikoli od Ludvíka, nýbrž od
Lothara, kterému při dělení Karlovy říše (843) připadla Itálie s Benátkami, a tím i jistá císařská supremacie nad okolními zeměmi
slovanskými. Jižní Obrodité byli tehdy již křesťany, a není tedy nic
divného, zatoužil-li dědic jejich trůnu po dokonalejším životě v skrytu. Jako se později Dalmaté vzbouřili proti Lotharovi, možná že
i tito Obodrité pod Gestimulem se pokusili svrhnout jho císařské.37
Již z tohoto krátkého souhrnu vysvítá dosti jasně, jak Dobner správně pochopil, že hlavní nesnáz při řešení Ivanova problému se soustředí v jeho chorvatské příslušnosti, na niž se neodvážil sáhnout
pro její domnělou starobylost, ačkoli ve skutečnosti se datuje teprve od Hájka.
Po Dobnerovi, přes to že byl objeven nový pramen v legendě církevně-slovanské,38 nehledíc k příležitostným zmínkám a statím v příručkách,39 zájem o sv. Ivana utuchal do té míry, že byl nakonec
36

) O. c. III, 82.

37

) O. c. II, 549-551.
38
) Objevil ji A. Ch. Vostokov v rukopise ze 17. stol. v Rumjancevském museu.
Otištěna byla v Čas. Čes. Mus. 1862, 319-322 a v Pramenech děj. čes. I, 111.
39
) Fr. Palacký, Dějiny nár. čes. VI6, str. 28 (pozn. 112 k 82 str. I. dílu), cituje ze staroslov. života Metodějova (kap. XI.) známé místo o knížeti vislanském,
který se dal pokřtít na domluvu Metodějovu a dodává k tomu: »Neukazuje-li to
na sv. Ivana, králevice neb krále Charvatského, který potom v Čechách, a to již za
Bořivoje I., ostatek života svého ztrávil, jakož legendy o tom svědčí ?« - V Riegrově
Slovníku nauč. (IV, 116) se označuje sv. Ivan za »syna jakéhosi charvátského (Charváty-li krkonošské v Čechách, čili Bělocharváty tatranské?) knížete Gostimysla v IX.
stol.« - Dr. Ant. Podlaha, Posvátná místa král. čes. (ř. I, díl II, 1908, str. 47-61):
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prohlášen od předního českého dějepisce za osobnost smyšlenou,
která ani nežila.40 Jedinou výjimku tvoří pokus J. V. Šimáka v Gollově
sborníku (1906)41 o nové zhodnocení ivanských legend. Srovnav
podrobně episodické zprávy o sv. Ivanu v Hájkově kronice s legendou církevně-slovanskou a latinskou, dospívá k závěru, že ani
žádná z nich sama o sobě, ani obě společně nemohly býti pramenem Hájka, který patrně použil nějaké třetí, nám dnes neznámé
legendy, původem svým sahající až snad před začátek 13. věku.42
Sám Šimák pokládá sv. Ivana za osobu historickou, nikoli jen za
jakýsi jmenoslovný mythus, ale určitější odpověď čeká teprve od
dalšího studia, »vyzbrojeného větší znalostí středověkých terminů
a látek legendárních.«
Krátce, možno dnes říci, že sv. Ivan zmizel nejen z učebnic
dějepisných, nýbrž i z náboženského kultu.43
3. SV. I V A N VE S K U T E Č N O S T I
Abychom našli východiště z těchto nejistot, nezbývá než navázat opět přetrženou nit dějinné analysy u Gelasia Dobnera. Jak
on dobře určil, otcem Ivanovým byl obodritský král Gestimulus.
Dnes, kdy nejstarší německé annály jsou nám přístupny v přesných
»...kolem r. 880 po Kr. vládl v Podkrkonoší nad Chorvaty, kteří byli jedním z kmenů, ve které se národ náš tehdy dělil, kníže Gostimysl. Syn jeho I v a n . . . (jiní se
domnívají, že sv. Ivan pocházel z Charvátska uherského).« - M. Weingart (Svatováclavsky sborník I, 1934, str. 1030) má za to, že sv. Ivan »pocházel z českých
Charvatů.«
40
) V. Novotný, České dějiny, díl I (1912), str. 441 (pozn. 1): »Legenda o sv.
Ivanu... platí osobě, která neexistovala.«
41
) Sborník prací historických. K šedesátým narozeninám... Gollovým (Praha
1906). J. V. Simák, Prameny a pomůcky Hájkovy (str. 195-213), o legendách svatoivanských str. 201-204.
42
) O. c. str. 204, pozn. 1: » 0 stáří této neznámé legendy Hájkem užité,
mohlo by svědčiti místo, že »Ivan se tělem božím a krví posilnil«, což hlásí se
do doby aspoň před poč. XIII. století, kdy ještě přijímání pod jednou nebylo obyčejem, anebo před poč. XV. stol., kdy tělem i krví Páně mohla býti myšlena jediná způsoba po smyslu katolickém. Jenže v XV. stol. byl už napsán náš exemplář
legendy latinské, vývojem již daleko mladší; tudíž vznik neznámé legendy spíše
klademe do staršího středního věku. Srov. obdobné rčení o přijímání Sv. Lidmily
v leg. Kristiánově...«
43
) Kult sv. Ivana, to je kapitola pro sebe. Již Gel. Dobner (Ann. Hag. III, 83)
se pozastavoval nad tím, že před 15. stoletím o sv. Ivanu nikde není ani zmínky.
Ze však přece jeho památka žila v Čechách a na Moravě, svědčí křestní jména
Ivan a jména místní, jako Ivaň, Ivanovice, Ivančice, doložená z části již v i l . stol.
Církevně slov. legenda potvrzuje, že kult jeho pronikl i na Rus. Pěknou ikonografickou sbírku obrázků a rytin sv. Ivana, mezi nimi i Balzerovu a Caerd Van
Bockel-a (Solitudo sive Vitae Patrum Eremicolarum), chová knihovna strahovská.
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edicích44 a kdy také dějiny polabských Slovanů jsou podrobně zpracovány,45 není pochyby o tom, že jde o Obodrity severní, sídlící
mezi dolním tokem Labe a pobřežím Lubecké zátoky. Tito Obodrité, vedle Veletů a lužických Srbů nejmohutnější kmen polabských
Slovanů, dovedli od 8. století sloučit pod svým panstvím několik
sousedních plemen v jednotný spolkový stát, jemuž stál v čele velkokníže, v pramenech též králem nazývaný. Do tohoto svazu, povahy víc vojenské, kromě vlastních Obodritů, a pak Polabů a Varnů,
patřili jmenovitě Vagrové, nejdál na západ posunutí, in fronte totius Slaviae, jak praví o nich starý letopisec,46 proslavení svou statečností, kteří ještě dříve, před vznikem obodritské nadvlády, sami
byli okolními soukmenovci uznáváni za svrchované pány.
Obodrité,47 stále ohrožováni od Sasů a Veletů neboli Luticů,
s nimiž byli znepřáteleni, stali se přirozenými spojenci Franků a
nejednou bojovali ve vojsku Karla Velikého. Známe několik jejich
knížat z té doby: Vlčana, jenž byl zabit od Sasů na cestě do tábora franského (795), Dražka (t 809) a po čas jeho vyhnanství Godelaiba (t 808), ale ani o nich ani o Drážkově nástupci Slavomíru
nemůžeme říci, byl-li mezi nimi jaký příbuzenský vztah. U Obodritů právo nástupnictví nebylo tak určitě stanoveno, jako na příklad
u Veletů, a sporů o trůn využívala pak franská politika ve svůj
prospěch. Za Slavomíra přihlásil se o dědictví po otci syn Dražkův
Čedrag a císař Ludvík Pobožný rozhodl (r. 817), aby se s ním Slavomír rozdělil o vládu. Avšak obodritský kníže nejen že neuposlechl, nýbrž spojiv se s Dány brannou mocí napadl říši. Byl to zároveň účinek změněných poměrů mocenských. Dokud Sašové, ještě
nezávislí, vedli pohraniční boje s Obodrity, tito přirozeně proti nim
a jejich pomocníkům Dánům hledali spojenectví s Franky, ale nyní
po přivtělení Saska k říši, kdy nebezpečí z této strany ještě vzrostlo, nemohli se od nich nic dobrého nadíti. Proto se spolčili s Dány
a vpadli do Saska. Po dvou letech (819) však Slavomír byl poražen
a zajat, zbaven trůnu a odsouzen do vyhnanství. Čekalo se, že Čedrag zůstane věren Frankům, ale pod nátlakem svého okolí i on
se klonil k politice protiříšské. Tím vzbudil proti sobě nedůvěru,
44

) Hlavně v Monumenta Germaniae Historica, Scriptores = MGS.
) Wilh. Boguslawski, Dzieje Slowiaňszczyzny pólnocno-zachodniej do polowy
XIII. w. I-IV (Poznaň 1887-1900); Wachowski Kazimierz, Slowiaňszczyzna zachodnia (Varšava 1902).
46
) Helmoldi Cronica Slavorum (ed. 2. Bern. Schmeidler 1909) str. 24; Pavel
Papáček, Vyhubení Slovanů pobaltských. Slovanská kronika bošovského kněze Helnv
holda (Praha 1924) str. 59.
47
) Srov. o nich Ottův Nauč. Slov. XVIII, 555-557. - Boguslawski o. c. II,
32 násl.; Wachowski I, 105 násl.
45
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takže císař dovolil Slavomírovi vrátit se domů. Cestou však Slavomír zemřel r. 821, přijav před smrtí křest. Čedrag se musel osobně
dostavit před císaře do Compiègne, aby se ospravedlnil, a vše mu
bylo odpuštěno s ohledem na zásluhy jeho předků. Po třech letech
však byl znovu obviněn, tentokrát velmoži obodritskými, nicméně
po vyšetření a postavení žádaných rukojmí byla mu vláda ponechána. V letech 835 a 836 vidíme Obodrity po prvé společně s Velety v boji proti vojskům královským, jež chtěla Slovany donutit
k poddanství. Výprava německá se však skončila (838) bez výsledků.
Po smrti Ludvíka Pobožného (840) za tříletých bojů o trůn mezi
jeho syny, Obodrité jediní z polabských kmenů se pokusili těžit z nesnází říše a spojivše se s Dány napadli Hamburk a vyloupili jej,
k velikému žalu sv. Ansgara, který zde měl své arcibiskupské sídlo
a z té pohromy sotva zachránil život a ostatky svatých. Nový císař
Ludvík Němec, jemuž podle úmluvy Verdunské (843) připadla východní část franské říše se Saskem, podnikl r. 844 proti Obodritům
kárnou výpravu za jejich útoky proti Němcům. Obodrité byli poraženi a jejich kníže Gostomysl48 - tak zní správně jeho slovanské jméno místo obvyklého Gestimulus - padl v boji. Ludvík použil svého vítězství k rozdrobení obodritského svazu tím, že neobnovil vládu velkoknížecí, nýbrž přijav na milost knížata jednotlivých rodů, pověřil je správou jejich vlastních území.49
Smrt Gostomysla byla pro říši událost tak významná, že ji zaznamenávají k roku 844 všechny německé letopisy.50 Nepřítel byl
zasažen na nejcitlivějším místě. Třebaže Obodrité již v následujícím roce opět se chápou zbraní a spolu s Dány podnikají výpravu na dolní Labe proti Němcům, přece již nejsou tou obávanou
velmocí, které jednotná správa vojensky organisovaná dávala obzvláštní odolnost. Ludvík byl by býval rád rozdrtil Obodridy, ale
musel pospíchat na Dunaj, kde mu hrozilo daleko větší nebezpečí
se strany Moravanů (846).51 Ještě v 11. a 12. století vedou Obodrité hrdinný, ale marný zápas o své národní bytí proti záplavě německé, která je nakonec pohltí.
Vše tedy, co víme o otci sv. Ivana, je zahrnuto v tom, že jako
král nebo velkokníže Obodritů padl r. 844 v boji proti Němcům.
Jak dlouho vládl, nastoupil-li hned po Čedragovi, v jakém byl příbuzenském vztahu k svým předchůdcům na trůně, o tom se nelze
48
) Ve Fuldských annálech (MGS I 364) je psáno: Gotzomiuzli, Goztomiuzli,
Gozzomiul, Gozzomuil, jinde: Gestimulus nebo Gestimus.
49
) Wachowski o. c. I, 109.
50
) Srov. MGS I, 364; II, 228; III, 3, 46, 840; V, 3; VI, 575; XX, 784. Všechny
annály kromě Fuldských, nejlépe poučených, jmenují nesprávně císaře Lothara místo
Ludvíka.
51
) Boguslawski o. c. III, 59-60.
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ani zdaleka odvážit dohadu. Zdá se však jisto, že byl křesťanem.
Svědčí o tom dosti bezpečně jména, jaká dal svým synům - Ivan,
Sifrid a Evard
vysvětlitelná jen vlivem křesťanského prostředí
anglosaského.52 Knížecí rodiny slovanské spíš popřávaly sluchu věrozvěstům, než prostý lid, houževnatě lpějící na svých pohanských
zvyklostech. Křesťanství všude vítězně postupuje. I u Dánů se začíná ujímat. Jejich král Harald se svou chotí a synem přijal křest
r. 826 v Mohuči. V samém sousedství Obodritů, v Hamburce, je
opěrný bod norské misie sv. Ansgara, ryzího apoštola, bez záludných úmyslů politických, jenž v sobě spojoval náboženský zápal,
nelekající se mučednictví, s porozuměním pro mravní prostotu a
opravdovou velikost.53
Také v Saších po připojení k říši, křesťanství počalo zapouštěti hlubší kořeny. Hlavní jeho štěpnicí se stal benediktinský klášter ve vestfálské Korveji u Höxteru na Veseře, nejstarší a nejslavnější v celém severním Německu. Byv založen r. 822 Adalhardem
a Walou, bratranci Karla Velikého a po matce Sasy, dostal své první
osadníky i své jméno (Corbeia Nova, Corvei, Corvey) od franského
opatství Corbie v Pikardii.54 Na nově zřízené škole klášterní učil tenkrát již proslulý Ansgar. V roce 836 byla Korvej obohacena drahocenným pokladem: Hilduin, opat kláštera sv. Dionysia nedaleko Paříže, z vděčnosti za vzácné pohoštění, jehož se mu zde dostalo po čas
jeho vyhnanství, daroval klášteru ostatky sv. Víta. Tělo mučedníkovo bylo doneseno průvodem dvacet dní se trvajícím, s velikou pompou, do svého nového sídla. Tento »příchod sv. Víta« přinesl, podle
slov letopisce, saské zemi takové požehnání, že »z otrokyně se stala
svobodnou a z poplatnice paní mnohých národů.«55 Korvej se proslavila právě jako šiřitelka kultu sv. Víta. Tak dokonce vznikla v 12.
století pověst, že pohanský bůh Svantovít, uctívaný na ostrově Rujaně, není nic jiného než svatý Vít, jehož úctu tam zavedli v 9.
století mniši z Korveje; když potom Ránové od křesťanství odpadli,
52

) Ivan, původně jméno hrdiny z kruhu Artušova (kymer. Owein, franc.Yvain,uGalfrida
Eventus); jako jméno hraběte flanderského de Alost (Aalst) doloženo v 12.
stol. ve formách Iwanus, Iwan, Ivan, Ivannus, Iwainus, Ivenus (doklady v MGS), také
Iuvanus (ib. XIV. 547), též jako jméno kněze v bamberské diecési v 12. stol. (Iwanus
v MGS XII. 818, XX. 762). Jména obou bratří Ivanových, po prvé zaznamenaná Bridelem, Sifrid ( = Sigifridus) a Evard ( = Everhardus) správněji než Edvard (v rukop.
praž. univ. knihovny II E 16, obsahujícím spis Regia solitudo z r. 1717, jména bratří byla
zprvu napsána »Stivardi et Edvardi«, ale opravena po straně v »Sifridi et Evardi«) odpovídají rovněž 9. stol., a je vyloučeno, aby si je byl někdo v 17. stol. v Čechách vymyslil.
53
) Hans v. Schubert, Geschichte der christl. Kirche im Frühmittelalter (1921),
str. 505.
54
) W . Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter 5I (1885) str.
235-6; Hans v. Schubert o. c. 606. - 55)MGS II, 576-585.
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změnili si tohoto mučedníka víry Kristovy v pohanského bůžka
a pro jeho modlu si zbudovali nádhernou svatyni.56 Spíše tomu
bylo naopak, že korvejští misionáři použili podobnosti jmén, aby
si kultem stejnojmenného světce snáze získali přístup k tomuto lidu,
zarytě se vzpouzejícímu proti přijetí křesťanství.
Ve světle těchto fakt všimněme si blíže církevně slovanské
legendy o sv. Ivanu, které se posud neprávem přisuzovalo jen podružné místo.57 Vypráví podobně jako Hájek, napřed o lovu knížete Bořivoje, který zabije laň: »i vyšlo z ní mléka tolik, že lidé
Bořivojovi všichni mléka toho dosyta pili«; pak se líčí setkání knížete s poustevníkem, jenž na jeho otázku, kdo je a co zde dělá,
odpoví: »Já jsem Ivan Korvacký, žiji v této pustině pro Boha 42 let,
nikdo mne dodnes neviděl kromě tebe.« Potom si vyprosí od knížete, aby mu poslal kněze. Bořivoj mu pošle též i koně, avšak on
pěšky putuje do chrámu, kde přijímá, a zase se vrátí do své pustiny, kde žil. »A vzav pergamen a inkoust napsal jim, vyprávěje
o sobě, že jest synem krále (korvackého).58 I zemřel a pohřben byl
od Bořivoje s poctou. Po jeho pohřbu Bůh mnohým lidem daroval
uzdravení.« Kromě častého v legendách motivu laně živitelky není
tu nic, co by se příčilo prostým životním skutečnostem, není strašidelných příhod s ďábly, není výstředního anachoretství, jež by
nutilo žít na způsob divé zvěře,59 jak to ostatně už tehdy ani církevní kázeň nedovolovala.60 Ivan je poustevník-mnich, který »pro
56
) Pověst tato pochází od Helmholda (ve vyd. Schmeidlerově str. 16-17, 211-213,
v českém překlade Papáčkově str. 49, 253-256). O celé této otázce záměny sv. Víta
za Svantovíta, kterou někteří historikové přijímali za pravdivou, viz L. Niederle, Slovanské starožitnosti II, 1 (1916), str. 140-142. V 17. stol. bylo u českých dějepisců rozšířeno mínění, že si sv. Václav proto vyžádal ostatky sv. Víta, aby jeho kultem vykořenil kult bůžka Svantovíta, tehdy od Čechů uctívaného. Mínění to vyvrátil již G.
Dobner (Annales Boh. III, 509-510); srov. též Fr. Stejskala (Sv. Václav 1925, str. 60-62),
který zde vlastně jen reprodukuje Dobnera.
57
) Jos. Jireček v Čas. Čes. Mus. 1862, str. 322 myslí, že Hájek z Libočan i autor
cír. slov. legendy použili téhož, nám neznámého českého originálu, Hájek jej toliko
po svém způsobu rozšířil. J. V. Šimák (Sborník Gollův 202-203) však již ukázal, že
Hájek a slovan. život mají společné jen jádro legendární a některé podrobnosti, ale že
jsou tu i rozdíly, které nedopouštějí redukovat obě verse na jeden pramen. Proto předpokládal, vedle latinské, třetí neznámou legendu svatoivanskou. Nemůže tudíž býti
správné, co dí V. Flajšhans (Náš jazyk mateřsky, 1924, str. 125), že staroslov. leg. o sv.
Ivanu »jest až velmi pozdní překlad z češtiny, nejspíše z Kroniky Hájkovy«.
58
) Pokládám »korvackého« na tomto místě za nesprávný dodatek pozdějšího
upravovatele nebo opisovače.
59
) B. Balbín (Historiae B. Virg. in S. Monte S. J., str. 16) o sv. Ivanu : annos ipsos
quadraginta duos in spelaeis r i t u f e r a r u m exegit. Podobně J. J. Středovský (o. c.
261): inter feras sibi thronum statuit.
60
) Hans v. Schubert o. c. 625, 630; M. Heimbucher, Die Orden u. Kongregationen der Kathol. Kirche3 (1933-34) I, str. 163.
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Boha«, z vyšších pohnutek se uchýlil do lesní samoty, patrně ještě
s jedním nebo několika druhy.61 Jako takový musel náležeti k nějakému klášteru, neboť volné potulování mnichů nebylo už dávno
trpěno. V západní Evropě od 8. až do počátku 13. století téměř výlučně panovala řehole sv. Benedikta. Kde hledat klášter, z něhož
vyšel sv. Ivan?
Zůstalo nepovšimnuto, že církevně-slovanská legenda píše potřikrát »korvacký« o Ivanovi a že tudíž to nelze pokládat za nahodilý vrtoch písaře, který by takto nezvykle byl chtěl vyjádřit
jeho »chorvatský« původ. Proto soudím, že je to omyl pozdějšího
opisovače, místo původního »korvajský«.62 Když si text takto opravíme, nabývá odpověď Ivanova na otázku, kterou mu položil
Bořivoj, správného významu. Mnich nosíval jméno svého kláštera,
jak o tom svědčí nesčetné příklady. Ivan Korvejský zní stejně pregnantně jako Prokop Sázavský. Tím vyjádřil plně, kým jest, aniž prozradil něco o své příslušnosti rodové a krajinné. Tajemství svého původu odhalil, jak výslovně udává slovanská legenda, teprve krátce
před svou smrtí, a to nikoli slovy, nýbrž písemně. Byl tedy sv. Ivan
členem slavného opatství saského, mezi jehož poddanými byli Slované již v 9. století.63 Snad tam byl dán samým císařem Ludvíkem
po smrti otcově na vychování, podobně jako za Karla Velikého
mladí vojenští zajatci a rukojmí byli přidělováni klášterům, aby se
pak z nich stali šiřitelé křesťanství mezi pohanskými krajany.64
Patřil-li sv. Ivan skutečně do kláštera korvejského, museli bychom
najiti jeho jméno v katalogu opatů a mnichů korvejských, sestaveném na rozkaz opata Adalberta v letech 1156-1158 podle starých
seznamů,65 které, jak se zdá, jsou úplné. Nuže, za třetího opata Adalgaria (856-877), jenž přijal do řádu celkem padesát mnichů, na
61
) Tak na př. sv. Sturmi (t 779) žil s dovolením sv. Bonifáce několik let s dvěma druhy v buchonském lese (srov. Heimbucher o. c. I, str. 172), nebo sv. Vintíř zřídil
v bavorském lese kolonii poustevníků závislou na mateřském klášteře v Niederaltaichu
(ib. I, str. 31).
62
) Srov. Prameny dějin čes. I, 111 ; slovo to je a) v nápise: O pustynnike Ivane,
koroleviče korvackom, b) v odpovědi Ivanově: Ivan korvackoj, a) na konci: syna
korolja korvackogo. Vydavatel Josef Kolář překládá to »chorvatský«. Starosaské jméno »Corvei, Corvey« se mohlo vyslovovat v době, kdy prvotní legenda vznikla (10. st.),
»Korvaj«, takže přídavné jm. znělo »korvajský«. Ostatně neznám dokladu, kde by se
v církevní slovanštině psalo »chorvat« - s počátečním k místo ch.
63
) Boguslawski o. c. IV, str. 214. Thietmar v své kronice (MGS III, 840)
píše, že Obodrité po porážce r. 844 byli odevzdáni kostelu korvejskému a dovolává se při tom annálů Korvejských, a vskutku tam čteme v přípiscích z 12. stol.:
» . . . e o r u m regem Gestimulum occidit, ceterosque sibi subegit, et d ě d i t ecclesiae
novae Corbeiae.« Avšak původní text má správně k r. 844: »Dedicatio eclesie nove
Corbeiae sancti Stephani protomartiris.« Z dedicatio vzniklo později »dedit«, »tradivit« a p. Srov. MGS III, 3; Phil. Jaffé, Bibl. rer. Germ. I (1864), str. 43; Gel.
Dobner, Ann. Hag. II. 351. - 64) Jaffé, Bibl. rer. Germ. I, str. 6.
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třináctém místě čteme jméno »Unuwanus« nebo »Unvanus«.66 Poněvadž doba souhlasí - Ivan se mohl stát mnichem kolem r. 860-,
je tu otázka, zde se za tímto »Unvanem« neskrývá náš »Ivan«. Jsou
to sice dvě docela různá jména,67 avšak domnívám se, že se jejich
záměna dá vysvětlit jednak způsobem tehdejší grafiky, jednak tou
okolností, že ve 12. století, kdy katalog ten byl spisován, jméno
»Unvan« bylo v těch končinách mnohem užívanější než Ivan a proslavené hlavně arcibiskupem hamburským Unvanem (1013-1029),
takže písař mohl snadno čisti omylem Ivanus jako Unvanus.68
Třebas tyto důvody, jimiž se dotvrzuje, že český eremita Ivan,
syn obodritského knížete Gostomysla, byl korvejským mnichem,
samy o sobě nepřekračují mezí pravděpodobnosti, nelze jim přec
upřít průkaznosti, vezmou-li se všechny souhrnem, zvláště když se
tímto novým poznatkem podivuhodně osvětlují některé temné stránky našich nejstarších náboženských dějin. Především není pochyby
o tom, že sv. Ivan, jak to činili mniši z Korveje všude, šířil v Čechách kult sv. Víta, takže sv. Václav jej přejal již odkazem od svých
předků, a právě tomuto patronu kláštera Ivanova zasvětil svůj chrám69.
Sv. Ivanem církev saská, hledající pro své svěží síly vhodná misijní
pole hlavně na severu, pronikla i do Čech, ač patřily k zájmové sféře
diecése řezenské, a udržela si zde svůj vliv i v příštím věku. Ze
Saska, stejně jako z Bavor a Frank i odjinud, přicházeli kněží s ostatky a knihami na dvůr sv. Václava.70 Saský mnich Dětmar, oblí65
) Catalogus abbatum et fratrum Corbeiensium, Jaffé o. c. 66-72, M G S XIII,
274-277.
66
) První forma u Jaffé o. c. I, 67, druhá v M G S XIII, 276. Jméno to vyskytuje se v Katalogu ještě jednou za opata Gerberna (948-965) a je psáno Unuanus.
67
) Unwan je jméno starosaské z unwona (nevěra, nedůvěra), z anglosas. unven,
unvana. Doklady pro Ůnwan (nebo Unowanus, Unewan, Unuwan) viz Ernst Förstemann, Altdeutsches namenbuch, I. Personennamen 2 , Bonn 1900, col. 1481; srov.
též Herm. Althof, Grammatik altsächs. Eigenamen, Paderborn 1879, str. 23-28, nejstarší doklad pro Unwanus se tu uvádí z let 917-935.
68
) Helmold o. c. věnoval Unvanovi hamburskému zvláštní XVII. kapitolu.
Jméno Unwan bylo rozšířeno právě v Sasku. Poněvadž se »w« psávalo jako »uu«,
snadno se mohlo při zběžném čtení »Iuuanus« zaměnit za »Unuanus«.
69
) Jos. Cibulka, Václavova rotunda sv. Víta (Svatováclavsky sborník I, 1934,
str. 349-353) naznačuje, jaké nesnáze působí najiti pravý motiv svatovítského titulu
Václavova chrámu: »... nelze zaň pokládati nějaký vynikající ostatek tohoto světce,
získaný již před stavbou, jak to činí pozdní legendy. Jako motiv přichází v úvahu
především význam sv. Víta, jakožto úspěšného patrona saské dynastie a saské země,
a vedle toho Křišťanem naznačené a saskými annalisty potvrzené Václavovo přátelství s Jindřichem Ptáčníkem.« Gel. Dobner (Ann. Hag. III, 510) cituje jako pravděpodobné, mínění bollandistů (Acta Sanct. 28. Sept. § 7. n. 118), kteří volbu sv. Víta
za patrona pražského kostela připisují, vedle jiných neznámých příčin, kultu tohoto
světce v Sasku a hlavně v Korveji.
70
) Sborník staroslav. liter, památek o sv. Václavu a sv. Lidmile (1929, str. 104).
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benec Boleslavův, znající dobře slovansky, stal se prvním biskupem
pražským, a jeho mladší vrstevník, korvejský mnich Vidukind, autor
známé saské kroniky, všímal si i poměrů českých.71
Zbývá se ještě dotknout jedné otázky: v jakém asi poměru byl
sv. Ivan k moravské misi Metodějově? Že poměr ten byl kladný,
toho důkazem je církevně slovanská jeho legenda, zachovaná sice
jen v pozdním opise, avšak svým vznikem spadající do 10. neb
11. století, do dob rozkvětu slovanského písemnictví v Čechách.72
Na Rus se dostala patrně s ostatními legendami českých světců,
Václava a Lidmile. Ivanovi, potomku knížecí rodiny obodritské,
těžce zasažené ztrátou otce v zápase o národní nezávislost proti
nepříteli, kterému náboženství sloužilo za prostředek výboje, musela
se jeviti samostatná církevní organisace moravská, se slovanskou
bohoslužebnou řečí, něčím svrchovaně žádoucím. Snad, kdož ví,
šel i dál ve svých sympatiích a přiklonil se i prakticky k slovanskému liturgickému řádu, zavedenému na Moravě Metodějem s úchválou papežskou. Tím by se vysvětlilo, proč později slovanští
kněží oslavují sv. Ivana legendou a proč za půldruhého století právě
v témž koutě Cech vzniká benediktinský klášter se slovanskou
bohoslužbou, založený sv. Prokopem.
Cechy za Bořivoje byly tedy půdou, do níž símě křesťanství
rozhodili mužové přišlí ze dvou konců Evropy. Odtud v době svatováclavské ona bohatá úroda svérázných kulturních plodů, naplněných šťavami jak západu, tak východu. Proti Metoději zápasícímu
na veřejném kolbišti evropských dějin za svou církevně politickou
myšlenku, uniká poustevník Ivan, zapadlý do ticha své skalní rekluse, pozornosti svých současníků.
Ale i to málo, co nám možno při chabém světle pramenů zahlédnouti z jeho životních osudů, je nám milejší svou střízlivou
pravdou než sebekrásnější výmysly.
71)

F. M. Bartoš, Svatovácl. sborník I, 1934, str. 833-841.
) Pokládám slovanský život Ivanův zachovaný v ruském chronografu 17. stol.
za stručný výňatek z původní delší slovanské legendy, sepsané někdy v 10. století
v Čechách. Svědčí pro to jistá stilová podobnost, v lexiku, syntaxi i názorovém
primitivismu, s první slovanskou legendou Václavovou, jejíž stopy možno najiti
i v tomto pozdním zkráceném znění. V své nynější podobě se nám nezachovala
bez poruch. Bořivoj je tu »knjaz Mavorskij«, Ivan synem »korolja korvackogo«.
Je-li pravda, že Ivan žil před setkáním s Bořivojem již 42 let v Čechách, jak udává
též i Hájek, a že zemřel před Bořivojem, který ho pohřbil, vznikají obtíže chronologické: jelikož se stal mnichem někdy kolem r. 860, spadala by jeho smrt do
let po r. 902, což by souhlasilo se starším datováním smrti Bořivojovy podle Hájka
na r. 910; v novější době však V. Novotný (Čes. dějiny I 406, 443) klade smrt
Bořivojovu před r. 890, J. Pekař (Die Wenzels. u. Lud. Leg. 223) do let 893-894.
Tyto a jiné otázky, jako poměr slovanského života k latinským legendám, budou se
muset ozřejmiti zvláštní studií.
72
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LUCIANO BERRA

T R A G E D I E LUIGI P I R A N D E L L A
K sekretáři university v Bonnu se dostavil před dávnými lety
student, který žádal, aby byl zapsán. Obvyklý byrokratický výslech:
jméno a příjmení, rok a místo narození a na konec otázka: G1 a u b e ?
Víra. K jaké náboženské víře patří tento cizinec, v jehož němčině se neurčitě chvěl jižní přízvuk?
— Schreiben Sie null — Nula. Žádná víra. Student, který odpověděl na všechny otázky podrobného přesného, pedantického
dotazníku, neměl co odpovědět. S c h r e i b e n S i e n u l l . Napište
žádná. A teprve když sekretář, vysoký a tenký jako tyčka, naň
upřel pohled zpola opovržlivý, zpola udivený a zeptal se ho, nebyl-li pokřtěn, student si vzpoměl, že pokřtěn byl:— A l s o , Katholik!
Ten student byl Luigi Pirandello a anekdota je připomenuta
ve znamenité knize Federica Vittora Nardelliho, jež je základního
významu pro porozumění nejen intimní a skryté práci pirandellovské, ale také jeho umění.*
S c h r e i b e n S i e n u l l ; nula. Odpověď úsměvná i trpká, výsměšná i tragická. A přece kdybychom dnes — po tolika letech —
se tázali toho muže skrze jeho dílo a když bychom prozkoumali
jeho nejtajnější hlubiny a položili jemu i sobě samým znovu tu
strašnou otázku: G1 a u b e ? odpověď se nemění: S c h r e i b e n S i e
n u l l . Ještě jednou musíme »napsat žádná«. Ale duch se přece
změnil. »Laureát Nobelovy ceny 1934« není už básníkem renanovských Elegií. Pirandello, který dnes tak tragicky uzavírá své duchovní zkušenosti, stoje tu opět s tak prázdnou duší, že se v jeho
životě musí opakovat truchlivost té nuly, není už tím studentem
z Bonnu, v němž prosvítaly žilky romantismu, svědčící o jistém
stavu ducha, ne-li jasném — úplně jasným nebyl život Pirandellův
nikdy — tedy aspoň klidném. Život v Bonnu proň ještě nemá
velkých otázek, a vyskytnou-li se přece — viz otázku universitního
sekretáře — může se odpovědět s úsměvem a ututlati v zapomenutí onu duchovní nejistotu, nepozvednuvší se ještě v drama a
uzavřevší se zas ihned v okamžiku odpovědi. Je podstatný rozdíl
mezi »nulou« tehdejší a nulou dnešní; je tu totiž navíc trýzeň básníka — trýzeň zrozená a vytříbená utrpením — jejž neuspokojuje nabrat do hrsti vzduch, nic, tajemné nehmotno. Víry tu není,
*) Frederico Vittore Nardelli, L' uomo segreto: vita e croci di Luigi Pirandello,
Milán, ed, Mondadori. Mondadori vydává právě také »všechna díla« Luigi Pirandella.
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ba spíše naopak, básník chce zničit svýma vlastníma rukama všecko,
nad čím by se mohla vztýčit klenba víry, ale v tomto rozvášnění
a v této ničivé zběsilosti je tajemství člověka, jenž by se chtěl od
úplného a zoufalého popření dostat k jistotě. Bonnský student se
usmíval, když včera se doznával, že je bez víry, dnes, kdy opakuje
totéž vyznání — celé dílo Pirandellovo je jediným křičením vyznání — chvěje se v jeho hlase vzlyk. Ivonne Lenoir napsala, že
mysliti na ďábla je stále ještě mysliti na Boha, chtějíc právě ukázati,
že popření a modlitba jsou si blíže, než se za to má, jenomže první
je zoufalstvím, druhá doufající pokorou. Pirandellovo básnictví je
zoufalstvím, jež se dosud nedovedlo utišit v pokoře modlitby. A v základě neklidem dítěte, jež rozpárá hračku, aby vidělo, jak vypadá
uvnitř. Svět a život jsou hračky, jimž Pirandello zasazuje rány svým
ničivým kladivem, aby na konec odhalil, že jejich tajemství je v jediném slově: fraška. Odhazuje tedy daleko od sebe tyto strašlivé
hračky, jež zničil, a prozkoumává, lačně po jiné pravdě, tuto jedinou
věc, jež mu zůstala v rukou, toto jediné slovo, jež oklamává stem
odlesků a nedopřává klidu. Nedávno řekl Casnati mysle na Prousta,
že »hnal svou analysu do hlubin, týraje pitvou ubohý lidský život,
protože zoufal, že by nalezl, kdyby hledal v prostorách nebes.«
Totéž - v jistém směru - může se říci o Pirandellovi, jehož skutečná tragedie spočívá v touze po absolutnu, proti níž se staví jeho
popírající zoufalství. Je to slepec, který by rád viděl, a jenž nemůže otevříti očí, zapečetěných silou větší nežli je jeho. Jedině ruka
zkroušená pokorou by mohla vykonati ten zázrak a lehkým dotykem vrátit světla vyhaslým zřítelnicím. Jedna fotografie zachycuje
Pirandella, jak stojí a předčítá svým hercům z rukopisu: jeho ruka,
otevřená, se tiskne na hruď, jakoby chtěla uchopit srdce a umlčet
je. To není ruka, jež by mohla vykonat ten zázrak. I v tomto gestu
je zoufalství a křeč. Tato ruka by nikdy nemohla udělat znamení
kříže.
A přece je to tato neukojená trýzeň, tato lačnost nějaké jistoty,
tato žalostiplná křeč někoho, pro něhož pravda má sto tváří a nemá
žádné, co obrátilo na Luigi Pirandella pozornost celého světa, až
k největší poctě Nobelovy ceny.
Adriano Tilgher, jenž byl při objevení se pirandellovského
divadla jedním z jeho nejprudších odpůrců a jenž se později pokusil
o výklad básníka a jeho umění, rozluštil problém tohoto umění,
nalézaje v něm kontrast mezi Životem a Formou. Forma se rodí
z potřeby samé, již má Život utvrdit se v bytí; ale mezi těmi dvěma
stranami dochází k tragickému a nenapravitelnému střetnutí. Forma,
jež se pokusila uchvátit Život a udusit jej, je přemožena novým
výbuchem Života, který má potřebu nového proudění. Ale středem
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a tajemstvím pirandellovského umění je možná něco jiného. Pirandello sám se přiznal v dávných letech: »Já myslím, že lidský život
je velmi smutná komedie; neboť máme v sobě, aniž bychom mohli
věděti nebo znáti proč nebo od koho, potřebu ustavičně klamat sebe
samy samovolným vytvářením nějaké skutečnosti (pro každého nějaké a nikdy jedné pro všechny), jež kus po kuse se ukazuje marnou a illusorní. Kdo jednou tu hru pochopil, nedá se už oklamat,
ten už nemůže mít ani zalíbení v životě ani radost z něho...« To
je celý Pirandello: od N e b o ž t í k a M a t i á š e P a s c a l a do Š e s t i
o s o b se rýsuje toto tragické dilemma mezi skutečností a illusí,
v němž spočívá pirandellovské umění. Illuse může být skutečností
- lépe, něčím, co se podobá skutečnosti, náhražkou za skutečnost ale jen potud, pokud její tvář pro toho, kdo na ní hledí, je tváří
pravdy. Ale při takovémto pojetí světa je vše efemerní a měnivé,
jako bychom se dívali na život obrovským kaleidoskopem. Co bylo
dříve, už není. Ani ty nejsi pro všechny člověkem, kterého tvoje
oči prozkoumaly až do hlubin: jsi nikdo, jeden a sto tisíc. Každý si
tedy vytváří svou pravdu, pravdu subjektivní a imanentní, pravdu,
jež nemá žádných pevných stěžejních bodů, ale jež může být vyvrácena a zahozena, převrácena a vydána v posměch. Od té je nemožno proniknout k objektivnímu a transcendentnímu, k pravdě,
jež se nemění, neboť je povznesena nade vše náhodné a lidské.
Odtud tragedie člověka, jenž se chtěl pozdvihnouti proti vší pravdě
a je svržen ponížený a zkrvavený do nicoty. Bez křídel nelze létati.
Takováto zběžná poznámka nedovoluje ponořit se do zkoumání pirandellovského umění a odkrývat, co je v něm pravou poesií
a co ještě temným cerebralismem, intelektuální trýzní, neoproštěnou
od strusek, jež ho odsuzují, že se nemůže dotknouti prahů duchovosti, a přece - když jsme se nejdříve přihlásili k živé radosti Italů,
že Nobelova cena po třetí připadla spisovateli naší Vlasti - neskrýváme, že na Luigi Pirandella hledíme s křesťanskou bratrskou duší.
Jeho etika nás rozděluje, ale jeho zoufalství nás sbližuje. H o t o v é h o
č l o v ě k a jsme také milovali touž láskou; a dočkali jsme se ho.
»Každý z nás, kdo má opravdu s v ů j život - a myslím tím
vlastní osobní život, vnitřní, sensitivní, intelektuální, metafysický je Adamem a musí znovu pojmenovat všechny věci a sestrojit si
svůj slovník a založit si řeč.« »V té době jsem cítil silnou nechuť
ke skutečnému. Nepřisvědčoval jsem, ale přijímal jsem vesmír tak,
jak je. Můj postoj byl pohrdlivý a pyšný jako postoj tvrdohlavce
ukovaného v pozemském pekle. A snažil jsem se popřít skutečno,
zhrdat pravidly skutečného života, utvořit si pro sebe na svůj způsob jiné a dokonalejší skutečno.« Kdo tak mluví? Pirandello? Ne:
H o t o v ý člověk.
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»Skořápky, kůry, šaty, masky, nejsou - vím to, i já to vím nic jiného než skořápky, kůry, šaty, masky. Nejsou nic podstatného,
nic staršího. Skořápky se rozbijí, šaty se roztrhají, masky vyblednou a to, co zůstává, je pojem, vnitřní a nezničitelná kostra pravdy.«
Ale neutvořili jsme si tuto pravdu sami? Není to zoufalství,
jež se zachytává čehokoliv, co se jmenuje pravda a jistota, jen
proto, že nějaké pravdy potřebujeme? Jedním slovem: není tato
pravda illusí? H o t o v ý č l o v ě k se přiznává k svému pádu; Pirandello činí tyto trýznivé otázky středem svého umění, jsa vězněm
ohnivého kruhu dilemmatu, z něhož se nedovede vysvobodit.
H o t o v ý č l o v ě k se přece znovuzrodil a jeho život se obnovil. Papini, vyšed od téže tragické nejistoty (čtěte S l e p é h o
l o d i v o d u ) nakonec přistál v přístavu pravdy, té pravdy, jež se
nemění, neboť přesahuje člověka i život. Dospěje k témuž přístavu
i Luigi Pirandello? Naše srdce mu to přeje. Bolest ostatně není
nikdy neplodná. A jeho celý život je jediným výkřikem bolesti.
Anděl bolesti jde jde nám často po boku, aby nás dovedl k cestám
radosti.
Přel. Josef Kostohryz

R O M A N O GUARDINI

ŽIVÁ SVOBODA
I
Rozbor problému svobody je zatížen tisíciletými kontroversemi.
Nemůžeme o něm uvažovati dříve, dokud neočistíme své vnitřní
zaměření. K tomu má posloužiti následující stručná úvaha:
Každé poznání, které chce dosáhnout cíle, vyžaduje si předpokladů. Poznávací schopnost není mechanický přístroj, nýbrž živá
potence. Poznávání neprobíhá tak jako když natáhneme fotografický
aparát a on zachytí mechanicky všechno, co se octne před objektivem. Myšlení in a b s t r a c t tak probíhá - myšlení o sobě, myšlení subjektu jako takového, zaměřené na objekt jako takový. To
všechno se však ve skutečnosti nevyskytuje; je to prázdné schema.
Co se vyskytuje, je konkretní myšlení tohoto živého člověka, zaměřené k této určité věci. To je však konkretní, živý akt. Ten se
může zdařit nebo nezdařit. A zdaří-li se, to závisí na docela určitých předpokladech - na tom, zdali konkretní, v tomto aktu myšlení žijící subjekt stojí tam, kde musí stát, aby uchopil tento předmět; je-li schopen onoho druhu vnitřního postoje a zaměření, který
se zde vyžaduje, onoho zvláštního přizpůsobení jeho plastické orga272

nické síly předmětu, jak si ho vyžaduje právě tato třída předmětů,
právě tato oblast skutečnosti. To všechno se liší podle předmětu,
který má býti poznán.
Je tedy také velký rozdíl, jde-li o logicko-matematický vztah
nebo o bytostný tvar. Ten první - na příklad nějaký matematický
nebo fysikální zákon - může býti odvozen. Ten druhý - na příklad
to, že železo »existuje« a že »železo« vykazuje takovou a takovou
kvalitativní strukturu: tu a tu barvu, ten a ten stupeň tvrdosti, tu
a tu váhu atd. - nemůže býti odvozen, nýbrž v posledku jen ukázán, zachycen, přijat. Má-li posluchač aspoň tolik pohotovosti a odhodlanosti, aby nikdy neuznal něco, co vede nakonec k tomu, že
A = non A, a má-li na druhé straně dosti pohotovosti a odhodlanosti, aby se nikdy neuzavíral před něčím, co se v posledním důsledku dá převést na to, že A = A - pak může býti přinucen k uznání logických vztahů. Při bytostných formách je tomu jinak. Abychom
uviděli, že tato věc zde je taková, jaká jest, abychom mohli uchopiti
významovou plnost tohoto zvláštního bytí - k tomu je potřebí něčeho více než schopnosti logicky myslit. Kvalitativní určení, bytostný
tvar se nevnucuje poznání formální, logickou nutností, nýbrž nárazem svého bytí na naše bytí, mocí, kterou má určitost jeho bytnosti nad naší vnímavostí. Aby se však tento náraz, tato moc mohla
uplatniti, musíme býti připraveni vidět právě to jedinečné, to, co
je vlastního věcem; musíme býti hotovi připustiti každou věc, a zejména tu věc, o kterou právě jde, takovou, jaká jest; nepředpisovati jí, jaká má být, nýbrž nechati ji mluvit k nám z jejího svobodného bytí. To se zdá samozřejmé, ale není tomu tak. Naprosto
ne! Ve skutečnosti se neotvíráme světu takovému, jaký jest sám
v sobě, nýbrž žádáme od něho, aby byl takový, jakým jej my chceme mít. Naše svébytnost chce, aby věci byly takové, abychom se
v nich cítili posíleni, zabezpečeni, podporováni, spočinuli. Tak se
snažíme neustále přizpůsobiti svět našemu zvláštnímu bytí. Každý
pohled na svět takový, jaký jest skutečně, sám ze sebe, zvyšuje napětí mého individuelního bytí. Každá věc má své podstatné vlastnosti, které jsou cizí tomu, jak já chci míti věci uspořádány. Jsou
celé oblasti bytí, které jsou cizí mému individuálnímu chtění. Ba
i ve mně samotném jsou podstatné stránky, které jsou nepohodlné
dominantám mého bytí. Viděti skutečnosti tak, jak jsou, znamená
tedy vždycky, že je mi ve světě méně pohodlně. Proto je ovšem
také vždycky více hodno námahy existovati v tomto světě, o němž
musím, rozumím-li dobře sám sobě. říci: »Díky Bohu, že není takový, jakým jej chci já mít.«
To platí v obzvláštní míře i o svobodě. Má to pro mne svůj
význam, existuje-li svoboda či nikoli. Velmi značnou částí svého
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bytí jsem zainteresován na tom, aby svobody nebylo. Žiji pohodlněji, když svoboda neexistuje. Není-li jí, jsem zbaven všeho toho,
co znamená odpovědnost. Je-li vůbec při kterém problému nutno
se vyzbrojiti pro setkání s tím, co je skutečné, tedy je to právě
při problému svobody. Je nutno být připraven k jejímu uchopení
a přijetí.
II
A teď se ptáme: Existuje svoboda?
Ale chceme tuto otázku správně formulovat. Většinou bývá už
předem kladena tak, že je bezvýsledná. Bývá kladena abstraktně.
Zní obyčejně asi takto: Je možno jednání bez kausální nutnosti?
Z toho pak vzniká obvyklá neplodná diskuse. Ve skutečnosti nejde
o abstraktní problém, nýbrž o konkrétní skutečnost. Proto je třeba
se ptát toho, co jediné skytá poznatky o skutečnosti - totiž zkušenosti. Tedy takto:
Existuje v mé vnitřní zkušenosti nějaké dění, nějaký akt, nějaký vztah k předmětu a ke mně samotnému, který má charakter
odlišný od všech ostatních dění, aktů a vztahů? Charakter, který
nemohu označiti jinak než slovem »Svoboda?«1
Tu se pak věci mají takto:
Tato svoboda existuje. Přesněji: já, konkrétní člověk, prožívám
sám sebe jako svobodného. Zrovna tak jako jsem v své vnitřní zkušenosti narazil na to, že si uvědomuji sebe, že jsem schopen věděti o sobě a že skutečně vím o sobě, ukazuje mi má vnitřní zkušenost, že jsem svoboden. Svobodnost je fakt; konkretní fakt; skutečný stav, živý postoj, existenční a činný způsob mého lidského
bytí. Mám zkušenost, že je ve mně nesvobodné jednání a existování. A mám zkušenost, že je ve mně svobodné jednání a existování které se odlišuje od onoho.
Jednou částí svého bytí a konání jsem zasazen do probíhající
přírodní kausality; jsem částí, údem. Znám však v sobě něco živěčinného, nejen ideálního, inteligibilního, co spočívá v sobě. Přesněji
řečeno: v čem stojím já sám v sobě.
1
) To je jeden z bodů, v nichž se často tak jasný pohled Mikuláše Hartmanna
zatemňuje. Tak na příklad když říká v své Etice na str. 92, že svoboda »není daným jevem«. Mravní zákon snad ano; o tom by se bylo možno »hmatatelně přesvědčit, že je to inteligibilní fakt; o svobodě však nikoli, tu je nutno vysoudit.
A t o . . . z mravního zákona...« To je jeden ze zbytků idealistické předpojatosti,
které mu i jindy brání plně využiti jeho nádherně svobodného rozběhu. Svoboda
není problémem; nepotřebuje býti vysuzována jako výklad skutečnosti jinak nepochopitelné. (Asi takto: svéráznost vazby mravního zákona na rozdíl od zákona přírodního; »náležitost« na rozdíl od nutnosti předpokládá zvláštní druh přiřaděného
jednání, totiž právě jednání svobodného.) Naopak, svobodné jednání je elementární
jev, základní forma vnitřní zkušenosti v živém aktu.
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Jednou částí svého bytí a činnosti jsem účinkem příčiny; výsledkem předpokladů. Tu nenáležím sobě, nýbrž obecným mocnostem. Je však ve mně něco, co náleží sobě. Přesněji řečeno: v čem
náležím já sám sobě.
Jednou částí svého bytí jsem průchodištěm pochodů, přetvářením popudů, jež přicházejí zvenčí a zase probíhají navenek. Mám
však také zkušenost, že ve mně začínají pochody. Přesněji řečeno:
zakouším sám sebe jako živoucí počátek jednání, jako zdroj příčinných souvislostí.
Ze zakouším sám sebe v tomto zvláštním smyslu jakožto spočívajícího v sobě samém, jakožto náležejícího sobě samému, jako
začátek jednání - to vyjadřuji slovem: Vím, že jsem svoboden. Nejsem jím celým svým bytím; nejsem jím stále; nejsem jím vždycky
ve stejném stupni. Ale jsem jím něčím v sobě, co je mé nejhlubší,
mé nejvlastnější; jsem jím někdy; jsem jím v nějakém stupni.
Fakt této svobody; živá možnost její realisace; možnost a úkol
ji vypracovati, stále více očisťovati její akt a rozšiřovati její rozsah
- to vše je základním rysem mé lidsky osobní existence.
Ve svobodném jednání může býti svoboda zakoušena rozličným způsobem.2
Je tu zkušenost svobodné volby:
Uvědomuji si možnosti jednání; shrnuji je; vážím je; rozhoduji se pro jednu z nich. Rys svobody je v tom, že z rozličných
možností volím tu, kterou chci. Jsou tu ovšem důvody, motivy pro
toto rozhodnutí: jdu touto cestou, poněvadž je kratší; jdu kratší cestou,
poněvadž přijdou rychle k cíli; chci dojít rychle k cíli, poněvadž
tam mám něco důležitého na práci, atd. Svoboda není v tom, že
by tu chyběly důvody a motivy více či méně stanovitelné, nýbrž
ve způsobu, jakým se tyto důvody nebo motivy uplatňují. Když
jsem při nějakém fysikálním nebo biologickém pochodu jednou
uvedl v činnost řetěz důvodů, jsem hotov a věc končí nějakým
»protože«, jehož obsahem je právě rozhodující příčina nebo komplex
rozhodujících příčin. Zde však, ve svobodném jednání, je po vyčerpání všech důvodů možná ještě další otázka: Proč nechávám platit
jako rozhodující právě tento důvod, tento motiv? Odpověď na to zní:
protože chci. Postup odůvodňování končí v suverenitě rozhodujícího
já. Není to libovůle ani bezdůvodnost, je to důvod. A to důvod plně
platný. Zde spočívá jednání samo v sobě. Přesněji řečeno: jednající spočívá sám v sobě. Navazuje začátek - a ten je pak ovšem
ihned zachycen tkání účinných přírodních příčin.
2
) K typice konkrétních aktů vůbec srov. Guardini, Der Gegensatz: Versuche
zu einer Philosophie des Lebendig'Konkreten. Mainz 1925.
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V tom, že prožívám sám sebe jako suverénně volícího, jako
pána svých rozhodnutí, dovídám se o své svobodě. A to o svobodě tím větší, čím plněji jsem pánem svých rozhodnutí; čím výše
jsem při tom povznesen nad věc. Konečnou podobou této svobody
- která by ovšem vyústila v nemožnost - by bylo rozhodnutí, učiněné z dokonalé vnitřní neúčasti na živých možnostech. (Viz ethos
Stoy a psychologický podklad asketické »sancta indifferentia«.)
Nalézám však v sobě ještě jinou formu zážitku svobody:
V té nejsem neúčasten. V té nepovstává instance, stojící nade
všemi možnosti a rozhodující o směru; nýbrž zde mám vědomí,
že jednání vychází kvalitativně z mé nejhlubší bytosti. Svoboda ve
formě rozhodování má formální charakter. Cítil jsem se v ní tím
svobodnější, čím vnitřně nezaujatěji, čím obsahově nezávisleji jsem
se stavěl k předmětu a účinné pohnutce. Byla to dispositivní, přikázaná svoboda. Zde je tomu jinak. Jednající já má elementární vztah
k obsahu konání. Cítím se zde tím svobodnějším, čím plněji, čím
bezprostředněji vychází jednání z toho, čím jsem. Jako nejvyšší svobodu pak pociťuji, když jednám tak, že »nemohu jinak«. To nemá
přirozeně nic co dělat s fysickým nebo psychickým nátlakem; nemožnost jednat jinak neznamená přinucenost, nýbrž znamená, že
v jednání vchází živý, celý člověk; že se v něm bezprostředně projadřuje tím, co je mu nejvlastnějšího, nejvnitřnějšího, co je opravdu
jeho jádrem - že jedná tak, jaký jest.
Zde tedy zakouším svou svobodu tehdy, když jednání vychází
s kvalitativní bezprostředností z mé nejvnitřnější bytosti; když vcházím cele do jednání tím, co je mi vlastního.
Chceme-1i vyjádřiti zkušenost svobody jediným slovem, můžeme říci: svoboda je soběnáležitost. Přesvědčuji se, že jsem svoboden, když zakouším, že náležím sám sobě; že jsem v svém jednání samostatný; že jednání neprochází mnou a tím náleží jiné
instanci, nýbrž že vzniká ve mně a tím je v onom zvláštním smyslu mé a já jsem v něm svůj.
Způsob, jakým zakouším tuto soběnáležitost, se různí podle
oněch dvou typů, jež byly právě stanoveny. Poznávám se jako sobě
náležející v suverenitě nezávislého rozhodnutí; a poznávám se jako
sobě náležející v onom pochodu, který vyjadřuje nejvnitřnější bytost v činu. Tam poznávám: Jsem svým pánem. Zde poznávám:
Jsem sám sebou.
Na kterou stranu se v jednotlivém případě nakloní zkušenost
svobody, to je věc psychologické struktury. Mnoho věcí mluví
pro to, abychom viděli ve svobodě volby specificky mužskou formu zkušenosti svobody, v bytostném výrazu pak ženskou. Aspoň
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v minimálním stupni se vyskytují vždycky obě dvě pospolu. V tom,
že vystupují obě dvě formy zároveň, záleží konkretní, antitetická
struktura zkušenosti svobody.
To, co bylo dosud řečeno, vztahuje se na svobodu jako konkrétní akt - přesněji jako formu konkrétního aktu. Je to svoboda
psychologická.
Na ní záleží obzvláštní měrou, neboť zde se rozhoduje, bude-li
jev svobody přijat v své čistotě a se všemi svými důsledky, nebo
rozplyne-li se celá věc v neurčitosti nebo v transcendentnu. Psychologická svoboda záleží v tom, že já jakožto skutečná, živě-konkrétní
bytost mám suverenitu volby, že mohu rozhodovati z východiska,
které již samo není průchodištěm kausální řady. Znamená, že jsem
schopen nikoli přírodního, nýbrž duchovně-tvořivého výrazu sebe
sama. Psychologická svoboda znamená, že v jednání náležím sám
sobě - ne vždycky, ne vždy ve stejné míře, ale aspoň v jistých
případech a v jistém stupni.
Tuto psychologickou svobodu mám jakožto vlohu a jakožto možnost. Jako živá schopnost však musí býti vydobyta. Svoboda volby
není zajištěna jen tak beze všeho. Má-li to býti skutečná volba a nikoli
zaujetí nějakým motivem, předpokládá to vnitřní upřímnost a bezpečný cvik. Člověk se musí stát svobodným k svobodě. Svoboda jako
bytostný výraz není rovněž zajištěna jen tak beze všeho. Má-li to být
skutečný bytostný výraz a nikoli uplatnění nějaké periferní složky,
předpokládá to vnitřní pravdivost a schopnost přemáhání.
Svoboda je sama něčím, co je dáno stejně v dialektice daného
i svěřeného. Je východiskem, neboť nejsem-li svoboden podstatně,
nemohu se jím nikdy stát. Pro svobodu může člověk pracovati jen
ze svobody, neboť svobodou začíná něco nového. Stává se skutečnou
teprve konáním, cvikem, pěstěním. Svoboda je sama habitem, který
musí býti získán a rozvinut.
III
Psychologická svoboda je živá naplňovací forma aktů; zvláštní
rys, jejž mají jisté akty a z nich vyrůstající zaměření. Faktická povaha
svobody jí však není vyčerpána; ba ona tvoří jen její menší část.
Pouhá možnost svobodného rozhodování je něco abstraktního. Svého
živého smyslu nabývá teprve když se táži: svobodně rozhodovati o čem? k čemu? Také pouhá možnost bytostného výrazu je něčím
abstraktním. Svého smyslu nabývá teprve když se ptám: svobodně
vyjadřovati - co? Tím přistupuje k momentu psychologické svobody
či svobody jako aktu moment obsahu svobody. (Hodnota obsažená
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ve svobodném aktu; axiologická svoboda.) Teprve to obojí: svoboda
jako naplňovací forma aktu a obsah aktu takto naplněného - teprve
oba tyto momenty dohromady tvoří faktickou povahu »živé« svobody.
Je to jen zvláštní případ všeobecnější faktické povahy života
vůbec. Život není jen pochodem a aktem, nýbrž i obsahem pochodu
a aktu. Výrok »žiji« by mohl znamenat nejprve: jsem zde, mohu
se hýbat, vnímám, mám iniciativu, jsem bdělý, požívám, trpím, tvořím atd. To všechno by však byla jen polovina. Fakt, že »cítím«,
nabývá svého plného smyslu teprve když řeknu: Cítím toto. Fakt,
že »působím«, nabývá úplnosti teprve když řeknu: působím toto.
Fakt, že »žiji«, nabývá úplnosti teprve když řeknu: žiji tento obsah.
V tom je teprve vyjádřeno základní napětí našeho bytí: že život
nejde jen prostě ku předu, nýbrž že se uskutečňuje v obrazích, že
naše bytí a jednání a utrpení a vlastnictví a tvoření a co všechno
ještě se stává svým vlastním teprve skrze obsah, jejž realisuje. Tím
je živoucnost a život vázán k předmětu; ke světu předmětů; ke
světu skutečnosti a hodnoty. Předmětné (objektivní), skutečné a požadované vstupuje do života nutně jako podstatný moment. Svoboda
aktu zase znamená, že tento předmětný vztah se může naplňovati
opravdově nebo falešně, správně nebo nesprávně, positivně nebo
negativně. Vždycky však se naplňuje. V tom je kořen tragičnosti,
v tomto prvním základu lidské živoucnosti.
Tak je tomu také zde. Svoboda jako celek znamená: předmět,
uskutečněný ve formě aktu psychologické svobody. A to pravý předmět; správný předmět. Jinak vyjádřeno: Svoboda znamená uskutečnění požadovaného řádu hodnot ve formě aktu psychologické
svobody.
Tato obsahová svoboda se pak ustavuje v jednotlivých oblastech.
Pokusíme se je stručně vylíčiti, a v průběhu našich výkladů se objeví
zřetelněji, co se rozumí obsahovou svobodou.
Především je to oblast věcné svobody. Je to svoboda přiměřeného uchopení předmětu. Záleží v tom, že věci jsou viděny a pojímány pravdivě a přiměřeně k své povaze.
Příklad: mám-li co činit s nástrojem, jejž neznám nebo neovládám zcela dobře, vzpírá se mi. To však znamená: jsem vůči němu,
s ním nesvoboden, spoután; něco se mi zpěčuje. Jakmile jsem mu
porozuměl a vzal jej správně, něco se uvolňuje. Jsem při používání
tohoto nástroje svoboden. Všechny věci, všechny věcné vztahy,
všechny přirozené pochody mají jisté vlastnosti, mají v sobě jistý
plán, jistou formu působnosti. Jsou uspořádány. Nepoznávám-li toto
uspořádání, nevyhovuji-li mu v svém počínání, stává se pro mne
právě tím a právě v té míře, v jaké mu nevyhovuji, překážkou.
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Friedrich Vischer líčí v své knize »Také jeden« člověka, který nebere věci správně. Všechny věci se mu zpěčují. Má pocit, že se
k němu chovají nepřátelsky; zakouší »potměšilost předmětu«. Žije
ve světě, v němž všechny věci překážejí. Prostor je všude naplněn
překážkami; to jsou věci, které nejsou brány náležitě k své povaze.
Jakmile však pojímám věc správně, může vyplynouti působivý impuls ze mne do věci; věc se ocitá v souvislosti mého působení
a já v jejím. Věc se stává otevřenou dráhou pro mé živé působení,
to jest, já se poznávám v této věci jakožto svobodný. A to svobodný
právě v těch zvláštních možnostech, které tu jsou dány, ať už je
to nástroj (pocit stupňovaného života a svobody při náležitém zacházení s nářadím) nebo dopravní prostředek (svoboda ovládaného
pohybu) či vegetativní zákony rostlin nebo životní návyky zvířat
(zvláštní svobodnost, s níž se zkušený člověk mezi nimi pohybuje
a činí si je služebnými) nebo cokoli jiného. Je to svoboda náležité
funkce; pravého postoje; pravého ustavení - ve všeobecném smyslu
těchto slov, jak také platí pro to co je živého. Právě tím, že člověk
nabývá této svobody spravedlivého poměru k věcem, stává se mu
svět kosmem. Nenabude-li jí, zůstává mu chaosem; všude jsou brzdící
věci, vzpírající se události. Nabude-li jí, stává se svět osvobozujícím
řádem, z velké části už proto, že funkci se vůbec dostává jejího práva.
Do oblasti této věcné svobody náleží také naše vlastní tělesněduševní bytí; to, že jsme takoví a pohybujeme se a jednáme tak,
jak to vyžadují vnitřní zákony našeho těla a ducha. V tom je
vlastní smysl rytmické výchovy. Tělo je těžké, neohrabané, překáží
samo sobě; člověk klopýtá o vlastní nohy, dokud neprobudí a neuvolní zákony svého organického bytí a nedovede je k svobodnému
uplatnění. Dokud nepřivede své tělo tak daleko, aby pojímalo správně
věci, aby s věcmi správně zacházelo.
Vyšší oblastí je svoboda hodnoty. I zde máme co činiti s obsahy, jako na stupni právě vyloženém. Svoboda neznamená býti
uvolněn od něčeho, nýbrž býti uvolněn, naplněn v něčem. Psychologická možnost volby nalézá své obsahové naplnění v tom, že je
zvoleno to pravé; že jiný člověk vstupuje správným rozhodnutím do
osvobozujícího obsahu. Tak je svoboda hodnoty svobodou v správně
uchopené hodnotě.
Jakmile získávám poznatek, nabývám pravdy; této určité pravdy.
To má svůj smysl především v sobě samém - že jsem správně
poznal právě tento předmět. Zároveň však má každé získání pravdy
ještě vedlejší výsledek. Přesněji řečeno, je tu náznak toho, že byla
nalezena pravda. Každé nabývání pravdy je totiž zažíváno beze
zřetele k bližšímu obsahu jakožto osvobozování. V poznání pravdy
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se něco ve mně stává mocno sebe sama. Něco ve mně přichází
k sobě, je uvolňováno, rozšiřuje se, rozvíjí se, dostává svůj vlastní
prostor, v němž může žíti. To, co si ve mně žádá pravdy, můj
živý, poznání požadující duch je spoután, cítí se sevřen, dokud
není nabyto poznání. Prožívá je však jako rozšíření, osvobození,
jakmile nabyl pravdy. Tento nesmírný zážitek osvobozující síly
pravdy je na příklad tím, co zakládá postavení takového Sokrata.
Něco podobného se děje při setkání s plností tvaru, s uměleckým dílem. Smysl uměleckého díla záleží v tom, že v tvaru je vyslovena podstata, skrytost. Ale nikoli tak, že by člověk musil před
ním zůstat stát. Konečný poměr k uměleckému dílu není nazíráním
z odstupu. Umělecké dílo je spíše takové, že člověk může do něho
vniknouti. Člověk se může octnouti uvnitř něho; je zde uchopen
ztvárněným a ztvárňujícím bytím a je jím sám uveden v správnost.
Toto zahrnutí v ztvárněný, duchovní prostor uměleckého díla je
rovněž prožíváno jako osvobození.
Podobně to platí o právu, o pořádku atd. Uskutečnění, získání
duchovních hodnot zesvobodňuje. Nehledíc k tomu, že každá samostatná hodnota jako taková mne nasycuje, dává mi naplnění právě
svým zvláštním smyslem hodnoty - nehledíc k tomu, je samo vydobytí hodnoty prožíváno jako zesvobodnění. A to tím intensivnější,
čím větší je vášeň, s níž po ní toužím. Svět duchovních hodnot
je světem svobody.
A byla-li to živá struktura mého těla a mé duše, jeho architektury a jeho působení, skrze niž jsem zakusil věcnou svobodu,
svobodu hodnoty zakouším skrze živý orgán uchopení světa vůli k hodnotě, svědomí hodnoty nebo jak to nazveme. Je to živá
láska k hodnotě, spojená s posuzováním hodnoty a svědomím hodnoty. Je to v posledku platonský eros, který také zakouší platonskou svobodu.
Svět této svobody je řád, kosmos hodnot. Či lépe skutečnosti,
hodnotou nasycené, hodnotou naplněné!
Třetí oblastí je osobní svoboda. Je dobývána v obou základních
postojích samoty a společenství.
Jakmile se dostávám do poměru k jinému člověkovi, který je mi
přikázán, zakouším to jako něco posilujícího, naplňujícího, upevňujícího. Může to mít nejrůznější formy: přátelství, tovaryšství, služby,
následování, lásky. Zvláštní formy vázanosti, po případě celkovosti,
naplňující zvláštní životní vztahy a prosycené specifickými hodnotami společenství. Právě tyto vztahy zakouším zároveň jako osvobození. Tím, že se chovám k jinému člověku tak, jak je to vůči
němu a teď a zde pravé a správné, nabývám šíře, otevřenosti po280

hybu, svobody. Každé správně vyslovené, z požadavku osobní situace správně vyslovené ty a my vytváří svobodu. V tom se z »já«
stává »my«; ocitám se v osobním celkovostním vztahu, jak je to
nutno ze samé podstaty mé bytosti, mám-li býti sám sebou. Dokonce i jasné a pravé soupeřství vytváří takovou »svobodu společenstvím Mluveno Nietzscheovsky, jsou »dobří nepřátelé«, »dobří protivníci«, kteří umožňují čisté nepřátelství, čistý boj.3 Naproti tomu
všechny neuspořádané, skryté vztahy, všechny nenaplněné, zatlačené, nevyproštěné vztahy poutají, stavějí překážky, zužují. A tento
zážitek svobody je o to čistší a silnější, čím méně tu jde o čistě
vnějšně zřízený (organisační) nebo zase jen přirozený, druhu přiměřený řád, a čím více je dotyčný vztah vytvářen z osobního rozhodnutí; čím hlouběji vchází osobnostní jádro do tohoto vztahu.
Jisté bytostné oblasti ve mně se aktualisují teprve tehdy, rodí se teprve tehdy, když potkám sobě přisouzeného člověka a uskutečním
správný vztah k němu. Nejintensivnější forma zkušenosti svobody
vzniká z lásky.
Proti tomu stojí uskutečňování svobody v samotě. V ní přicházím k sobě samému«. Jsem ovšem vždycky sebou a mám tedy
jaksi sám sebe. Přesto však jsem také na cestě k sobě. Každé skutečné osamocení pak je krokem k sobě; hlubší zmocnění sebe sama.
Zvnitřňuji se sám v sobě. Objevuje se živý střed. Východisko a konečný cíl živého rozkmitu se otevírají. Objevuje se hloubka. Otevírá se vnitřní prostor. Vnitřní »bod, na němž stojím«, vystupuje do
popředí. V té míře, jak se to děje, něco se oprošťuje: osobní střed
se stává klidně-přítomným, stává se svobodným.
Osobní svoboda se uskutečňuje v pólech osamocení a společenství - a to ne podle abstraktního schématu, nýbrž vždy z konkrétní skutečnosti toho, čím jsem, čím je bližní, co je totalitou vztahu, jaká je hodina, jaké prostředí. Je to svoboda tebe a svoboda nás
a celku; svoboda já.
A i zde se uskutečňuje řád svobody. Mluvili jsme již o kosmu
věcně náležitě pojatých věcí a osvobozené, tělesněduševní jednotě
člověka v něm stojícího; dále o kosmu hodnot a hodnotami naplněných skutečností, v němž se pohybuje láska k hodnotě a svědomí hodnoty. Teď se ocitáme před uspořádaným lidským kosmem,
v němž je uskutečněno v bytostné náležitosti osamocení bytí se
sebou samým a společenství bytí s jinými a v němž se pohybuje
osvobozená živá osobnost.
Čtvrtou oblastí obsahové svobody je svoboda mravní. Zakoušíme ji v provádění mravního úkolu.
3

) Ideálním poměrem tohoto druhu je rytířský boj, až k fair play.
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Mravním úkolem je dobro. Dobro není v jedné řadě s pravdou,
právem, krásou, nýbrž jest uskutečňováno v ostatních hodnotách.
Dobro je to, co je na dané situaci správného, pravého. Na otázku:
co je dobro? odpovídá svatý Tomáš Akvinský: to, co je zrovna
rozumné, to jest, co konkrétní situace vyžaduje - ať už je to pak
pravda, jde-li o poznání, nebo krása, jde-li o umělecké tvoření, nebo
správný poměr k osobě, k dílu, k plnění určitého povolání a podobně.
Jakmile jednám správně a tak plním povinnost, zakouším to
jako osvobození. Lež může vyvésti z určité nesnáze a tedy osvoboditi v povrchní vrstvě existence; hlubší vrstva mého bytí její však
poutána. Cítím se sevřen, obtížen. Spatné svědomí, jímž si uvědomuji, že jsem neudělal, co jsem měl, má povahu zážitku nesvobody;
zážitku vnitřní spoutanosti. Nemravné počínání vede k poddanství bezprostřednímu uvědomení mravní sféry, které nalézá svůj poslední
výklad a zpečetění v náboženském pojmu poddanství Satanova.
A naopak zase vnímám jako osvobození, když mluvím pravdu.
Něco se ve mně zvedá, rozšiřuje. Každým mravním jednáním nabývá ve mně mravní já většího místa. Nejvnitřnější se stává pánem
sebe sama. Má správné místo v řádu toho, co má býti, v mravním řádu.
Vzniká nový kosmos - ten, v němž věci a osoby nemají jen
své správné, funkcionální, hodnotně-kulturní nebo osobní vztahy,
nýbrž i vztahy mravní - vzniká etický svět.
Zkušenost mravní svobody je tím intensivnější, čím větší jsou
překážky, vnitřní nebo vnější, jimiž musí pravé jednání pronikati;
čím čistěji spočívá mravní jádro bytosti, smýšlení v pravosti; čím
hlouběji a jasněji je živé bytí mravně protvářeno. Plnosti nabývá
mravní svoboda tehdy, když člověk nekoná dobro jen od případu
k případu, nýbrž když se mu stává trvalým zaměřením; když nabývá ctnosti v čistém smyslu slova; když nejen činí, co je mravné,
nýbrž jest sám mravný.4 Naprosto svobodným se stává ten, jehož
4
) Dějinami etického myšlení se táhne protiklad, jehož důsažnost nebyla dosud
dosti postřehnuta: mravné jednání znamená jednak odpovídání před zákonem toho,
co má být; vyhovění platnému požadavku. Vedle toho však znamená také správné
bytí; čisté, pravé, ušlechtilé bytí. Zde se zjevuje nikoli biologicky, nýbrž metafysický pojem »zdraví«, integrity a plného utváření konkrétního lidského bytí. Platonská etika a etika řeckých církevních otců, etika Augustinova a augustinské scholastiky, na Platona navazující nebo Platonovi příbuzná, má své kořeny v tomto pojetí.
Jenže u této poslední etiky vystupuje více do popředí křesťansko-teologický význam
této typiky. Zde stojí proti sobě hřích jako nepravost před Bohem a hřích jako
ohavnost, nemoc a v poslední instanci smrt. Tam je vykoupení zástupným zadostučiněním před Boží spravedlností, zde znovustvoření živého bytí, atd. (Srovnej k tom u : Guardini, die Lehre des hl. Bonaventura von der Erlösung. Düsseldorf 1921.)
Tak tu stojí proti sobě dvě řady pojmů, juristicko-etická a onticko-etická. Jejich
vzájemné nepochopení určuje etické a teologické rozpory. - Mravní svobodu lze
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živé bytí vstoupilo v jednotu s tím, co má býti, takže jíž nemůže
vůbec činiti zlo. To je však mezní případ, který se na zemi neuskutečňuje. (Non posse peccare věčného života ve sjednocení s Bohem.)
Poslední oblast svobody je oblast náboženská.
V nejhlubší podstatě člověka tkví, že je podmíněný, konečný,
pomíjivý, ale že chce absolutno, nekonečno, věčnost. Tuto nepodmíněnost, nekonečnost, věčnost nenalézá v sobě. Nalézá je v setkání s Bohem. Opravdově dokonaný náboženský úkon znamená
poměr k Bohu, v němž se Bůh stává živým obsahem tohoto lidského života. Ať jsou v jednotlivostech náboženské úkony jakékoli:
vzývání, dík, prosba, lítost, bázeň, touha - vždycky obsahují to, že
člověk přichází v nějaké formě k Bohu, nabývá možnosti jeho uchopení - ne-li fakticky, tedy aspoň podle vnitřního smyslu onoho
úkonu. Právě při tom však zakouší náboženské jádro člověka, to,
co je míněno náboženským, nikoli psychologickým výrazem »duše«
a ještě jasněji mystickým výrazem »hlubiny duše« - toto nejvnitřnější zakouší v náboženském setkání osvobození. Psychologicky a
obsahově sebe rozdílněji utvářené přiblížení k Bohu, účastenství na
Božském naplňuje ono vnitřní napětí. Člověk získává pro svůj život
nekonečný, věčný, naprostý obsah, aniž přestává býti tím, čím jest,
totiž člověkem. Tato účast v nekonečném, která se již nedá logicky
rozložití, nýbrž jest tajemstvím, pro niž jest pojem stvořenosti duše
k obrazu Božímu a její schopnosti uchopiti Boha, »capacitas Dei«
svatého Augustina jen označením, nikoli rozřešením - tato účast
uvolňuje poslední pouto, to, které záleží v samotné stvořenosti, pouto
pouhé konečnosti, aniž však tím ruší stvořenost nebo ji jen klamně
zahaluje. Účast v Boží nekonečnosti, v jeho věčném, naprostém, svatém životě je konečným rozpětím, naplněním, upokojením.
A nesmí to býti chápáno kvantitativně, jako by nekonečná velikost měla pro tuto svobodu význam, poněvadž absolutně přesahuje konečnost. Naopak Bůh, jakožto Bůh, jeho bytí, to, čím jest to, co člověk podle Tomáše Akvinského nikdy nemůže proniknout
věděním, myšlením, ale co prozařuje v každé náboženské zkušenosti
- toť ona skutečnost, která dává momentům věčnosti, nekonečnosti,
absolutnosti jejich vlastní smysl. Bůh je Ten, který dává tomu, kdo se
mu přiblíží, konečné naplnění a tím právě i konečné řešení.
pochopiti jen z obou zároveň. Je platností i jsoucností. A to proto, že zákony toho,
co má býti, a zákony toho, co jest, jsou v poslední instanci identické - stejně jako
jimi jsou zákony poznání a bytí. Kant a idealismus je od sebe odloučili. To mělo
svůj význam. Teď jde o to, vidět jejich souvislost. Max Scheler a Nikolai Hartmann
učinili první průlom. Ale pro Hartmanna je ještě kantovské pouto příliš silné, aby
mohla býti k čistotě etiky platnosti připojena v celé své plnosti svoboda etiky bytí.
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To se naplňuje ve Zjevení, v křesťanství. Jednou z myšlenek,
v nichž Nový zákon vyjadřuje konečnou pravdu, je svoboda dětí
Božích. Ta se rozumí jen ve spojení s myšlenkou znovuzrození
a lásky. Otec obrozuje toho, kdo má dobrou vůli, ve křtu a obrácení
srdce k účasti na božském životě, činí ho svým dítětem a dává mu
jako nejvnitřnější životní sílu této nové existence onu sílu, která je
tajemstvím jeho vlastního života: lásku. Nikoli tu, která je míněna
čistě psychologickým nebo etickým pojmem lásky, nýbrž to, co
míní Ježíš, když pronáší slovo »láska«. Tato láska je smýšlením Božím a jako dar milosti i smýšlením jeho dětí. Ona dává konečnou
svobodu. Neboť všechno stvořené je právě skrze to, čím jest, zároveň úkolem, ustanovením, příkazem. Celý náš život je podroben
zákonům, od přírody až k nejvyšším zákonům ducha - při čemž
přirozeně fakt »zákona« nabývá na každém novém stupni jsoucna
nové kvality. Tyto zákony mne zadržují a poutají, a každé pouto
je už tím samým v konečném smyslu nesvobodou. Avšak všechny
tyto zákony jsou stejně jako jsoucno, v němž a pro něž platí, dílem
a vůlí Boží. Jako stvoření stojí člověk pod tímto zákonem: je »sluhou«, jak praví sv. Pavel. V tom okamžiku však, kdy se stávám
dítětem Božím, byť i jen podle mysli - tedy v tom okamžiku, kdy
miluji, miluji Boha a lidi v něm a věci v něm - v tom okamžiku
přistupuji k Bohu a žiji z něho. Potom chci v něm to, co jest, a zákon, který pro to platí. Pak už však zákon není »zákonem«, nýbrž
stává se obsahem a formou mého vlastního chtění. Potom jsem, abychom zase mluvili s Pavlem, »pánem«. Toť »svoboda dětí Božích«.
Svoboda, dobytá nikoli poznáním, nýbrž konečným naplnění zákona. Ba ještě správněji: dobytá tím, že Bůh mi dává, abych přistoupil
k němu, kterýž jest zákonodárcem, a abych tak již nestál »proti«
zákonu, nýbrž abych jej nesl z Boha ve vlastní vůli. Skrze milostí
danou účast lásky na zákonodárné Otcově vůli přistupuje jeho dítě
po bok subjektu zákona, stává se spoluzákonodárcem - nutno zdůrazniti: z milosti, nikoli ze své podstaty.
I tato svoboda ustavuje svůj svět. Ale zde mizí slovo »svět«
a nastupuje osobní výraz. Řád, v němž vládne láska a svoboda z lásky
získaná; v němž člověk přistupuje k člověku a k věci z Boha, je
»království Boží« - onen řád, v němž se děje vůle Boží »na zemi«.
Ale, nebudiž zapomínáno, děje se tak, jako se děje »na nebi«. To
jest děje se tak, jak je naplňována těmi, kteří stojí po boku Božím;
pro něž již vůle Boží není předmětem, nýbrž srdcem jejich chtění.
Proto je tato prosba ústřední prosbou otčenáše.
Není zde snad třeba říkat, že i toto je pro naši pozemskou existenci
mezní hodnota, cíl, a že je to uskutečňováno teprve v okamžiku věčného sjednocení s Bohem. Křesťanský život je však podrobením Bohu.
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III.

Zde se uzavírá souhrnný jev svobody. Svoboda je ona forma,
v níž jednající člověk náleží sám sobě. Výrazem této soběnáležitosti je vědomí, že za ni musíme ručiti zvláštním způsobem: připočtení jak viny tak zásluhy, hodnota a dluh, odpovědnost. Tato
soběnáležitost má dvojí podobu: soběnáležitost volby a bytostný
výraz. Tato soběnáležitost však zůstává formální; zůstává pouhým
průběhem, formou úkonu, dokud se netážeme: V jakém obsahu
náležeti sobě? Mezi čím voliti? Jakou podstatu vyjádřiti? Svobodně
jednati - v naplňování jakého obsahu? v uchopení jakého předmětu?
v konání jakého díla?
Teprve obsahová svoboda dává smysl svobodě psychologické,
svobodě aktu. Svoboda aktu je však uskutečňovací formou obsahové svobody.
Přel. T. Vodička

PETR JAKOVLEVIČ

ČAADAJEV

O PROTESTANTISMU
Dlužno přiznati, že nebyl-li posud doceněn vliv křesťanství na
společnost, na rozvoj lidského ducha a na moderní civilisaci, mají
na tom valnou část viny protestanté. Víte, že vidí jen papeženství
v patnácti stoletích, jež předcházely reformaci, neb alespoň od té
doby, co podle jejich domnění bylo zničeno prvotní křesťanství;
nemají proto zájmu na tom, aby sledovali jeho postup za středověku,
pro ně je to mezera v čase: kterak by tedy pochopili výchovu moderních národů? Nic tolik nezkreslilo obraz moderních dějin, jako
protestantský předsudek. On právě tolik přepínal význam obrození
vědy, kterého vlastně nikdy nebylo, poněvadž vědy nebylo nikdy
úplně zapomenuto; on vymyslil množství různých příčin pokroku,
jež ve skutečnosti působily jen velmi podružně, nebo jen vyplývaly
z hlavní příčiny. Na štěstí dnes sama filosofie, méně stranická, vyššího rozhledu, po revisi minulosti přispěchala, aby opravila naše představy o této zajímavé době. Jejím přičiněním objevilo se pojednou
tolik nových věcí, že ani nejzatvrzelejší nepřízeň nemůže nadále
vzdorovati těmto poznatkům, a snad bude možno říci, je-li to v záměrech Prozřetelnosti, aby lidé byli poučeni touto cestou, že není
daleko chvíle, kdy vyšlehne velké světlo z temnot, jimiž z části
dosavad jsou pokryty dějiny moderní společnosti,*)
*) Od té doby, co byly napsány tyto řádky, splnil z velké části naše očekávání p. Guizot.
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Nedá mně to, abych se ještě jednou nevrátil k oné umíněnosti
protestantů, že od druhého, nebo nanejvýš třetího století už nechtějí
viděti křesťanství. Kdybychom jim věřili, nezůstalo z něho od té
doby, leda právě kolik bylo nezbytno, aby nebylo úplně zahlazeno;
pověra nebo nevědomost následujících jedenácti neb dvanácti set
let zdá se jim taková, že v ní spatřují modloslužbu ještě politování
hodnější, než jaká byla u pohanských národů; podle nich, kdyby nebylo bývalo Valdenských, nit posvátné tradice byla by bývala docela přetržena, a kdyby Luther byl přišel jen o několik dnů později,
bylo by veta po náboženství Kristovu. Nuže, táži se Vás, kterak
přiznati pečeť božství této nauce bez síly, bez trvanlivosti, bez života, jakou si učinili z křesťanství, této nauce pomíjející a lživé, která
místo aby lidstvo obrodila a prodchla novým životem, jak slibovala,
zjevila se okamžik na zemi, jen aby zhasla, zrodila se, jen aby ihned
zemřela, nebo aby byla jen nástrojem lidských vášní? Což tedy osud
Církve závisel toliko na přání Lva X., dostavět basiliku svatého Petra?
Kdyby nebyl za tím účelem nařídil prodávání odpustků v Německu,
byla by zůstala dnes sotva nějaká stopa po křesťanství. Neznám, co
jiného by jasněji ukazovalo základní blud reformace, než-li tento obmezený a malicherný způsob, jakým se dívá na zjevené náboženství. Není-li to popření vlastních slov Ježíše Krista a veškeré náboženské myšlenky ? Má-li jeho slovo přetrvati nebe i zemi, a on sám
býti vždycky uprostřed nás, kterak by bylo možno, aby chrám, vystavěný jeho rukama, hrozil zřícením? A kterak by byl mohl zůstati, po tak dlouhý čas, prázdným, jako opuštěný dům, jenž se co
nevidět rozpadne v suť?
Nicméně dlužno přiznati, že byli důslední. Jestliže napřed rozdmýchali požár v celé Evropě, jestliže potom servali pouta, jež sjednocovala křesťanské národy a tvořila z nich jednu rodinu, stalo se
tak proto, že křesťanství bylo před zánikem. Zda se nemělo obětovati
vše, aby bylo zachráněno ? Skutečnost však byla taková: nic nedokazuje více božský původ našeho náboženství, jako jeho ustavičná působnost na lidského ducha, působnost, která, ač se měnila s dobou,
ač se přizpůsobovala různým potřebám národů a věků, nikdy neochabla, tím méně aby docela přestala. Patření na jeho svrchovanou
moc, stále působící uprostřed nesčíslných překážek, jež nepřetržitě
proti němu vzbuzují jak naše přirozená zloba, tak neblahý odkaz
pohanství, skýtá rozumu nejlepší jistotu o něm.
Co tedy chce ono tvrzení, že katolická církev zkazila prvotní
Církev? Zda nebědovali Otcové, od třetího století, nad zkažeností
křesťanů? Zda se neopakovaly tyto nářky v každém století, na každém církevním sněmu? Zda nepozvedali vždy lidé opravdu zbožní
svého hlasu proti zlořádům a neřestem kněží, a stalo-li se něco ta286

kového, i proti zneužití hierarchické moci? Nic podivuhodnějšího,
než ona zářivá světla, která co chvíli vyšlehávala z hloubi tmavé noci,
pokrývající svět; hned to byly vzory nejvznešenějších ctností, hned
zázračné účinky víry na ducha národů i jednotlivců; Církev to vše
shromažďovala a obracela ve svou sílu a bohatství; tak byl stavěn
věčný chrám, způsobem, který mu mohl nejlépe dáti jeho nutnou
formu. Prvotní ryzost křesťanství nemohla se přirozeně uchovati navždy, muselo projiti všemi stupni nákazy, aby neslo na sobě všechny
známky, které mu měla vtisknout svoboda lidského rozumu. Dále,
dokonalost apoštolské církve byla dokonalostí obce skrovné počtem,
ztracené ve veliké obci pohanské: nemohla tudíž zůstati táž ve světové společnosti lidské. Arci, zlatým věkem Církve byla ona doba
velikých utrpení, kdy ještě pokračovalo dílo bolesti, které mělo založiti nový řád, kdy ještě prýštila krev Spasitelova; je nesmyslno
sníti o návratu tohoto stavu věci, který byl toliko výsledkem nesmírných běd, dopadajících na první křesťany.
Nuže, přejete si zvěděti, co vykonala reformace, která se chlubí,
že znovu našla křesťanství ? Je to, jak vidíte, jedna z největších otázek, které si mohou dějiny klásti. Uvrhla zase svět do n e s j e d n o c e n o s t i pohanské; obnovila opět ony veliké mravní individuality,
onu osamocenost duše i ducha, kterou Spasitel přišel zničit. Jestliže
urychlila rozvoj lidského ducha, pak také odstranila z povědomí vzdělaného člověka plodnou a vznešenou ideu všeobecnosti! Vlastním projevem rozkolu v křesťanském světě bývá, že trhá onu tajemnou j e dn o t u , v níž je obsažena celá božská myšlenka křesťanství a všechna
její moc. Proto také Církev katolická nikdy se nesmíří s odštěpenými obcemi. Běda jí a běda křesťanství, kdyby rozdělení bylo kdy
schváleno zákonitou autoritou! Tu by v brzku opět vše bylo pouhou změtí lidských idejí, lží, zkázou a prachem. Jediné viditelná,
abych tak řekl, makavá pevnost pravdy může uchovati království
ducha na zemi; jen tím, že se uskutečňuje v mezích daných přirozeností lidskou, nabývá panství myšlenky stálosti a trvání. A potom, co se svátostí přijímání, tímto úžasným objevem křesťanského
rozumu, které, možno-li se tak vyjádřiti, zhmotňuje duše, aby je lépe
sjednotilo, zamítáme-li viditelnou jednotu, spokojujeme-li se vnitřním
společenstvím názorů, bez vnější reality? Nač se sjednocovati se
Spasitelem, jsme-li mezi sebou rozděleni? Ze krutý Kalvín, vražedník Servetův, že rváč Zwingli, že tyran Jindřich VIII. se svým
licoměrníkem Cranmerem zneuznali moc lásky a jednoty, která jest
obsahem nejsvětější svátosti, tomu se nedivím; ale že duchové hlubocí a opravdově náboženští v lutherské církvi, kde toto vyplenění
Eucharistie, jež potíral s tolikou horlivostí sám její zakladatel, není
dogmatem, mohou se tak podivně mýliti v jejím smyslu, a že se
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poddávají mrtvé myšlence kalvinismu, to trudno pochopiti. Nezbývá
než připustiti, že ve všech protestantských církvích jeví se podivná
náklonnost k zkáze; jako by toužily jen po zničení, jako by nechtěly nic, co by je příliš dlouho zachovalo. Tomu-li nás učil ten,
který sestoupil, aby přinesl život na zemi, a který zvítězil nad smrtí?
Jsme snad již v nebi, abychom mohli beztrestně zavrhnouti podmínky vezdejšího pořádku ? A tento pořádek, což je to něco jiného,
než sloučení čirých myšlenek rozumové bytosti s potřebami života ?
První však z těchto potřeb je pospolitost, styk duchů, splynutí idejí
a citů; jen vyhoví-li pravda této potřebě, ožije, sestoupí s výšin spekulace do skutečnosti, z myšlenky přemění se v čin, stane se konečně jakoby přírodní silou a bude působiti stejně spolehlivě, jako
každá jiná přirozená mohutnost. Ale jak by se to vše stalo ve společnosti pomyslné, která by existovala jen v tužbách a představách ?
To je tedy ta neviditelná církev protestantská: opravdu neviditelná
jako nic.
Den, kdy všecky křesťanské obce se sjednotí, nastane, až se rozkolné církve odhodlají přiznati v duchu kajícnosti a pokory, v žíni
a popelu, že odpadem od matky Církve vzdálily daleko od sebe
účinek této modlitby Spasitelovy: O t č e s v a t ý , z a c h o v e j j e
v s v é m j m é n u , ty, k t e r é j s i mi dal, a b y b y l i j e d n o , j a k o
my j s m e jedno*)
Dejme tomu, že papežství jest zřízením lidským, jak by mnozí
chtěli, kdyby věci tohoto rozměru se dělaly rukou lidskou, ale svou
podstatou vyvěrá z ducha křesťanství; jest viditelným znamením jednoty, a poněvadž se stalo rozdělení, nadto též znamením opětného
sjednocení. Z tohoto důvodu proč bychom mu nepřisoudili svrchovanost nad všemi křesťanskými společnostmi ? Vždyť kdo by nežasl
nad jeho zvláštními osudy? Přes všecky své změny a pohromy,
přes své vlastní chyby, přes všecky útoky nevěry, ano přes své
triumfy stojí nepohnuto, pevněji než kdy jindy! Oloupeno o svůj
lidský lesk, jest tím mocnější, a lhostejnost, s jakou se k němu chovají, ještě více je upevňuje a lépe zajišťuje jeho trvání. Dříve to
byla úcta křesťanského světa, která je udržovala, jistý pud národů,
působící, že v něm viděli příčinu jak časného blaha, tak věčného;
nyní jest to jeho pokorné chování uprostřed mocností pozemských.
Ale ono pořád plní dokonale své poslání, c e n t r a l i s u j e myšlenky
křesťanské, sbližuje je vespolek, ano i těm, kdo zapřeli jednotu, připomíná tento nejvyšší princip jejich víry, a pro tento svůj ráz nebeského povolání, který ji vyznačuje, vznáší se velebně nad světem hmotných zájmů. Zdá se sice, jako bychom si ho dnes velmi
*) Jan XVIII. 11.
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málo všímali, ale kdyby najednou, třebas je to nemožné, zmizelo s povrchu země, viděla byste do jakého zmatku by upadly
všecky náboženské společnosti, až by nebylo před nimi tohoto
živého památníku dějin největší církevní obce. Budou pak chtít
všude opět nalézti tuto viditelnou jednotu, které nyní tak málo dbají,
ale nikde se neukáže; a je jisto, že vzácné vědomí o naší budoucnosti, které nyní naplňuje křesťanskou mysl, a které jí dává onen
vyšší život, odlišující ji od všední mysli, nutně se potom rozplyne
jako ony naděje, které jsme si založili na vzpomínce na činný život;
ztrácíme je ve chvíli, kdy se veškerá tato činnost ukazuje bezvýslednou, a kdy též sama památka na naši minulost nám neužitečně uniká.
Přel. Josef Vašica

JINDŘICH

STŘEDA

STŘEDOVĚKÁ SVOBODA
Budeme-li dnešnímu člověku vypočítávat všechny nepříjemnosti
a nevýhody dnešního života: nedůstojné způsoby, hlučnou dopravu,
zapáchající města, úpadek jazyka atd. atd., tu nás zpravidla upozorní
na jedinou velkou výhodu, kterou po jeho rozumu máme proti středověku: svobodu.
Sluší se tedy vyšetřiti, zdali se středověku vskutku nedostávalo
svobody. První, co zjistíme, je, že středověku opravdu chyběl onen
theoretický kult svobody, kterým se vyznačovala francouzská revoluce a doba po ní. Středověk totiž byl dobou logiky, a proto žádnou
myšlenku nemohl přijmouti jinak, než zapojenu v onen ohromný
řetěz dedukcí, který počínaje otázkou: utrum Deus sit? pojímal do
sebe všechnu moudrost antickou i barbarskou. Proto středověké myšlení bylo vždycky plno omezení, ohledů a námitek, právě jako normální myšlení rozumného člověka. Ale bylo-li myšlení středověku
ovládáno theology, bylo myšlení XIX. věku ovládáno literaturou.
A v tom je veliký rozdíl. Kdežto theolog, zvláště moralista tvoří
na základě celého systému přejatých pravd pravidla, která mají míti
platnost pro všechny lidi, spisovatel tvoří na základě svých subjektivních zážitků. Theologická mentalita je přímo nucena k rozumnosti,
spisovatel pak naopak má všechny možné důvody, aby hledal myšlenky neočekávané a nemožné. Tím se také vysvětluje jeden zvláštní rys mentality XIX. století: myšlení v antithesách.
Odtud pak je také znatelná souvislost se stranickým systémem
v politice, který záleží v tom, že lidé jsou získáváni pro něco a jsou
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podněcování proti opaku toho. V pozadí lpí stále jakési tertium non
datur: klasicism nebo romantika (a baroko je nic); kapitalism nebo
socialism (a distributism je nic); militarism nebo pacifism (a rytířství
je nic); bílý prapor nebo rudý prapor; inkvisice nebo svoboda myšlení ; reakce nebo pokrok - do takových nebo podobných schémat
si navykli lidé v moderní době vše upravovati. Z toho ovšem plyne
tendence každou myšlenku přehnati do nemožnosti. Protože ideálem
parlamentní doby je zápas stran, tedy vlastně mírná občanská válka,
a protože v této válce vítězí radikálové a každé omezení extrému
se jeví jako zrada ve prospěch omezení extrému druhého, navykla
si naše doba viděti v radikalisaci, v absolutisaci nějaké myšlenky
něco obdivuhodného.
Zato středověk měl rovnoměrnou společenskou stavbu, která
sama značnou měrou zaručovala všem svým členům svobodu. Budeme-li ovšem mluviti o této funkční rovnoměrnosti středověku, poukážeme na oblast západní církve. Při tom je velmi zajímavé srovnání středověkého východu se západem.1 Je známo, že východ byl
státem zcela centralistickým, bez autonomie a bez jakýchkoli institucí sněmovních. Moc v provinciích nebyla v rukou dědičných,
místních náčelníků, nýbrž v rukou stěhovavé a tudíž národně velmi
pestré byrokracie. Velkostatek nebyl, jako na západě, základem vojenského systému, nýbrž vyrůstal naopak v přímé protivě k němu;
vojenské statky nebyly základem zemanského stavu, nýbrž jeho kořistí. A tak, kdežto na západě rytířstvo bylo stavem, který měl vůči
vladaři zvláštní závazek věrnosti a právě pro tuto věrnost měl nárok na majetek, na východě velcí statkáři nebyli stavem, neměli
stavovských povinností, měli jen majetkové zájmy a stáli v příkré
protivě proti císařství, které je bezohledně ničilo nejen jako škůdce
vojenských lenníků a selských poplatníků, nýbrž hlavně jako možné
odpůrce samovlády, původce vzpoury a separatismu. Byzantský stát
totiž považoval naprostou bezmocnost a závislost poddaných na
samovládě. Při tom si přikládal ovšem i neomezený nárok na jejich
majetek. Neznal-li tedy západní středověk konfiskace - leda trestné,
ani zdanění - leda mimořádného, byla naopak byzantská moc založena na platební vydatnosti svých poplatníků, a císař se nerozpakoval zabrati majetek, jehož právě potřeboval. Na to se neomezovaly
vládní zásahy do života poddaných, nýbrž říše si pomáhala celým
systémem plánovitého hospodářství, předpisy řemeslníkům, státními
monopoly a ovšem i nucenými půjčkami.
Než, vraťme se docela k oblasti církve západní. Hospodářské
1
) Východní, byzantská říše, jakožto dědička vyvinuté vzdělanosti a propracovaného státního zřízení starověku byla tehdejším naším poměrům v lecčems mnohem bližší nežli feudální západ.
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poměry středověku působily, že takřka každý člověk žil bezprostředně z výtěžku své práce, maje sám k této práci prostředky.
Lidstvo středověku bylo totiž velikou většinou zemědělské; a pokud
se zabývalo řemesly, pracovalo většinou pro domácí trh, který si
řemeslníci sami regulovali. Tím je řečeno, že nebylo takřka myslitelno, aby člověk středověku přišel o živobytí. Mohl ovšem žiti
v chudobě, mohl žíti i v bídě; pole robotníkovo mohlo býti od myslivců pošlapáno a jeho chalupa od žoldnéřů spálena. Ale pole mu
vždy zůstalo a chalupu si vždy mohl sám znovu vystavěti. Stav
nezaměstnaného v kapitalistické soustavě, jenž nejen nemá vůbec
výdělku, nýbrž nemá vůbec nástrojů, ba ani nemá místa, kam by
hlavu složil, tento stav byl ve středověku nemyslitelný. Svoboda
jednotlivcova měla tedy vždy reálný podklad. Ale nad to i politická
moc společenských celků měla svůj reálný základ. Dnešní stát stejně
jako má monopol práva, má zcela logicky i monopol moci. Kdežto
středověk byl organisován právě opačně. V tom vidíme analogii
středověké sociologie se středověkým myšlením. Jako scholastika
začíná definici od »genus proximum«, tak také v životě tehdejšího
člověka největší význam má nejbližší, nejnižší jednotka.
Ovšem ani moderní stát nemůže - jakkoli rád by tak učinil vložiti vše na centrální úřady. Je nucen zříditi podřízené instance,
ba i samosprávné instituce. (Na ty již Bismarck aplikoval rčení:
lucus a non lucendo). Ale rozdíl proti feudalismu - tudíž analogie
s Byzancí - je tento: dnešní jakýkoli úřad má toliko podíl na státní
moci. Středověký pán, purkmistr nebo zemský hejtman měl svou
vlastní moc. Měl své vlastní důchody a své vlastní ozbrojence. Mohl
se tedy svých zájmů zastávati vlastní mocí. Mohl tak činiti také
proto, že onu oddanost, kterou dnešní stát svým poddaným vštěpuje
nuceným vyučováním, osvědčoval středověký poddaný ve vlastním
zájmu nejbližšímu celku. Neboť všechny »republikánské« city obracel středověk na »obec« takto pojatou: na město nebo na kraj. Tím
tedy byla zaručena svoboda a trvání malých, stejnorodých, přehledných, samosprávy a tudíž demokracie schopných celků; nebylo možno čtyřicet nebo sto milionů lidí ovládati, jako by byli jediným tělesem. Samosprávné celky nebyly ovšem svrchované. Za středověku
žádná lidská autorita nebyla svrchovaná; sám císař byl jen »p o 1 ov i c e m o c i Boží«; Bůh byl svrchovaný. Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus, tu solus altissimus, lesu Christe... Nad samosprávnými celky stála Koruna jako pramen všeho práva. Ale středověku nebyla známa soustava právního monopolu, kterým jediné
právo, stále měnitelné, zasahuje všechny části společnosti. Záležitosti denního života upravovala místní vrchnost; její neměnitelná
práva plynula z Koruny. Koruna pak plnila jediné svoji funkci, je291

dine celonárodní úkoly. Proto středověky člověk byl vždy hotový
ke vzpourám proti místní vrchnosti (a mohl si je dovolit; neboť neztrácel tím, jako dnes stávkující, možnost žíti); ale nepřestával viděti
v králi Pomazaného Páně - Christum Domini.
Tutéž stupňovitou vzdálenost středověkého člověka od státu
vidíme i ve věci zdanění. Měšťan ovšem platil za ochranu svého
obchodu (protože měšťan jediný měl v rukou peníze). A sedlák
pracoval pro svou bezprostřední vrchnost. Ale stát jako každý jiný
žil a žíti musil ze svého. Středověký zeman by se byl neobyčejně
podivil požadavku, aby část jeho živobytí umožnila státu podporovati na druhém konci země chov dobytka nebo dlažbu návsi. Je
známo, že platil berni jedině v neobyčejné nouzi státu, že by však
stát měl trvalý nárok na část jeho příjmu, by středověký člověk
vůbec nepochopil. Ovšem i majetek byl za středověku něčím zcela
jiným než později. Liberálnímu státu s občany jinak zcela rovnými je majetek věcí hlavní, základní, posvátnou, je nedotknutelný
a takřka absolutní, kdežto středověku je právo člověka na statky
jen důsledkem jeho společenského postavení. Liberalismus také proto uvolnil cestu vládě peněz proražením stavovských přehrad a pociťoval přímo jako urážku a necudnost, když něco - třebas krásný
les nebo starobylost rodu - nebylo penězům dostupno. Středověk
však viděl v hmotném postavení jen jednu stránku postavení společenského. Ostatně při nevyvinutém peněžním hospodářství nebylo
ani společného měřítka pro hospodářskou potenci společenských
stavů. Sedlák nemohl - jako dnes může - oceniti čistý vzduch
svého statku, rytíř nemohl - jako dnes může - zpeněžiti stáří své
věže, rytíři nebylo možno prodat věž a nakoupit třebas zásoby flanderských suken. Naopak, bylo mu to zakázáno. Pečovalo se o to,
aby každý nesl břemena svého stavu, bez nichž nemohl užívati
příslušných výhod. Jinak byly výhody samozřejmé. Zvláště zřetelné
je to ve věci velkostatku. Velkostatkářem nemohl býti, kdo se nehodil k politicko-vojenským povinnostem tohoto stavu. Kdo jím byl,
nemohl se zase zbaviti příslušného způsobu života. Nemohl na příklad propustiti a vyhoditi své služebníky stejně, jako středověký
člověk vůbec nemohl býti nezaměstnaný.
Je ovšem jasno, že za těchto podmínek politická vůdčí úloha
zámožných vrstev - které byly v prvé řadě vůdčí a pak zámožné
- byla zcela jinak oprávněna a přirozená než za liberalismu. Dnes
by si zaměstnavatel nemohl činiti nárok, aby zastupoval i svého
dělníka, ve středověku však bylo přirozeno, že učedník byl na veřejnosti zastupován mistrem, na jehož místo měl po několika letech
nastoupiti. Ačkoliv ovšem tímto způsobem hierarchie společnosti
měla svou podstatu v povinnostech k poddaným, ne v počtu pro29 2

středků - jest politické vyřadení středověkého sedláka zřejmě hlavní
chybou této soustavy.
I když tedy středověká společnost žila v tak veliké nezávislosti
na státě, přece jí stát nebyl lhostejný. Naopak otázka státní autority byla pro středověk otázkou velmi vážnou - otázkou mravní.
Protože pak křesťanství přikládá vládě původ božský, byla pro určení
pravé vlády směrodatná otázka jejího původu. A tak vidíme, že zatím co renaissance a naše doba se obdivují diktátoru ještě nadšeněji, dostal-li se k moci svou vlastní »mužností« (vraždou svých
předchůdců), politické myšlení středověku je legitimistické. Pro toto
myšlení není vláda vládou, vznikla-li z bezpráví. Ostatně rozdíl mezi
vladařem selfmademanským a vladařem legitimním není jen věcí
theorie, nýbrž i praktické psychologie, a po této stránce se právě
dotýká naší otázky svobody. Legitimní vladař totiž, maje svou moc
ve své legitimity a nikoli z usurpace, nebude nikdy pociťovati nevraživosti vůči jejich svobodám a právům věda, že jeho moc se
zakládá na právu a ne na síle skutečnosti. Zde je také vysvětlení,
proč Republika československá jako stát legitimní mohla vůči německé menšině postupovati po válce mnohem mírněji nežli revolucí vzniklé státy baltské. Mohla v ní viděti nikoli přemoženého
nepřítele, nýbrž své přirozené poddané. Tím zřetelněji vidíme úctu
k svobodám poddaných u tak středověkého vladaře jako byl Karel X.
ve Francii. Neboť otevřeme-li spisy jej odsuzující, spatříme pravidelně s jistým překvapením, že se jemu a jeho rodu zdaleka nevyčítají Ordonnance tolik jako bezstarostnost při jejich vydávání.
Karel X., domnívaje se totiž, že vydání těchto nařízení je jeho právem, chystal se prostě pokračovati v své vladařské práci. A to právě
naplňuje buržoasního historika hněvným rozčilením. Vizte, jaký to
zdegenerovaný režim, když vydal nařízení proti oposičnímu tisku,
a šel klidně na hon! Nedovedl se postarat ani o tak prostou věc,
jako o zatčení a zničení vůdců vzpoury. Naopak však Napoleon III.
a malinký pan Thiers vzbudili nadšený podiv buržoasie svou virtuositou v prolévání povstalecké a zejména dělnické krve. Thiers
právě divošským potlačením pařížské Komuny přesvědčil buržoasii,
že jeho režim je režimem pořádku a dobrých mravů. Středověký
vladař nebyl připraven na tento způsob boje, a tak také nutno chápati slova jiného středověkého člověka Karla I. anglického na popravišti: »Pánové, pro svobody lidu jsem dnes došel až sem. Kdybych byl svolil k vládě libovůle a aby vše bylo změněno mečem,
nemusil jsem zde býti. A proto vám pravím a prosím Boha, aby
vám to nebylo přičteno, že umírám jako mučedník lidu.«
Dnes nelze nalézti takové smýšlení ani u lidí národně smýšlejících. I ti už byli proniknuti názorem, že svobody národa jsou ni293

koli účelem státu, nýbrž koncesí. Proto také tito lidé nemohou nalézti řádného poměru k dělnictvu. Dělnictvo totiž po stoletém boji
o život nechce a nemůže se vzdáti takové organisace, která by mu
tento boj umožňovala. Proto každý nacionalistický program, který
nezaručuje dělnictvu organisaci k obraně jeho životních zájmů, dlužno pokládati za irrelevantní. Tím není řečeno, že by dělnictvo samo
pokládalo své dnešní organisace za dokonalé. Především budí pohoršení skutečnost, že vůdcové, kteří se dělnictvu nabízejí, sami nejsou nebo přestávají býti dělníky.
Tento zjev se ostatně neobjevuje pouze u dělníků. I jiné vrstvy
si stěžují, že jejich zástupci přestávají jim náležeti. Tento úkaz však
patří k podstatě parlamentarismu. Takový režim automaticky vytváří třídu řemeslných zástupců lidu, kteří jsou od jiných tříd tím
spíše odlučováni, čím více se věnují svým pracem. A v třenicích
mezi zástupci a zastupovanými, mezi vládnoucími a ovládanými,
které z toho vznikají, zaniká úplně skutečná demokracie, to jest
samospráva: volnost, nikoli právě udělená, nýbrž ponechaná lidu
v jeho záležitostech. Zaniká smysl pro pravý účel vládní autority:
pro svobodu. Ze svobody stává se výjimka, kterou se mocnější
složky státu snaží urvati.
Je zřejmo, a bylo to také sociální naukou papežů potvrzeno,
že v zájmu svobody vyšší autorita nesmí se zabývati tím, co může
obstarati instance nižší. Ovšem nejvyšší autorita - stát - musí býti
k tomu způsobilá, aby dopřála svobody svým členům. Svobodu pak
může dopřáti jen autorita silná, nezávislá. Na první pohled se to
zdá jaksi paradoxní. Ze silná autorita je podmínkou svobody, a naopak slabá autorita přivádí útisk. Ale důvod je nabíledni. Silná autorita není závislá na poddaných a může jim proto poskytovati svobody, slabá autorita však musí poddané držeti, neboť kdyby se mohli
hnout, rozpadla by se.
Proto středověk tak velice a živelně dychtící po rozmanitosti
a svobodě v národním životě nepřestával theoreticky vynášeti absolutní moc státu. To však neobyčejně pohoršuje profesory, kteří nemají dosti úsměšků pro středověké císaře, mluvící ze široka o božském původu své moci a přece bezmocné vůči nějakému zpupnému
purkmistru. Středověku však tato kombinace vyhovovala, a dokonce
i Chelčický, jistě ne nepřítel svobody, mluví velmi důrazně o nepohnutelnosti státní moci. Je ovšem jasno, že jen ta moc zaručuje
svojí nepohnutelností a nezávislostí svobodu složkám společnosti,
která je založena na přírodě samé, nikoli jen na theoretických požadavcích a předpokladech. Moc nesmí míti ke správnému konání
své funkce jenom možnost, nýbrž musí býti tak zřízena, aby nutně
řádně pracovala.
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Zjistili jsme tedy, jaký byl postoj středověku k otázce svobody.
Tento věk neměl pochyby o tom, že stát není samoúčelný, nýbrž
že je jeho účelem blaho, tedy volnost, poddaných. Tohoto cíle bylo
dosaženo ponecháním vlastní moci všem přirozeným složkám společnosti. Ale zároveň, aby společnost byla zachována, trval středověk na nezávislosti a nepohnutelnosti nejvyšší autority. Je pravda,
že tmelem společnosti a základem autority byla všeobecně přijatá,
jediná víra. Ale právě proto věříme, že společnost ta byla zřízena
na přirozených a rozumných základech. Její zřízení lze shrnouti
do známé věty: autorita nahoře, svobody dole. Neboť tato věta nejlépe vyjadřuje pravdu, že je potřebí autority, aby mohlo býti dosaženo svobody. Úkolem vladaře totiž jest a zůstává obrana svobod.

LISTY Z Č E S K O S L O V E N S K A
TŘI LÁSKY PRÁVNIČKY T H Á N I
Sága ž e n s t v í našich dnů
SMLOUVA
JUC Euthanasie Pokroková se živila od malička sama. Proto
byl její život tak samostatný, zato však plný sebevědomí a soběstačnosti. Její otec, pražský abstinent a elektrikář Strachkvas Pokrok,
dav jí náležité vychování, jak se sluší a patří, více se o ni nestaral.
Ale malá Thánička hned pochopila správný smysl ženské otázky a
nechtějíc býti starému otci na obtíž, jala živiti sebe samu. Redaktorství ženských časopisů střídala se sekretářstvím Ywky, takže se na
konec stala hrdinkou našich dnů, dotáhnuvši to až na právničku.
Psal se tenkrát rok 1918. Všude panovalo nadšení. Muži neskrblíce statečností a hrdinstvím, vymýšleli si krkolomné činy. Není
pochyby o tom, že mnohé z těchto činů přičte jednou psychoanalytičky pojatý dějezpyt československý sex-appealu. Muži dělali pravé
divy, ohrožováni jsouce toliko konkurenčním zápalem krojovaných
dívenek. Není pochyby o tom, že i naše Thánička toužila po takovém hrdinovi, neboť byla hluboce ideově založena. Příležitost k upoutání se jí brzy naskytla. V památný den 8. listopadu 1918 si při
porážení mariánského sloupu v Praze znamenitě počínal statný junák - jistý Brontosauer. Nač to zdlouha líčit - slovo dalo slovo a že oba byli tak nekonvenční, řekli si to dvěma větami.
On: »Nevydržím to, Tháňo, miluji vás, chcete býti též mou?«
Ona na to: »Nežijeme přece v temném středověku, fráze tedy
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stranou a myslíte-li na společnou dráhu životem, sjednejme bez skrupulí a citového zatížení řádnou manželskou smlouvu.«
Brontosauer to sice tak hned s počátku nemyslil, ale že opojení těchto dnů bylo opravdu mocné, svolil. Ostatně takovým lidem
bylo tenkrát hej! Všechno se v nich uvolnilo, osvobodilo, po všelijakých škrupulích šlapali plnými chodidly a potřísnili-li si ruce
nějakým bouráním, s opovržením si je hned utírali. Opovrhovali
totiž černými popy a zamítajíce jakoukoli tradici vzpomínali na
své třistaleté utrpení, které jim nedalo se vyžít a vysvobodit, neboť
pokud se manželského práva týče - a o to nám v tomto tklivém příběhu běží - nemohl se pohříchu muž ženy a žena muže zbavit jinak,
než že by se navzájem sprovodili se světa. A kam by takové sprovázení se světa vedlo, jistě si nezaujaté čtenářky samy domyslí.
Než zanechme povšechných úvah a vraťme se ku šťastné dvojici. Po památné rozmluvě listopadové odebrali se do příjemné, leč
útulné jizby právničky Euthanasie se zvláštním vchodem. Euthanasie
nelenila a pohrdnuvši zavedeným a normalisovaným formulářem
řádné manželské smlouvy občanské, vydaným Volnou myšlenkou
ve vkusné, ba přímo bibliofilské úpravě, sestavila sama svou, světskou, na cestě k rozluce církve a státu vedoucí, mravní hodnotu
manželů vyvolávající (toho dokladu opakem jsou katastrofy v rodinách Habsburků, jejichž manželství byla často skandálem přímo
světovým1) smlouvu tohoto znění:
Občanu Brontosauerovi
v Praze.
Po předběžném ústním (a dalším) jednání jsme se dohodli, že uzavřeme spolu řádnou manželskou smlouvu
za těchto podmínek:
1. Bez nátlaku a veden jedině svobodným rozumem
jste svolil odebrati se se mnou na společnou dráhu manželskou v mezích zákona a pokroku.
2. Předsudky náboženské jakož i jiné vědecky neprokazatelné jsou vyloučeny.
3. Dohodli jsme se, že živiti a baviti se bude každý
za své.
4. Vyvěšovati náboženské odznaky neb učebné pomůcky náboženské ve společné domácnosti se nepřipouští.
5. Budete zachovávati řádnou tělesnou i duševní hygienu.
Viz důvodovou zprávu parlamentního zpravodaje dra Boučka v právním
výboru Národního shromáždění dne 28. prosince 1919.
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6. Eventuelní děti půjdou na účet společného fondu,
který se za tímto účelem založí.
7. Od smlouvy můžete odstoupiti jen po roční oboustranné výpovědi.
Prosím, abyste na kopii této smlouvy mi potvrdil,
že podmínky souhlasí s tím, co jsme ústně atd. sjednali.
JUC Euthanasie Pokroková-Brontosauerová.
Pan Brontosauer ruče smlouvu podepsal, při čemž kaventem byl
znamenitý pokrokovec dr. Bouček, který právě dokončoval velký
elaborát o právu manželském pro parlamentní kruhy. Veřejnosti
pak podala první smluvní strana toto oznámení:
Občanka Euthanasie

Pokroková

o z n a m u j e , že uzavřela m a n ž e l s k o u s m l o u v u

s občanem

Brontosauerem.

Manželství bylo s počátku velmi šťastné. Později se však v ně
vkrádalo částečné rozladění, které se stupňovalo ve vědomé porušování smlouvy se strany p. Brontosauera. Ten chlap byl element
anarchistický, v němž propukala nešťastná povaha alkoholika-destruktéra. Přicházel bez haléře domů a ubohou Tháničku týral, nejen nepřinášeje smluvenou částku do společné manželské pokladnice, nýbrž nazývaje v návalu své vášně svou družku jmény jako:
»Ty hydro pobělohorská!« atp.
Společná dráha manželská však byla čím dále tím kostrbatější.
Mužský kontrahent vědomě nedodržoval pevně smluvené body,
takže kontrahent ženský jednoho dne dozvěděv se, že proti výslovnému znění protistrana prodala svou eventuelní kostru po smrti
Museu protiklerikálního odboje, jen aby měla na nové utápění se
v alkoholu, rekomandovaným dopisem od smlouvy odstoupil. Brontosauer, ztrativ víru ve štěstí manželské s této strany, prohlásil, že
ani na roční výpovědi netrvá.
SVĚDOMÍ
Život se tudíž pro jednu zkaženou manželskou smlouvu nezastavil. Sel jako jindy stejným tempem dál. Vývoj, který se
vkrádá všude, jest nezadržitelným. Této vznešené pravdy si byla
vědoma i JUC Tháňa Pokroková. Co měla dělat? Dala se zase částečně do studia práv, a ještě štěstí, že její rozbité štěstí s nezodpovědným Brontosauerem zůstalo bez následků! V této době se už
věci nebraly na tak lehkou váhu. Lidé se více obraceli do sebe,
neboť dosáhnuvše po staletí želaných výhod, jali se je prohlubo297

vati. Zkrátka mluvilo se více o zodpovědnosti, ne však nějaké takové jen papírové, s kterou zahájila slečna Pokroková Nový 2ivot,
nýbrž o takové vnitřní, uvědomělé, havlíčkovsky, řekl bych, procítěné. Jednoduše Tháňa Pokroková potřebovala oporu, souzvuk
duší čili jakýsi nový duchovní fond, něco opravdu živého! Když
pak marně byla hledala takový klid, takovou živou bytost na debatních večerech Levé fronty, Ywky nebo jiné anthroposofické společnosti, dala si do jednoho čísla Národního osvobození inserát:
»Eleg. svobodomyslného pána s mohutně vyvinutým svědomím hledá osamělá, ne vlast, vinou
rozved, duše. Pod zn. „Nové duchovní ideály".«
Jakkoli byl tento inserát na svou dobu velmi pokrokový, našel
se jen jeden pán, který splňoval jeho odvážné nároky. Ale tento
pán stál za to. Jmenoval se Pankreas Poroba - a že byl také literárně činný, měl epitheton Třístaletý. Jak to ten osud pěkně nastrojil! Na improvisovanou schůzku se dostavil pán s bujnou kšticí
a poněkud vlajícími kníry, který vida Tháničku zvolal: »Kdybych
byl v zajetí pověr a předsudků, věřil bych, že jste lesní vilou. Ale
takto vím, že jest to realita!« Později pak v něžných chvílích se
jí ptával: »Miluješ mé svědomí?« To bylo tak krásně a moderně
řečeno, že vždy s uzarděním zašveholila: »Jak o tom můžeš pochybovat, Pankreouši ?«
Nestálo tedy nic v cestě jejich spojení a tak jednoho dne octlo
se v pokrokových novinách toto vznešené oznámení:

Spisovatel Pankreas Poroba-Třístaletý
a

J U C Euthanasie Pokroková
oznamují československé veřejnosti,
že uzavřeli sňatek před svým

svědomím.

Jejich oznámení zanechalo v povolaných kruzích hluboký dojem. Vyzařovalo z něho takové intimní a hřejivé kouzlo, že přečetné občanstvo jejich výstižného příkladu houfně následovalo a dnes
po letech můžeme s hrdostí a bez zaujetí konstatovat, že v žádné
době se české svědomí tolik nevyžilo jako tehdy.
Pankreas Poroba byl na svou dobu známý veřejný činitel. Měl
styky s velkými pány a uvedl svou choť do leckteré znamenité
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společnosti. Do jedné společnosti chodili mladí manželé obzvláště
rádi a byli tu také s nelíčenou a všeobecnou pozorností vítání. Společnost měla jakýsi svůj soukromý program a její neoficielní název
zněl: »Liga na ochranu politické zvěře«. Každý nově přistouplý její
člen byl pasován na »politické zvíře«
, a mohl jím
býti každý bezúhonný člověk, který se uvázal propagovati a aplikovati zásady spisovatele Karla Čapka, projevené v stejnojmenné
knize »Zoon politikon« a porůznu v časopisech. Tento světový názor
poskytoval každému samostatně myslícímu člověku dostatečnou odpověď na otázky dorážející z oblasti náboženské, politické, všenárodní, sociální, mravnostní, později pak dokonce i vlastenecké.
Do této společnosti chodíval také nejmenovaný politik-stipendista jednoho zaoceánského státu, s nímž nás pojí nejen společný
odboj protihabsburský, nýbrž - ba co víc - odboj protiřímský. Tento
politik-stipendista studoval u nás zvyky a speciální vlastnosti našeho
národa a osvojil si názory spisovatele Karla Čapka takovou měrou,
že jeho formulace pak nebyla již od autentické rozeznatelná.2
OBŘADNOST
V době, kdy Pankreas uvedl Tháňu do LNOPZ, křižovala se
již bída mravní se světovou krisí hospodářskou. Následkem toho
i tón diskusí v podobných společnostech se stával ostřejší, revidovaly se starší názory, zčásti se odmítal liberalismus, zčásti se přijímal socialismus, jedna část veřejného mínění byla dokonce pro
ztlumení a odložení protikatolického boje, který - jak se ukázalo
- v naší mladé republice nepřinesl očekávané ovoce. Docela beznadějné to sice nebylo, avšak bylo nutno některá kriteria revidovat.
V tomto revidování se pak bohužel začaly střetávati dva názory: Pankreatův a nejmenovaného politika. Pankreas Poroba se
stále opíral o své svědomí, na jehož základě se také oženil (což
Thánička s počátku vděčně kvitovala a saldovala), kdežto názory
nejmenovaného politika se dovolávaly obecnějšího poslání, vážnosti doby a potřeby optimismu, a zvláště zdůrazňovaly loyalitu, kterou - jeden příklad za všechny - mají chovat klerikálové k protiklerikálnímu boji.
Z toho se rozvinula veliká debata. Pan Poroba namítal:
»To zas ne, pane! To by se snadno zapomnělo na Bílou horu
a na to je ještě dost času, zapomnělo by se na tu známou desku
2
) Děkujeme při této příležitosti р. K. Čapkovi, že vydáním spisu »Zoon politikon« nám bude umožněno autenticky citovati zvláště pozoruhodné partie. - Nemenšími díky je pisatel zavázán p. Všudybudovi, známému z dřívějších čísel, za pečlivou
korekturu a kolacionování tohoto příběhu s příslušnými prameny, jakož i se skutečným životem.
VZD.
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na Staroměstském náměstí, zkrátka a dobře zapomnělo by se lia
Jiráskovo Temno, zapomnělo by se (volal zvýšeným hlasem) na
onen článek pana profesora Emila Svobody v Českém Slově: 3
»Zapomene se na zvrhlosti renesančních papežů, zapomene se i na
zbožný hmyz - modláře a modlářky, kteří proto lezou po kostelích, aby ve své mravní bídě překřičeli poslední zbytky svědomí...«
»Mýlíte se, pane,« opáčil nejmenovaný politik-stipendista slovy
Čapkovými, »na štěstí pro jisté stránky života je náš život hlouběji
prorostlý pohanstvím nebo sentimentalitou, než si uvědomujeme.
Jsem rád, že dosud žádný pokrokový politik nenavrhl zrušení vánoc;
mám za to, že by nedovedl pak vymyslit nějaký osvícený důvod
pro pojídání kapra«...4
»Myslím, že se mýlíte«, hájil se Pankreas Poroba, »nepotřebuji
kapra, mám-li svůj vlastní mravní zákon, své svědomí, které mohu
uplatnit kdykoliv a kdekoliv. Následkem toho pak mám i sociální
cit, porozumění pro všechny formy nového života, zkrátka nejlepší
extrakty dobra ve mně sublimují a není mi třeba, abych byl pompésní pokrytec, mechanický okrasník - nechcete snad ještě kadidlo,
zvonečky, pozlacené sošky ?«
„Nevyplazujte na mne jazyk, pane, a vězte, že »každý obřad
je konec konců symbolický; a každý pořádný symbol je sociální,
neboť je obecný. Kdyby každý z nás kouřil viržinky, byla by snad
viržinka symbolem našeho národa«"5 povýšeně pronesl nejmenovaný politik.
»Ták, to je pěkné«, durdil se dále Pankreas Poroba, cítě ovšem
již převahu protivníkovu. »Viržinka! Máte vy to malou úctu k živelným věcem života! Proč myslíte, že tu tedy jsme ? Vy myslíte,
že několik krásných a příjemných věciček všechno spraví! Jste však
na omylu, vy hedonisto! Sociální příkoří, problém nového člověka,
lepší příští, mravní náplň lidství a ty všechny ostatní záležitosti se
takovým přemazáváním nespraví!«
„»I hele,« říkává Karel Čapek, je-li v úzkých, a vždycky na to
vyvázne," zakončil tento nechutný spor nejmenovaný politik. „Vy
možná rozumíte dobře protiklerikálnímu odboji, nikoli však demokracii. Ale dnes nám jde spíše o tuto než o onen. »Politické strany
po jiné velmi podstatné stránce jsou docela nepodobny kterékoliv
církvi na světě, včetně s církvemi lidožroutskými.«6 Ale dnes jde
o to, abychom těm církvím vzali jejich ceremoniel, čímž je odzbro3
) Bližší České slovo z 11. ledna 1935. Děkuji při této příležitosti neznámému
kamelotovi, který mne na tento článek upozornil se zvláštním doporučením.
4
) K. Čapek, Zoon politikon, str. 43-44.
5
) K. Čapek, 1. c. str. 45.
6
) Cit. Zoon politikon str. 42.
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jíme a sebe ozbrojíme. To znamená, budu-li jisti kapra 24. prosince
a kouřit božíhodové viržíno, zachráním demokracii. Tomu vy ovšem
nikdy neporozumíte, protože jste církevník, t. j. fanatik, nesnášelivec, omezenec, zarputilec, bojovník a pitomec jako církve."7
Tento spád byl ovšem nečekaný. Společnosti se zatajil dech,
chvíli bylo ticho, avšak najednou se ozval ječivý hlas pana Poroby: »Slyšte, slyšte!« S kterýmžto zoufalým křikem se ze společnosti vytratil.
Výsledek byl stejně nepředvídaný. V některých novinách se
nato objevily informace ze sekretariátu Ligy na ochranu politické
zvěře, že pana Pankreata Porobu-Třístaletého nepokládají již za svého
člena, protože se zjistilo, že krade se zpětnou platností. Toto prohlášení mělo pak za následek, jednak že pan Poroba zmizel v politickém propadlišti, jednak že jeho choť Tháňa zažádala o rozvod,
domluvivši se předem s nejmenovaným politikem-stipendistou o vzájemných sympatiích.
Podivný byl její život. Prodělala logický a zajímavý vývoj v svých
třech láskách od strohého smluvního svazku, precisního avšak chladného smluvního úkonu přes srdečné a opravdové, bohužel ještě ne
všem lidem dosažitelné (nejsme ještě tak vyvinutí, to je marné!)
spojení dvou po mravním splynutí toužících bytostí (vypravovatel
této příhody se omlouvá, že mužské svědomí se tu neosvědčilo, ba
selhalo), až k nejčistší formě, posvěcené pragmatisticko-relativistickou důvěrou v zodpovědné, loyalní a slušné životní schopnosti a
čilosti. »Ono se to stokrát nepovede, ale máme si proto dát nohu
za krk?« ptá se náš Karel Čapek.8 A to je to hlavní: nedat si nohu
za krk, bylo by to kruté. Nebo »vylít dítě s vaničkou« !9 Představte
si! Stejná nepříjemnost...
Proto myslíme, že naše sága bude nejlépe uzavřena a čtenářky
usmířeny, přečtou-li si poté v novinách toto oznámení:
juc euthanasie pokroková a... (nejmenovaný
politik stipendista) si kladou za čest oznámiti
že jejich sňatku bude požehnáno na staroslavné
radnici nuselské dne
Jaký to byl bohatý vývoj! Jaké to budování! Jaká to zachraňující obřadnost! Jaké to mají některé ženy štěstí!
VZDOROSLAVlČEK.

7

) Srv. Tamtéž.
) 1. c. str. 122.
9
) 1. c. str. 131.
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C E S T A Č E S K É H O E V A N G E L Í K A J. L. H R O M Á D K Y
Protestantsky theolog J. L. Hromádka napsal knížku »Cesty českých evangelíků«,
aby »ukázal na směr a program, kterým se má česky evangelík řídit ve veřejném životě
naší doby*. Kromě vnitřních církevních otázek českých evangelíků jsou tu i úvahy,
které mají osvětliti vztahy dnešních českých evangelíků k dějinám českého národa,
k českému lidu a k idei státu československého. Tyto úvahy jsou mnohdy formulovány jinak, než jak tomu bylo dosud, a proto několika poznámkami si jich všimneme.
Ne pro polemiku, ani pro pohled na hloubavého člověka, nýbrž proto, aby určité
věci nezůstaly ještě dnes tak isolovány a bez souvislostí a aby nebyly ochuzeny
o světlo své pravé skutečnosti.
Čeští evangelíci byli součástí tak zvaného »pokrokového tábora«, v němž společně s českými atheisty a liberály apodiktickou a autoritativní methodou určili
jednoznačný výklad (»ducha«) českých dějin. Tam vznikla formulace českého programu, který byl, jak se říkalo, »v duchu doby« a »v souhlase se současným stavem
vědy«. Tam také vzniklo »náboženství«, které opovrhlo oním jediným nejjasnějším
slovem, Slovem, jež bylo na počátku, a na místo »mrtvé litery« postavilo opět jakéhosi »ducha«.
Takové duchové neurčitosti nezavazovaly ani ty, kdož byli atheisty, jimž tak
zvané náboženství vědecké, nezjevené, je konec konců po jakési volné diskusi přijatelné. Ostatně byla to jen hesla a fráze na způsob Herbenových pokřiků: »Říme,
slyšíš? Mistr Jan Hus, Jan Žižka, Jiří Poděbradský!« V tomto hnutí ztratila fakta
svou cenu, základní pojmy svou koordinaci, a tím poznání skutečnosti bylo znemožněno. Přesně ve smyslu Herbenovy noetiky: »Nerozhodují fakta v historii, nýbrž
duch, jejž z nich uvažujeme«. Tak vyhlížel onen pokrokový tábor český v národě
katolickém. Nepovolaný, ale vnucující se, nekonkretní a přece panovačný, mlhavý
a přece apodiktický, bojovný, avšak bezzubý, bez argumentů a přece argumentující,
sám zavázaný jen jakýmsi duchem, jiné však zavazující falešným ethosem.
V tomto táboře však se brzy theisté kompromisovali atheismem, a Hromádka zdůrazňuje smluvní poměr člověka s Bohem, cítí prvý tuto chybu za evangelíky:
» Teprve za soudobých bouří se nám otevřely oči. Všichni jsme zhřešili, všichni
neseme odpovědnost a vinu na sobě*. Teprve dnes se hrozí Hromádka českých
nadšenců pro husitské dějiny, jimž z mysli »zmizela jakákoliv jistota, že nad nimi
vládne Boží pravda a že jsou povinni ji poslouchat. Je to náboženství bez Boha*.
Konflikt s Církví, k němuž byl národ podněcován, vskutku pramenil v tomto
náboženství; v náboženství bez Boha, avšak s Husem, který byl špatný theolog.
K tomuto táboru, který až do omrzení vynášel své svědomí proti nezřízenému životu
kléru XV. věku, byl spor Husův - byl-li to tedy spor náboženský - mrtev. Nenavazoval na českou reformaci náboženskou obnovou, avšak načechrával kdejaké morální
síly současných politických poměrů. (O rozbor Husovy theologie se zatím postaral
nejdříve katolický vědec Jan Sedlák.) Tak ovšem bylo velmi snadné, aby na českou
reformaci »navázal«, a bez výhrady ji akceptoval i český atheismus. Žádné závazky
mu z toho nevzcházely.
Na knížce Hromádkově tedy po prvé vidíme, jak je rozdílná od brožur Herbenových a od všech brožur volných myšlenkářů z pokrokového tábora, kterými měla
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být postavena silná hráz mezi národem a Církví, mezi národem a jeho katolickými
dějinami. Po skončení všech bojů a půtek, po všech pohromách, které následovaly,
po obnovení samostatnosti českého národa, kdy se zdálo, že program odtržení národa
od Církve zvítězil, přichází evangelický theolog Hromádka a uznává chyby, které
vzešly ze spojení s atheismem věřícím evangelíkům, a ukazuje jim na docela jiné
cesty, kterými mohou dospěti k plnění smluv s Bohem.
Hromádka chová i méně zaujatosti k době pobělohorské, nalézaje v baroku
»mnoho vroucnosti, upřímné zanícenosti a modliteb«. Ani nepřičítá zásluhu o pokatoličtění Čech jen násilí a surové moci. Vykládá je více z ohlasu »převratných
událostí na sklonku doby reformační v duchovním, vzdělanostním i politickém světě
střední a západní Evropy «. V jeho výkladu je ovšem vidět, jak těžce tuto myšlenku
připouští, a jak rád by nechal otevřená zadní vrátka pro morální východisko z tohoto
období českých dějin. »Protireformační katolictví se objevilo u nás zajisté v drsné
a lstné podobě, ale stály za ním osobnosti vskutku velké duchovní síly, pracovitosti
a energie«, praví na str. 61., avšak hned o stránku dále se setkáváme s větou: »To
co ve Španělsku vybojovali vynikající řeholníci a řeholnice, mystičtí zanícenci a neumdlévající modlitebníci, krev z krve a kost z kostí svého lidu, to bylo u nás upevněno namnoze násilím, chytráctvím a osobními zájmy všelijaké cizácké sebranky
a soldatesky.« V tomto protimluvu vyvozuje Hromádka nedostatky našeho katolictví
do dneška. Český člověk je prý katolictvím spíše omámen než přesvědčen, spíše
udolán než duchovně obrácen. Jakmile utisk pominul, objevila prý se náboženská
zpustošenost a zchudlost českých luhů a hájů. Myslím, že by bylo zbytečno přesvědčovat třebas ještě dnes Hromádku o opaku náboženské zpustošenosti českého
lidu a poetické zchudlosti českého umění, tak jak vyrostlo z kořenů barokní obnovy.
I tu by se musel nejprve oprostit od agitačních zkratek a heslovitých proklamací.
Čtenář si ostatně nedovede ani zde vysvětlit další kontradikci Hromádkovu: Byla-li
česká duše Bílou horou ožebračena, jak máme potom rozuměti, připouští-li Hromádka,
že »celá naše novodobá kultura česká vyrůstá z národního charakteru, jak vznikl
po Bílé hoře«. Český evangelík proniknutý ideálem reformace nenalázá prý příbuzenství s Čelakovským, Němcovou, Erbenem, Mánesem, Smetanou, Nerudou, ba ani
s Havlíčkem, Jiráskem, ani s Nejedlým, Šaldou atd. »Český evangelík se prostě necítí mezi nimi zcela doma, byť i miloval českou domovinu posvěcenou a něžnou
láskou.« Tento závěr je jistě přehnaný a k mnohým českým autorům nespravedlivý.
Tyto zmatené úsudky stupňující se místy v defaitistické sebetrýznění se pravděpodobně dostavily, když si věřící evangelík uvědomil neslučitelnost svých tužeb a své
víry s programem českého pokrokářství, a nad to poznal - víra to dovolovala jemu
prvému poznati - že byl v tomto táboře ochuzen o celý národní program, do něhož
musel připustit koncese z nezaujatého a přirozeného poznávání zfalšovaných výkladů dějin.
Pokrokový tábor český byl si vědom slabin svého programu, a na odhalení
těchto slabin se připravoval antipatií k dějinám a k dějinnému. K vítězství jeho programu byly by mu přístupnější Čechy nedějinné (geschichtslos). Nedějinné these
mělo se dostati i podstatě československého státu. Souvisela s falešnou a odpornou
formulí o zrození nového člověka, která se nejvíc zdůrazňovala po válce v sovětském
Rusku a u nás. Popírala se minulost, kořeny a základy národa, aby se spíše zapomnělo na existenci státu svatého Václava, na Čechy přemyslovské a na Čechy Karla
IV. Máme-li vědomí starého českého plemene, mluvíme o státní obnově, jinak ovšem
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bychom musili existenci československého státu krášlit nechutnou persifláží o zrození nového člověka, v níž by se stejně rozplynula idea o tradici reformační jako
kterákoli jiná. Pokrokářská ideologie v novém člověku neobnovila reformační ideály proto, že reformačním ideálům ani nerozuměla, a ani jí o ně nešlo. Namátkou
můžeme uvést státně filosofické sentence dvou nejvýznačnějších českých reformátorů : Petra Chelčického sentenci theokratickou: »A ponivatž množství národuóv jest
na vší zemi, ješto v sobě žádné ctnosti ani známosti boží nemají, ani spravedlnosti
k jiným zachovávají, protož Pán Buóh chtě dlúhému prodlení na světě těch mnohých
lidí, ustavuje krále a knížata nad nimi, aby skrze jich moc zachováni byli v pokoji,
aby všeliké bezpráví a každá žaloba místo a konec skrze moc vzala, a všeliký aby
nesměl pro moc jinému křivdy činiti, násilím vzíti, ukrásti, meze rušiti.« A Jana
A. Komenského sentenci pro dieta torem: »Pravím, že třeba jest, aby byl jeden pro
sjednocení úradkův a sil, a aby nebezpečí veškerého zmatku se vyhnou ti bylo lze.
Aniž kdy čteme, že jinak Bůh spasné změny poměrů provedl, leč skrze někoho
jednoho vyvoleného za hlavu národa nebo národů. Nechť se čte Kniha soudců a celé
Písmo svaté a všecky dějiny, nejinak se to ukáže. I Římané, ač věci své spravovali
společnou radou konsulů a lidu, přece v zoufalých případech považovali za nutné
přenésti nejvyšší moc na jednoho muže, diktátora; aniž kdy s jiným nežli se žádoucím výsledkem.«
Tyto dvě myšlenky nejsou uváděny pro kompromitování Komenského a Chelčického, nýbrž proto, aby v souvislosti s vykládáním ducha českých dějin bylo ukázáno, jak čeští náboženští reformátoři a jejich doba byla vzdálena demokratických
ideálů XIX. a XX. století. To ovšem bude jasno tomu, pro něhož rozhodují jen
fakta a jasná slova, na jejichž skutečnosti a přirozenosti se lze shodnout.
Státně filosofický ideál Masarykův ztotožňuje Hromádka s tužbami českých
evangelíků, domnívá se však, že z tohoto ztotožnění nevyplynuly očekávané a žádoucí důsledky. Evangelíci se 28. X. 1918 »oddávali pocitu radosti a zadostiučinění«.
»Pokládalijsme se za nejlepší představitele těch ideálů, které zvítězily v národní
revoluci. « »Vyhlašovali jsme takřka právní nároky na obnovu předbělohorského
stavu. « I zde bychom jisté zklamání Hromádkovo mohli vykládáti z náboženské
neujasněnosti v společném obcování evangelíků s atheisty a liberály. Jaké byly ony
nároky na obnovu předbělohorského stavu? Byly to nároky národní? Pak tu byly
stejně národní nároky českých katolíků, kteří byli ovšem tenkrát vyloučeni z národa
a tupeni, aby tím spíše mohli všechy nároky pro sebe reklamovat ti pokrokoví, ta
menšina, ta nedějinnost v národě. Byly to nároky náboženské? Těžko je bylo tenkrát rozeznat v nárocích českého pokrokářství, které v odporu ke katolictví tu zdůrazňovalo požadavek národa bez Boha, národa s novými lidmi, které bychom si konec konců nedovedli představit jinak než jako lidi moderní pýchy a prázdnoty.
A vskutku český národ po obnovení svého státu propadal pýše, v které se
rozcházel s přirozeným a kontinuitním jádrem svého plemene, a vzdálil se od základních tužeb své slovenské větve, a nerespektoval ony smlouvy s Bohem, které
nyní tolik zdůrazňuje Hromádka. Hromádka uznává, že leccos z českého člověka
je českým evangelíkům vzdáleno. Je mu jistě vzdálen mariánský kult z barokní
obnovy, z něhož jest ještě dnes katolictví v našem národě živeno, je mu dokonce
i vzdálena representace národa jeho vlastními světci, kterými udrží svou soudržnost
v sobě, v Evropě i v Bohu.
»Jsme zčásti cizinci ve svém národě.« »Jezuita okouzlil českou duši,« s tímto
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závěrem se vrací Hromádka jako první z tábora pýchy, a řadí se na místo, které
je mu vykázáno jeho svědomím a cestou jeho národa.
Tyto poznámky na okraj Hromádkovy knížky »Cesty českých evangelíků«
jsou psány v respektu k jeho upřímnosti. S českými atheisty bude řeč jiná.
J. Martinek

Č A A D A J E V O V Y LISTY
Čteme-li je dnes, zdá se nám, jako by je byl psal někdo pro potřeby našich
dnů, ačkoli uplynulo víc než sto let od té doby, co byly vrženy na papír. Správně
dí o nich jejich překladatel do němčiny Dr. Elias Hurwicz (Petr Tschaadajew, Schriften und Briefe, Mnichov 1921) na počátku svého úvodu: »Nemám nikterak dojem,
že vydávám něco sice cenného, ale již přežilého. Naopak, ještě snad nikdy nebyl
ohlas tohoto díla v naší zkušenosti tak silný, jako dnes. Vždyť protivy Ruska a Evropy, revoluce a pokroku, poslání Ruska ve světě, nejsvéráznější projevy ruského dejinného žití, všechny otázky hluboce rozechvívající přítomnou dobu, jsou zároveň vůdčími motivy veškerého myšlení a cítění Čaadajevova. A způsob, jakým Čaadajev
všechny tyto otázky řeší, jest tak providentielní, že dnes platí do písmene, a mnohdy
se nám zdá, že je to náš vlastní zážitek nebo naše vlastní přání.« V některých podružných jednotlivostech, dobově zbarvených, možno se s Čaadajevem rozcházeti,
ale jeho základní these dějinně filosofické, jeho mohutná vise lidského dění v historickém vývoji, uváděného v pohyb ideou, jeho důraz na pravdu jako na podstatný prvek náboženství, jedinečný význam katolického středověku pro evropskou
civilisaci, výlučně jednotící idea papežství, trvají neotřeseny v své platnosti i za
našich dnů. Co však dosud působí svěže, jest i forma těchto listů. Čaadajev jest
duch »strohý, disciplinovaný, skoro neruský«, jeho listy jsou stavěny přísně logicky,
přece však to nejsou suché úvahy, myšlenka se tu šíří do úžasných prostorů, takže
máme dojem jakési vesměrné polyfonie. Čaadajev neměl doma předchůdce, jím se
začíná ruská filosofie. Ačkoli si osvojil přímo encyklopedické vědomosti, nevydal
žádných knih. Výsledky své práce vtělil v letech 1828-1829 do tak zvaných »filosofických listů«, z nichž se nám dochovaly jen zlomky. 1 Za života Čaadajevova
vyšel jen první list o filosofii dějin, 2 bez přičinění autorova, v ruském překladě,
neboť originál je psán francouzsky. Pořídil si jej redaktor »Teleskopu« a otiskl j e j
v září 1836. Málokdy nějaký článek vyvolal podobnou sensaci. Vydavatel byl poslán
do vyhnanství, censor zbaven úřadu a autor prohlášen soudně za blázna: nesměl
se po celý rok vzdálit z domu a denně ho navštěvoval policejní lékař, aby vyšetřil
jeho duševní stav. A ještě musel slíbit, že nebude již nic tisknout. Myšlenka se
však nedá spoutat ani zadusit. Čaadajev přes to, že byl takto odsouzen k nečinnosti, působil mocně na své vrstevníky, a sice právě na ty, kteří představovali duchovní elitu Ruska. Jemnocitný a plachý, dovedl upoutat již svým zjevem, v němž
rodová aristokracie se pojila s ušlechtilostí ducha. Petr Čaadajev (1794-1856), potomek staré šlechtické rodiny, v dětství osiřelý, gardový důstojník, který prošel ohněm
1) P o prvé je vydal žák a přítel Čaadajevův, jesuita kníže Gagarin (Oeuvres choísies, v Paříži 1862).
v Rusku vyšly souborně teprve r. 1913—1914 redakcí M. Geršenzona ve dvou svazcích (Sočinenija i piséma). Nedávno objevil nové listy Sachovskij, otištěny jsou ve velkém díle M. Quéneta (Tchaadaev et les
Lettres philosophiques, Paříž 1931).
2) Český překlad prvního listu vyšel v Staroříšských Arších.
Řádu, tvoří t. zv. druhý list.
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mnoha bitev za válek napoleonských, potom po opuštění služby v r. 1820, samotář ať na své velké cestě Evropou (1823-1826) či doma v svém soukromí, kde se
všechno skvělo vybraným vkusem, stal se středem moskevské společnosti. »Přenášel«, jak bylo o něm řečeno, »svou pohyblivou katedru ze salonu do salonu«.
O smyslu této apoštolské působnosti, kterou chtěl všecky své přátele »očistit od
pohanské nevědomosti«, sám praví: »Mluvím a činím jen jedno, totiž opakuji, že
vše spěje k jednomu a témuž cíli a tímto cílem je království Boží.« Někteří jeho
přátelé vyvodili poslední důsledky z jeho doktrin a stali se katolíky, jako jesuité
kníže Gagarin a kníže Martynov, ale Čaadajev sám toho neučinil. K tomu se mu již
nedostávalo sil. Měl vytrvat jako živý protest na svém místě a zemřít v dusné atmosféře Moskvy padesátých let. V době poválečné, kdy se velká část předpovědí Čaadajevových splnila s překvapující věrností, vzrostl zájem o dílo tohoto originálního
myslitele, již dříve aktualisovaný VI. Solovjevem, D. S. Merežkovským a hlavně
M. Geršenzonem, a jeho znalost pro všechny, kdo obracejí svou pozornost k problému Ruska, stala se nezbytnou. Jsem vždy pro to, jde-li o dobré dílo, vydat je
samo, než psát o něm traktáty. 3 Nepochybuji o tom, že i v Rusku samém přijde
Čaadajevova hodina. Hlad duší se nedá ukojit prázdnou hrou dialektického materialismu a jeho čítankové náhražky. Až se budou ohlížeti po vydatnější stravě, vrátí
se k tomuto velkému revolucionáři ducha, o němž Herzen psával s tolikým obdivem.
J. Vašica

POZNÁMKY
PASIONÁL MISTRŮ VYŠEBRODSKÝCH. Mnichové cisterciáckého kláštera
ve Vyšším Brodě vykonali čin neobyčejně záslužný, vydavše, s důkladným vědeckým
doprovodem Antonína Friedla, P a s i o n á l tří mistrů, malovaný v prvé polovici 14.
věku pro Petra I. z Růže. Jde o díla opravdu stěžejní, takové krásy, že Prozřetelnost
jistě chrání zvláštními anděly kraje, kde povstala a jsou chována. Třeba se zmíniti
zvláště o třech obrazech toho cyklu, zcela proniklých duchem Františka, v jehož vanutí
tehdy omládl svět. Je to Narození Páně, sršící plností a dokonalostí, pak Hora olivetská,
kde srdce umělcovo opravdu překypělo láskou k Pánu a obklopilo jej vřelou písní
tvorstva, a konečně Ukřižování, kde přehojný proud krve a vody ze srdce Vykupitelova trýská na Matku Boží, rozdavatelku a lidský pramen požehnání - jako vzešla
Milost ze svolení Mariina, tak se k ní vrací a je nám udělována z jejích rukou.
Kdy se dočkáme, že i jiné řeholní řády vydají na světlo své poklady po příkladě
otců ve Vyšším Brodě ? Pasionál byl v několika měsících téměř rozebrán - snad by
tedy dočasná oběť ani tak tíživou nebyla.
B. R.
O VZNEŠENOSTI STAVU KNĚŽSKÉHO. Každý stav přináší s sebou určitý
stupeň úcty a vznešenosti. I mezi prostým lidem lze rozeznávati řemeslníky a lepší
řemeslníky, mezi inteligencí je měřítko mnohem snazší. Akademický titul dává nositeli dostatek práv, aby vyžadoval úcty a představoval stav intelektuálů, třeba sám
intelektuálem nebyl. Ale i mezi těmito vzdělanci jsou určité stupně a hodnosti;
učňovské, tovaryšské a mistrovské. Ocenění hodnosti a stavu závisí nejen na záslu3) Český překlad jeho filosofických listů chystá Pourova edice.
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hách, ale i nabídce. S velkou nabídkou klesá cena, pouze u věcí a osob duchovních
j e hodnota neproměnná. Konstatnost jejich je neproměnná od dob dávno minulých
a stavy, jichž hodnota je dána duchem, nikdy neklesly pod úroveň inteligentních
učedníků i když jednotlivci stáli ještě níže a pouze příslušnost k stavu je povznášela
a činila z nich tvory vznešené.
Stavu kněžskému jako duchovnímu přísluší v hierarchickém postupu místo nejvyšší a nejvznešenější, neboť jeho příslušníci jsou prostředníky mezi Bohem a lidem.
Posvěcení, znamení neviditelné a proto nesmytelné, staví je na vrchol žebříku lidských
hodností, takže i člověk špatný osobně, hoden je vznešenosti, již dodává mu příslušnost k tomuto stavu; a třeba mu vzdáti úctu a vážnost, kterou vyžaduje jeho hodnost.
Naše století překypující vzdělanosti, ale chudé duchem, nedovedlo oceniti tuto
posloupnost vznešenosti. Lidé sprostí nemohli snésti vznešených titulů a vzdělanost
zamořila lidský rozum a srdce, které nevidí dále než k horizontu vědění a titulů,
třeba, že duch zná věci vyšší a hodnotnější.
Nelze nikomu upíra ti nárok na akademický titul, získaný třeba úsilovnou
prací a s vynaložením všech sil. Jsou doktoři, jichž duševní a rozumová činnost
zastavena byla promocí, jsou inženýři, jichž schopnosti omezily se na úzký obor
jejich působnosti, proto však nejsou méně akademickými občany než ti, kdož získavše
hodnosti postupují stále a jimž dostane se pokoje na věčnosti. Je však nutno odlišovati hierarchii titulů a to jest to nač bylo zapomenuto a je tím bolestnější, že
bylo zapomenuto v stavu duchovním. Byly doby, kdy Jakub Deml se s velkou
hrdostí podpisoval, Jakub Deml, kněz. Byla to největší hodnosty jakou mohl dosáhnouti, větší než hodnost básnická. Dnes zapomenuto je příkladu Demlova a knězi
neceníce vznešenosti svého stavu jsou více doktory než kněžími. Neupíráme jim
toho titulu, ale podivujeme se nad jeho prvotenstvím. Je pochopitelné, že židovský
advokát se s ním ohání před svými klienty, je samozřejmostí, že vědec jím podpíše
své vědecké pojednání, že úředník svým titulem representuje podnik, neboť toť jsou
místa, kde titul je podpěrou věcí světských a dodává jim lesku. Jaroslav Durych
píše své básně jako Durych, nepotřebuje k nim doktorátu medicíny, který mu slouží
pouze k tomu, aby vydělal čestně na živobytí sobě a své rodině, proto také nevidíme na žádné knize Mudr Jaroslav Durych. Tím více však překvapuje, že kněžstvo,
stojící výše než básníci, užívá tohoto titulu při věcech a jednáních duchovních
a všechna t. zv. katolická žurnalistika jim v tom pomáhá. A žádnému není stydno,
když čte o řeči p. X. Y. předsedy, senátora, čestného občana a kanovníka. Jak
pomíchaná a hnusná hierarchie titulů. Tuto urážku snášíme tak klidně a tak se
s ní vychloubáme, neuvědomujíce si, že titul akademický je ponižující proti jakékoli
hodnosti hierarchické.
Nebylo třeba ponižování kněžské vznešenosti, kdyby bylo více skromnosti
u těch, kdož jsou jejich nositeli, skromnosti, kterou má třeba takový jesuita nebo
kapucín, kteří majíce tři doktoráty, jsou stále především duchovními, neboť rozlišují ceny hodností duchovních a světských.
Nevážnost stavu projevuje se i u katechetů, kteří jsou více profesory a jichž
oslovení, po způsobu obvyklém u duchovních, může býti vykládáno jako urážka
nebo nerozvážnost k úřednímu postavení, jež je jim propůjčené mocí světskou.
Může se státi, že budeme míti samé doktory (a to ne vždy teologie), ale
nebudeme mít kněží ani biskupů. Lesk titulu je věc sice pěkná, ale titul prostého
duchovního je věc vznešená. Boj lze vyhráti jen zbraněmi duševními, vítězství
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znamená vítězství ducha. Spása je možná jen prostřednictvím kněží, jímž dána
pravomoc odpouštěti hříchy a udíleti svátosti, pouze kněžím a ne doktorům. Proto
je třeba býti napřed knězem a potom doktorem. Moc biskupská pochází z titulu
biskupského a ne doktorského, proto je nutné umístiti napřed titul biskupský, neboť
jest přede všemi nejvznešenějšími a jest urážkou stavěti biskupy na úroveň advokátů,
lékařů, doktorů filosofie nebo věd komerčních, ale v prvé řadě musí tak činit katolíci, neboť jen oni si váží a ctí více biskupů než doktorů.
K. M.
/

KDE VŠUDE JSOU KATOLÍCI. Je dobře, zdůrazňují-li katolíci svou víru i tenkrát, je-li jim seděti za jedním stolem s liberály nebo volnomyšlenkáři nebo s jinými
profesionelními diskutanty. Snad se bude zdát divné, že jejich víra se jeví víc než
samozřejmá, či že se jí tak chce zdát, ale to není otázka naše - pevnost víry osvědčuje každý sám za sebe. Také nechť každý pracuje s vlastním pocitem bezpečnosti
a pevnosti, neboť doba je velmi těžká a bude ještě těžší zvláště pro katolíky. Otázka
však je, kdo pověřil tyto katolíky zastupováním víry, jíž nesmějí disponovati tak
volně za sebe, protože není jen jejich? Kdo dává katolíkům právo zaujímat ve věcech víry a náboženství soukromá stanoviska, míchat je dohromady s všelijakými
rozumy časných pletich kulturních a politických a diskutovat o víře s lidmi, jimž
je náš jediný smysl života v jedné rovině s jakýmsi politickým přesvědčením ?
Nemůže proto na př. »Dr. Pavel Nauman, pisatel blízký katolickým kruhům«,*)
manipulovat s absolutní ozdobou katolictví v Přítomnosti jak se p. Peroutkovi nebo
Smetáčkovi hodí a nemůže v časopise >Program« desavuovat katolický ráz školy
a zrušení volnomyšlenkářských manželských zákonů tak, jak by liberalističtí dogmatikáři rádi měli: ve volné soutěži a nekonečné diskusi. Tady nejde o akční program
lidové strany (jak mylně se rozhorluje dr. Nauman), k němuž by dr. Nauman připojil
i encykliku Quadragesimo anno, ale tady jde o primitivní požadavky, o něž se bude
bojovat i tehdy, až čert odnese lidovou stranu.
Neuvědomuje-li si dr. Nauman souvislost moci s prosazením základních potřeb
a radí-li povznešeně a za potutelného přitakání vládnoucích diskutantů k jakési volné
soutěži v umravněnosti, pak tedy tento »pisatel, blízký katolickým kruhům«, koná
velmi platné služby komusi, kdo právě jeho »blízkostí« zkouší nahradit přirozenou a jedině platnou vzdálenost víry od vší diskuse a soutěže. Katolík se nechodí hádat s Koutníkem nebo Mildem na schůze Volné myšlenky o správnost a vznešenost své víry a
neukládá v Přítomnosti, Programu a kdo ví kde ještě své tužby a přání, souhlasy a nesouhlasy o katolické výchově a o svátosti manželské. Měl pravdu tenkrát ten jistý železničář, vytýkal-li Peroutkovi, že dra Alfreda Fuchse nechává tak často psát do Přítomnosti o katolických věcech a nic nedbá pokrokových čtenářů. Neřekl to dost jasně
zdravý postřeh železničářův všem pisatelům, »blízkým katolickým kruhům«?
»Na schůzi lze s úspěchem agitovati proti církvi, nikoliv však pro církev«, napsal
Durych v Naději katolictví. Tak nějak se agituje i v Programu i v Přítomnosti. M. M.
*) Praví se tak o něm v časopise Program, č. 5, roč. I.

