JOSEF K O S T O H R Y Z

PRELUDIA
Až uslyšíš smrtelné zaštkání krve v hlubinách a vítr
dálek bloudících z kořenů vyvrátí poupata písní
a všecka pokolení v spálené tváři tvé znovu převrhnou
překypující poušť pláče v kal klínu země
a spálenina tváře tvé v šarlatu volání utone a zkázou růží
svých osvobozena z marné toužebnosti jiter
jak struna stržená v krvavý úžas prokletí rozťata teď ječí
jak brána pekel do harmonie sfér
ty vyhnaný teď v požáru růží tvých na kost smrtelnou
obnažena a zprahlá je země
a hnátem svým objímá tys její kořist a svírá zřídla tvá
vášnivě celujíc kalíc
strašlivě milujíc veškeru píseň sžehuje v klínu svém
navěky projata úmluvou smrti
již jako šíp zlomený vkládá do luků radostných ratolestí
jarních
a do dřiků dětí tuto hrozbu pádu svým mateřstvím zatkne
a slib jara přetíná a do klíčků semen ji jedovatou ukládá
jako zlobu smrští
a k smrti milujíc ostřím plodnosti nenasytné se rozdírá
plna vratké něhy
tuto úrodu pomíjivou z kamenné věčnosti touhy tvé
vytínajíc
a navždy vykořeňujíc výhni tvé žízně vrhá kalnou žluč
místo nasycení
A milující je plna objetí v marné touze vězením nebýt
nebýt vězením a nebýt spoutána návratem věcí
a navždy zkamenět plamenem života jenž vdechnutím
božím ji pronikaje hárá smrtící věčnost lije kalným rtům
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a navždy vznícena rozváta plamenem písně
do nekonečna proměn
k tobě se obrací tys její nejsladší kořist zavolání strašné
a síla jejích snů
z její hlíny zhněten a vyvrácen se slovem života přijals
jinou vlast v léno zaslíbení
do tebe vložila tuto úmluvu lásky které jí přesmíru dáno
a horoucností sfér zajala hrdlo tvé nezměrným voláním
po milosti mocné aby vládla
a jak žalostně hlas tvůj se láme ó smrtelný kterému byla
všecka země dána
byla ti dána aby tě naplnila dychtivostí světla jež shůry
se line temnoty probouzejíc
byla ti dána aby tě naplnila krví svým kolotáním lásky
ale spár smrti zachytil pramen a branou pekla se otvírá
zahrada srdce
a schvácen náručím v němž jsi byl jako sen z chaosu
počat
v závrati požádáš plodů ze zahrad spalovaných zráním
a do kořenů roztát dvojsečným mečem své touhy
uslyšíš smrtelné zaštkání krve
plody tvé dostaly hořkost země jež byla ti jako oblaka dána
rozbita nádoba žízně a její neuhasitelnost nalezla
pozemské dno své
a veškera tíha klenby nebeské se sesula do tvého
zalomení rukou
ptáš se krve zpustošené nocí proč se navrací v záplavách
předjitřních rozevlátá v plamen
ach ptej se proč z vlasti vyhnaná uštknutím stesku se
nítí hvězdami proniknuta v hlubinách
ve střetnutí vichřic zmaru a touhy ze srdce vylita
hrdlem tvým volajíc uniká
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II

Ó písni milostná hle úmluva pozemská jež struny
bouří tvých smrtí spečetila stihla
hořkostí všedních dnů uchvátila rumenec mlžný v němž
neskutečná dlelas
a navždy rozhárala v objetí smrští setbu tvou požírajících
jako řeka Lethe
leč tvá čistá hudba všechen oheň vlasti v stesku
nadhvězdném zavírajíc nekonečně tryská
z té rány smrtelné vybavujíc život hlasy krvácející slévá
v jednolité pění
a všechna pokolení jako stébla větrem mízy se
kymácející procházejí touto výhní hlubin
a zrajíce očekáváním kladivy srdcí se zalykají
hořekováním a zpěvem propukajícím z pravěkých temnot
a v kalu číší svých v nichž jazyk pálí žal s hrůzou zří
odvěké krvácení naděje
a v ramenech bouře nesena pod nárazy blesků znějí
jako množství shromážděné v chrámě
množství shromážděné aby bylo sečteno hlasem jenž
rozděluje a vyvádí z temnot
pod jehož burácením všechna pokolení v porobě touhy
schýlena orají brázdu své písně zakleté v zemi
prodírají se tou závratnou tíží jež zajala pramen i žízeň
mísíc je spalované ve sváru živlů
a spalujíc se s nimi v chorál a drásána svou nadoblačnou
lehkostí a krásou
v bouřlivých mračnech deptaná odhaluje propast kde
čiré moře temnot dechu Stvořitele čeká
odtud pokolení vyvstávají a jejich bolestivým
oddychováním ta hořká tíže jak ohněm probuzena
vznáší se prchá
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uprostřed noci nevýslovné paprskem shůry zasažena
nebesa hořící zračí
obrazem výsostí se v úsvitech prchajících hluboko
na dně zalyká
Hle skrytá a bezpečná sytost tvých úrod ty smrtelný
hle nekonečné rozkřídlení žízně
harmonie radosti v krvácení naděje nesmrtelně bdící
vlající země vznášejíc se bolestná obilným zoblačněním
útrob
očekáváním prostorná pod rukou rozsévače vzlykajíc
jako lyra vydává hlas chvály
ach vyznej toto chudobné dozrání lásky jež nesplnitelná
jako vlast prvotní byla ti dána
a křídla věčnosti tvé hlíně vdechla jsouc vrávoravým
probuzením z noci a strašným vyhnanstvím hladu
a schýlen k ornici raduj se bičován ve výhni
rozdmychované zkormouceními země
a v ohni zřídel svých naplňovaných toužebností jako
bleskem z hudby nebes sršícím
k ornici schýlen a její klasnatostí v chorál chleba
mezi věky rozdán jako pradědové orej svou brázdu
brázdu své písně jež hyne v plamenech tíže steskem
a zoufalstvím nebesa prorážejíc

JAROSLAV DURYCH

RUDOLF A Q U A V I V A
K zvláštní slavnosti poskytla Tovaryšstvu v Nole příležitost
novina, kterou loďstvo, vrátivší se toho roku z Indie, přivezlo o Rudolfovi Aquavivovi. Obecně zajímati mohla celý kraj casertský, neboť byl týž nejen bratrem Alberta Aquavivy, jedenáctého v řadě
vévodů z Atri, nýbrž i blízkým pokrevním příbuzným Giulia Antonia Aquavivy, knížete z Caserty; zvláště však zajímati musila
Tovaryšstvo a jeho přátele, neboť byl týž nejen rektorem koleje
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kortalinské, nýbrž i synovcem nynějšího patera generála Claudia
Aquavivy a zemřel minulého roku 1583 v Indii právě v památný den
slavné smrti patera Ignácia Azeveida a jeho třiceti devíti druhů.
Naplnil se tedy nový kostel vedle domu probačního nejen svícemi, nýbrž i lidmi, neboť Rudolf Aquaviva zemřel prý pro víru
smrtí mučednickou.
V tomto kraji ovšem bylo pro víru od pohanů umučeno lidí
přemnoho. Leč tomu již bylo přes tisíc let. Nyní už se zde něčeho
podobného nikdo báti nemusil. Vždyť už ani Turci a mořští lupiči
nezabíjeli zajatých křesťanů. Tím více mohlo tedy zajímati kázání
o osobě z rodu vévodského, na kterou prostřed pohodlí a bezpečí této
země padl los potměšilý a zákeřný, takže musila opustiti vše a třemi
moři plouti pro smrt mučednickou až tam, kam rozum posílati netřeba.
Nevzbuzovala obecného zalíbení zpráva kazatelova, zajisté dosud neúplná. Kdo však mohl míti Tovaryšstvu za zlé, že z potřeby
naléhavé tak dychtilo po jakékoliv zprávě o nějakých svých mučednících vlastních a nových, kterých nemělo dosud s dostatek?
Malý byl ovšem tento kostel, ale plný; chudý, ale střechu měl
celou. Takový asi chtěl postavit Rudolf Aquaviva, když se, provázen
královským písařem a padesáti lidmi pokřtěnými z osady Orli, vydal se třemi kněžími a jedním bratrem pomocným k pohanům do
osady Kokulinu.
Nepominulo však dosud rozlícení pohanů, majících před očima
pagodu své modly nejznamenitější, zbořenou a zneuctěnou od těchto
cizinců. Nedbajíce rozkazů, nikoho ze sebe nevyslali vstříc a když
předveden byl jejich nejpřednější, slova cizinců vyslechl, lstivě se
však vymluviv, odešel. Odpověď pravdivou dal pak řev náhlý a příšerný.
To k poctě bohů potvorných řváti tak počal kněz pohanský,
zběsile zmítaje uprostřed žen a dětí celým tělem, až prach se zdvihal velmi vysoko; z řevu jeho hovadského srozuměno pak to, že
přišla už chvíle, kdy pomstíti jest zneuctění bohů i urážky, denně
jim od páterů činěné.
Nechtěje ztráceti čas, odstoupil Rudolf Aquaviva stranou, aby,
provázen zběsilým řevem tohoto sluhy bohů potvorných, tiše uctil
Boha pravého hodinkami kněžskými, zatím co kněží ostatní odpočívali v chatrči přikázané, vztyčivše na ní kříž. I počali kolem nich
pohané slíditi, naslouchajíce, o čem se mluví; slyšíce pak, že se mluví
o stavbě kostela, a vidouce vztyčený kříž, zmizeli.
Opět přiveden byl jeden; tázán však, proč nepřišli k přátelskému
pozdravu a proč ten pitvorný křik toho mrzkého strašidla, odpověděl lstivě, že bez souhlasu bratří svých nic nemůže sjednati, a odešel.
413

Hned na to pak vycházeti počal z čaroděje řev nový, nade
vši míru a nade vše pomýšlení strašlivý, nikoliv jako řev tvorů
smrtelných, nýbrž jako řev z temnoty věčné. Na kněze, odpočívající v chatrči, padla hrůza.
Už se rozhodli odejít, jakmile jen se vrátí lidé pokřtění, kteří
šli do osady nakoupit od pohanů potravy, kde však náhlý liják je
zdržel. Ještě se radili o potřebách k postavení kostela, vyznačujíce
staveniště, když se tu náhle ze strany, odkud strašila rozvalená pagoda, ozval křik množství. A již se objevili bezbranní a utíkající
lidé pokřtění, za nimiž s meči, kopími a lučišti se hnali pohané,
honíce je a řvouce: Zabít, zabít ty padouchy a zrádce naší země!
Tu spatřili divoši kněze, i vyběhli na ně. Tím podivnější však
zděšení padlo na utíkající lidi pokřtěné, takže se obrátili proti pohanům, křičíce, aby neubližovali kněžím nevinným. Nedbajíce toho,
jali se pohané stříleti šípy.
Nyní se však podívaná na nepořádek tento nepříjemný zmrzelá
královskému písaři. I vyšel na divochy s mušketou.
Zadržel ho však pater Alfonso Pachéco, řka: Nech toho, nepřišli jsme se potýkat.
A tu již ze strany, kudy chtěli utéci, se hnali pohané, kteří zastoupili cestu, před nimi pak osoby dvě jako hory, mladé, nahé a
zuřivé, s tváří zlou a vlasy vlajícími, s křikem se ptajíce kněží,
který mezi nimi poroučí ostatním.
Přivedli právě Rudolfu Aquavivovi koně, přistrojeného k útěku.
Odmítl však na něj sednouti; ať jiný, kdo chce, včas na něm život
zachrání. Obrátiv se pak, napomínal společníky své, aby smrt pro
Krista, kterou nad život jest klásti, z lásky k Bohu přijali s myslí
statečnou; vždyť přece po ní toužili přečasto, hledajíce ji na cestách
předlouhých; slušno tedy teď nastaviti šíje nejen bez otálení, nýbrž
s dychtivostí.
Ještě nedomluvil, když právě na něm počalo mordování. Ťat
do nohou, klesl na kolena, rozepial plášť, zdvihl obličej a nastavil
krk obnažený, jako při modlitbách, když srdce mu hořelo, činíval
volaje:
Připraveno jest srdce mé, Pane, připraven krk můj, Bože srdce
mého!
I zasadil mu nepřítel do krku rány dvě, mocné a smrtelné,
a ranou další mu paži od těla téměř uťal. Ještě však musila býti
prsa prostřelena šípem, než se duše mohla odebrati k svému Stvořiteli.
Tak tedy skonal Rudolf Aquaviva.
Nesnadno bylo slyšícímu vybrati ze zprávy té věci, hodné pochvaly. Věren úřadu svému vztáhl místokrál ruku a zbořil ohavnou pagodu, nechávaje pohanům, aby se udusili ve svém vzteku,
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chtějí-li. Zajisté hoden byl cti čin takový. Tu, chtěje rozzuřené sraziti pod jho Kristovo, vyšel tam Rudolf Aquaviva, vzav s sebou
kněze, nenáviděné mezi pohany, což tím spíše svědčilo o rozhodností vzácné a smýšlení šlechtickém. Vydali se tam tedy s padesáti lidmi pokřtěnými, leč lenivými v nošení zbraní, pilnými ve
shánění potravy u pohanů, nejpilnějšími v utíkání. Slušelo se asi,
aby bázliví ukázali svou bázeň, stateční pak svou moc, jakož učinil
královský písař, když připravil mušketu, chtěje sám ukončiti divadlo
ve chvíli přiměřené.
Co učinil však Rudolf Aquaviva? Na odpor se postavil, nikoliv
však mrzkosti pohanů, nýbrž moci královské, takže na něm samém
tato byla pohaněna, moc bezectného čaroděje pak povznesena. A za
to se mu tedy dostalo slávy žádané.
Což je už i pro syna vévodského taková nouze o slávu, že
nezbývá než dáti si pro ni podrazit nohy kyjem, do šíje zasadit
dvě mocné rány smrtelné, další ranou paži téměř od těla odděliti,
ještě pak prsa šípem prostřeliti, a to nikoliv od pořádných nepřátel
v poctivém boji, nýbrž od tvorů, kteří nejsou hodni slouti lidmi,
a nad to při srocení tak nicotném a mrzkém? Proto musil Rudolf
Aquaviva plouti až do Indie a ještě se radovati, že se mu po dlouhém dychtění dostalo aspoň této příležitosti Zadostučinění jediné dalo aspoň tělo Rudolfa Aquavivy, které,
odolávajíc tolika a tak velkým ranám mrzkých pohanů, v jejichž
rukou zneuctěna byla každá zbraň, zřetelně ukázalo svou povýšenost šlechtickou.
Nezapudila však útěcha taková sklíčenost z mysli synovce kardinálova. Byl přece Rudolf Aquaviva příbuzným nikoliv jednoho
kardinála, nýbrž tří.
Dusno se linulo z dechu lidí, z čoudu svěc i ze slov kazatelových. Jistě se hodila taková novina kazateli, jemuž na příležitosti
tohoto příkladu musilo záležeti více než na jeho vhodnosti; k poučení však o vlastní podstatě tohoto vychvalovaného jednání Rudolfa
Aquavivy spíše se jednou hoditi mohla rozmluva zábavnější a to
nejraději s některým řeholníkem na lodi admirálské. Či třebas i návštěva v neapolském domě vévodů z Atri.
Ale co rozumného mohl by o něm slyšeti v domě vévodském?
Vždyť chtěl-li Rudolf Aquaviva jíti do Indie jako kněz Tovaryšstva,
pak zcela jistě musil z domova utéci.
Co však na tom záleželo? Svíce dohoří, květy zvadnou, ratolesti uschnou - ať si má Rudolf Aquaviva tuto slávu!
Obtížná byla už dotěrnost představ potměšilých a nesmyslných,
když tu jako odpověď určitá na otázku neurčitou se zjevila jdoucímu kathedrála nolská.
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Podepřeny a přikryty proti nepohodě stály její trosky jako pomník, nad nějž okázalejšího se nedostalo žádnému z třiapadesáti biskupů předcházejících. Namáhavě o slávu usilovali jiní, bez shrbení
námahou obtížnou se dostalo teto slávy nade vše viditelně Filipu
Spinolovi, na jehož památku shrouceno stálo zde dílo věků.
Jak nuzně se vedle této spousty obludné a vznešené jevilo podnikání syna vévodského, který se v Indii vypravil k plotům osady
pohanské, aby tam postavil kostel vedle bídných chatrčí, a přece
se mu nepodařilo více než že na chvíli vztyčen byl kříž na chatrči
opuštěné!
Oč velkolepější byl uděl Filipa Spinoly! Jak tomuto údělu jeho
odolati mohly sloupy kathedrály, když předurčen byl Filip Spinola,
aby se stal sloupem živým, sloupem purpurovým, nesoucím, již
nikoliv klenbu diecese, nýbrž spolu s jinými sloupy purpurovými
klenbu celé Církve!
Zachvělo se tělo jinošské, jako by ucítilo, že nyní, stavši se tělem synovce kardinálova, též ono aspoň z části jest přikryto pláštěm
purpurovým. Pálil pak tento plášť jako plameny ohně a zdálo se,
že nutno jest rychle jej odvrhnouti, má-li život býti zachráněn. Čím
větší bylo však úsilí zbaviti se tohoto roucha hořícího, tím žhavěji
se spájelo s tělem i s údy, lnouc k nim jako zlato k předmětu
z kovu hrubého v peci pozlacovačské.
Neslušelo se však vyhýbati se tomuto žáru, jenž provází úděl
bytostí povýšených, byť to byl i žár smrtelný. To jen Rudolf Aquaviva utíkal až do Indie mezi pohany, aby co nejdále byl od své
rodiny, a jen tím omluveno býti mohlo jeho jednání, že snášeti
musil příbuzenství kardinála nikoliv jednoho, nýbrž tří.
Přece však byl Rudolf Aquaviva synem vévodským. Kázala
tedy povinnost, aby usuzování až do té doby, kdy zprávy o jeho
činech budou úplnější než kázání před lidem, zůstalo zdrženlivé.
Netrvalo to dlouho, neboť na spěchu záleželo především Tovaryšstvu. Relatione delia felice morte, rychle v těch dnech vytištěná v Neapoli, byla už v koleji. Z této však relace obšírné se ukázalo divadlo mnohem pochmurnější.
Čtlo se tam o pateru Alfonsu Pachécovi, jemuž proražena byla
hruď kopími dvěma. O pateru Antoniovi Franciscovi, na jehož mrtvole spatřena byla na hlavě rána veliká, po celém těle pak rány zející. O pateru Petru Bernovi, jehož hlava rozdělena byla mečem
ve dvé tak, že část horní, zatížená šípem, trčícím z prostřeleného
oka, visela jen na kusu kůže, ukazujíc ránu po uťatém pravém uchu;
mnohem účinněji působil pak ještě pohled na zbývající dolní část
hlavy, neboť vypáčená ústa držela v zubech vytržený úd pohlavní, po
němž na místech stydlivých zela rána krvavá a nade vše neúhledná.
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O tom, jak Francisco Aranha, bratr pomocný, jemuž byla šíj
rozťata mečem, žebra pak prohnána kopím, považován již za mrtvého, ležeti zůstal za plotem, dokud pohané, kteří pro něho přišli se
ženami a s dětmi, nepoznali, že ještě dýchá. Tu ho popadli a dvakráte vlekli po zemi kolem rozbořené pagody k poctě své modly,
načež postavivše ho, kázali mu, aby vzdal modle poctu, stoje na
jedné noze po způsobu pohanském. Což když učiniti nechtěl, počali pohané pohlaví mužského stříleti do něho z luků, hoši pak
i s dívkami věku útlého tělo jeho drásali rukama, noži, šípy a špičatými plaňkami, meče, šípy, kyje i jiné zbraně namáčeli pak v jeho
krvi, obětujíce je uražené modle, kterou za jásotu nesmírného též
jeho krví natřeli. Přes to však bratru Aranhovi, takto již zřízenému,
vyhnali duši z těla teprve tím, že do hlavy zasadili mu ještě ran
několik.
Nebyli tito řeholníci usmrceni ani sami, ani první. Z padesáti
pokřtěných lidí z Orli zabito bylo od pohanů dvacet.
Aby pak dílo bylo dokonáno, hozeny byly mrtvoly řeholníků
do studny, v níž zůstaly ležeti do třetího dne.
Čím neutěšenější se zdála příhoda tato, tím neodbytněji nutkala
k srovnání pořádku ve všech těch věcech.
Měla i nenávist pohanů příčiny jednotlivé. Patřila pateru Franciscu Pachécovi, který hájil kažení model proti úředníkům nevěrným, ze zištnosti chránícím víru pohanů; pateru Petru Bernovi, který
zbořil pagodu v Kokulině a posvátnou krávu v ní chovanou zabil;
bratru pomocnému Franciscu Aranhovi, který k dovršení potupy
bohů domácích vystavěti chtěl chrám kamenný. Čím tedy byl kdo
podřízenější, tím podle pořádku hrubší byl v práci i ve smrti jeho
úděl, přiměřený drsnějšímu jhu.
Pocházel zajisté pater Alfonso Pachéco ze šlechty vysoké stavu
knížecího ve Španělích a byl důvěrníkem patera visitátora indického. Po něm byl pater Antonio Francisco, který se narodil v zemi
portugalské a sídlil jako kněz v koleji kortalinské. Po něm byl pater
Petr Bern, který přišel jako cizinec ze země švýcarské a sídlil tu
jen mezi pohany. Poslední pak byl bratr pomocný Francisco Aranha,
vyučený zedník, jenž pomáhal dříve v Indii stavěti opevněné domy proti pohanům, dokud nebyl poslán, aby z kamení v Kokulině
vystavěl chrám.
Z toho tedy poznati mohl čtoucí, že proti původu a úřadu
osob nic nezmohla ani mrzkost vrahů, která i v užívání způsobů
potupných šetřiti musila náležitého pořádku v důstojenství.
A tak Rudolf Aquaviva, když padl v této bitvě nesrozumitelné,
padl jako vévoda s průvodem náležitým, neboť vedle něho ležeti
zůstala mrtvola knížecí, pak mrtvoly dvou kněží a jednoho bratra
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pomocného podle pořadí důstojnosti a kolem nich jako slušná družina mrtvoly dvaceti lidí pokřtěných z Orli.
Aquaviva!
Znělo přece to jméno jako znamení k útoku, jako heslo v řeži.
Proč zahynouti musil až v Indii u plotu osady pohanské, jako by
smrt jeho potupná neměla se dotknouti cti rodu slavného?
I do Anglie se vydávali hlasatelé víry katolické, kteří rozkoš
svou nalézali v nebezpečí, slávu pak v mučírnách a na popravištích,
činíce více než stačilo k úžasu; kteří k radosti statečných navštěvovali potřebné, těšili zarmoucené, zahanbovali nevěrné, neviditelní
a všudypřítomní, procházejíce strážemi, v posměch uvádějíce špehy,
pronásledovatele a zrádce, bojujíce zbraněmi ducha ještě dlouho
potom, když už jim pod šibenicí kat vytrhl srdce. Což se Edmondu
Campianovi neobdivovali i kacíři, skrývajíce jeho Apologii jako poklad dialektiky a skvělé latiny?
Sami však, ač dosud nevykonali nic, se k usmrcení vydali ti
v Indii. Dříve než mohli něco vykonat, usmrceni byli i společníci
patera Ignácia Azeveida, ti však přepadeni od pirátů, z lodi utéci
nemohli. Jen ti v Indii, ač utéci mohli, se k usmrcení vydali sami. Mlčel však Rudolf Aquaviva ve své slávě nepochopitelné. Jen
jméno jeho znělo jako znamení k útoku, jako heslo v řeži, a jeho
mrtvole úctu vzdávaly mrtvoly průvodců.
Protivná byla cesta toho dne synovci kardinálovu.
Tu jako odpověď určitá na otázku neurčitou se zjevila přemítajícímu kathedrála nolská.
Byl Rudolf Aquaviva zabit se svými bratřími, když položiti
chtěl základy chrámu v osadě pohanské. Kdo jiný to měl pochopiti než synovec kardinála, který uprchl před kathedrálou zřícenou?
Ta pak stála tu zavřena, podepřena a ohrazena, neboť podle mínění
lidí zkušených neměl z ní obstáti kámen na kameni. Proč čekati
měl kardinál, až to, co zbořil ďábel, znova vystavějí andělé? Jako
člověk, který šel koupit pole se skrytým pokladem, opustil kardinál všecko, co měl, aby se nyní skvěl v Římě u S. Sabiny. Byla-li dříve kathedrála nolská, nebylo ještě kardinála Filipa. Nebylo-li
však nyní kathedrály nolské, byl za to kardinál Filip. Co tedy?
Nikterak se nezměnila oblaka, nepohnuly se lesy, nevyschly
vody ve studních.
A tam v Indii denně prý při mši se modlil pater Antonio Francisco, aby zemříti mohl pro Boha, až toho dne, kdy mši sloužil naposled, vykypěla Svatá Krev až po okraj kalicha na znamení, že
se již mísí s krví jeho.
Už pak proboden oštěpem se modlil pater Alfonso Pachéco
z rodu knížecího, aby poslal Pán pohanům kazatele nové, jako by
418

nic nebylo přednějšího, než aby pohané neměli nedostatku kněží
na zabití.
A nejen srdce a krk vlastní nastavil Rudolf Aquaviva, nýbrž
jako vévoda ještě jim i kázal, aby svoje krky nastavili vesele.
Podivné bylo toto bažení.
Nyní tedy byla tu smrt Rudolfa Aquavivy již oslavena. Už však
zase bratří služební kostel zametli. Lhostejně ušima stříhali oslíci,
netečně si u plotů hověly ještěrky, nepozorně sletovali ptáci se střech,
z omrzelosti pak haněli víno ti, kdož z útrob zapudit nemohli myšlenku neutěšenou.
Odporný byl prach na cestě, odporná ropucha, zašlá v tomto
prachu. Marně litoval synovec kardinálův, že nemá koně, ani člověka, který by mu ho přivedl. Prachem se dusily i stromy neplodné. Potměšile bodalo z dálky do očí stojaté zdivo, podobné roubení
studnice bezvodé. Byla to zastávka křížové cesty.
Jistě ze zloby obzvláště znamenité dáno bylo Ukřižovanému
místo právě zde, aby tu hořel žárem a žízní. A skutečně bylo zmučení toto tak viditelné, že s ostychem klopili kolemjdoucí oči před
tím místem, které se zdálo vhodné nikoliv k modlitbě, nýbrž k úzkosti němé.
Na vybranou měl už přece kardinál mezi úřady nejen výhodnými, nýbrž i slavnými, které se mu nabízely v kongregacích kardinálských. Mohl se státi představeným kongregace Pro Pontificiis
triremibus a opatřiti tak svému rodu příležitost k užitku i slávě v loděnicích tiberských. Jak asi by se dmulo srdce mladému admirálu,
vstupujícímu v Cività vecchia na loďstvo papežské?
Na hrubé omítce mučen byl Spasitel, již umírající, na podiv
hmyzu a ptákům. Nebylo na obraze krásy, nebylo důstojnosti, nebylo umění. Místo aby tuto malbu uctivě zničila, doplňovala příroda svou potměšilostí jen její přízračnost. Zrezavěla na této malbě
barva krve a po zašlých černých ranách lezly rezavé mouchy, snad
slepé, jako by v nich hledaly úkryt před pavoukem, zmítajícím se na
svém zaprášeném vlákně. K proraženému boku lnul nestoudný červ,
pohybující mrzkými částmi, a rezavá housenka, obludně se hrbící.
Povznesen byl však kardinál i před králem španělským, králem mocným a bohatým, který i ve své pýše právě nyní ho žádati musil o služby zvláštní, hodné i odměny zvláštní. A zajisté se
již chystal prst kardinálský ukázati na synovce dospívajícího, jehož
jméno záhy měl úředník zapsati do knihy zlaté.
Nemohla již osoba ukřižovaná pohnouti údy ani otevříti úst;
zmizela z těla síla; ztrácely se obrysy, ztrácela se i skutečnost. Zůstaly jen rány, černé a pusté, tak pusté, že vítáni zdáli se v nich
i červi jedovatí.
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Jistě už se přiblížilo splnění přání nejvroucnějších; jen uctivě
poprosit dobrotivého kardinála Přemožen nechutí nesrozumitelně zlou, zastavil se na chvíli
synovec kardinálův, divě se nevlastně, v jakém tovaryšstvu to nalezl zalíbení Spasitel umučený.
Posel však už měl odejet a dopis nebyl dosud napsán. Za nevděk považoval by kardinál, kdyby včas se mu od synovce nedostalo uctivého pozdravení s neméně uctivou prosbou o nějaké dobrodiní přiměřené.
Neslušelo se tedy lelkovati zde u cesty. Hodiny volaly.
To jen Rudolf Aquaviva se tak zapomněl, že musili pak pohané,
nemohouce ho rozsekati, vrhnouti ho do studny ropuchám a štírům,
aby se tak ukázala větší sláva boží.
Povážlivá byla tato sláva boží, na této hrubé omítce tak nepochybně před oči postavená. Ještě jednou volaly hodiny k spěchu.
Nezdálo se však synovci kardinálovi ani slušno ani příjemno
dbáti více o pořádek v domě než o pořádek v mysli, do níž se
vetřely představy obtížné, jež se nehodilo nositi s sebou do semináře šlechtického. Nezbývalo zajisté než rozmačkati hada na ráně,
a aby se tak mohlo státi na místě, vrátiti se ihned k doupěti hadímu.
Mrzce vzdoroval prach tělu unavenému. Co však na nepřivětivosti prachu a žízně záležeti má člověku, který nezbytně musí
zabít nepřítele?
Zavřen byl již chrám domu probačního a zdál se nyní menší
a nuznější, jako by právě teď se mělo ukázati, jak žalostné jest úsilí
těch, kteří v nicotnosti své napodobovati chtějí velkolepost. Zbytečné a slepé se zdálo okno nad nízkým portálem, rozdělené k podobě hodin marného dne v šestkrát čtyři pole zaprášená. K tomuto
chrámu se tedy tiskl probační dům, strašící jedním větším oknem
v přízemku a dvěma menšími v poschodí do nicoty nepatrného náměstí. Vcházelo se však se strany, obrácené proti vysoké zdi biskupské zahrady, za níž byly trosky kathedrály.
Byla pak se strany této v poschodí okna tři, v přízemku však
jen jediné a to až u branky a tak nízké jako ničemnost lidí zákeřných. Snadno se mohl zaraziti, kdo do této ulice, nehodné důvěry,
vstoupiti měl s této strany. Mohlo se tam zajisté jíti i ze strany druhé.
Neotálel však synovec kardinálův. Nehledal přece smilstva, ani
věcí, při nichž na obtíž jsou svědkové. Octl se před brankou, vyvýšenou jedním stupněm kamenným. Zdálo se, že nemohla vésti
branka tato než do prázdnoty duté a nezměřitelné, že zbytečno jest
učiniti cokoliv, aby se otevřela, že Pohrdl zdáním synovec kardinálův. Více než dojmy smyslů
vrtkavých platila latina mužské ctnosti. Uchopil klepadlo.
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Age, quod agis!
Hlavu skloniti musil, kdo chtěl tudy projiti. To tedy byla ta
branka. Paradisi porta Z velebných otců přítomen byl právě jen pater Bartolomeo
Ricci, toho času magister novitiorum. Uctivě byl překvapen.
Nedbaje vítání nežádaného, na pamět uváděti počal synovec
kardinálův slova nepochybně pronesená a plně srozuměná, která
při příležitosti této nemohla než v rozpaky uvésti i kněze nejodevzdanějšího. Snaží-li se prý kazatel jakýkoliv řečmi, domnělými předpovědím i příklady nastrojenými zlehčovati před kavalíry jejich povolání světské, ať tedy ukáže na místě, v čem nad stav šlechtický
vyniká stav řeholní.
Litovati počal pater Bartolomeo, že není sám povolán, aby odpovídal na otázky tak delikátní, a že pater rektor Nicolo Orlandini
musil na rozkaz představených odjeti do Říma na delší dobu, aby
tam sepisoval Výroční zprávy a Historii Tovaryšstva. Nechť však
sečká vzácný host, až přijede sem neapolský provinciál Lodovico
Maselli, pater zkušený a v podobných věcech zběhlý Znelíbila se synovci kardinálovu řeč lidská. Na stole i na polici viděl knihy vazané s tituly na hřbetě vtlačenými, které pravdivě říci mohly to, co pater zamlčoval. Tak na příklad Constitutiones.
Tu však pater novicmistr vztáhl ruku, aby zadržel všetečného.
Příliš dlouho zajisté trvalo by čtení díla tohoto obsáhlého; kratší
a srozumitelnější bylo by Examen; nejkratší pak a nejpoučnější byla
by procházka po tomto domě, zajisté nevelikém.
Souhlasil synovec kardinálův, rozhlížeje se po komoře patera
novicmistra, který již stál u dveří, pozoruje vetřelce jako pán, jemuž
se po prvním leknutí podařilo přistoupiti k zbraním.
Jiná byla komora tato než pokoj paterův v semináři šlechtickém. Tam z ohledu na pošetilost lidí urozených trpělivě snášeti
musil ponížení přepychu nedůstojného, jenž jest žalostnou potřebou
lidí nedokonalých; tady však stál svobodně v pravé pokladnici chudoby na hradě duchovním. Cítil synovec kardinálův, jak i stěny,
hrubě líčené, i hluché suky v podlaze pohlížejí s drzou útrpností
na jeho oděv, svědčící o znamenitosti světské, i na jeho postavu,
vyspělou v zaměstnání šlechtickém. Ohlédnuv se na kněze, spatřil
synovec kardinálův v očích jeho ulehčení neklamné.
Vyšli na chodbu. Osoba s tonsurou, se zástěrou a vykasanými
rukávy, umývající dlažku, vstala a ustoupila na znamení úcty, odtahujíc hadr a kbelík.
S ochotou horlivou se jal hostě svého pater novicmistr poučovati, že osoba tato, která přišla teprve nedávno, dávala se, majíc
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doma vlastní služebnictvo, nositi v nosítkách. Zřejmě mluvil tak,
aby osoba ta slyšela každé slovo.
Podivil se asi synovec kardinálův, neboť na okamžik pohlédl
na kněze, jako by hledal potvrzení, že mluvil to skutečně on. Čekal
kněz, jak zalíbí se hosti experiment tento nenadálý.
Pozorně se díval host na novice, který, poznávaje povahu této
příležitosti, tak vhodné pro patera novicmistra, zdál se vyrušen, nikoliv však překvapen. Dlouho hleděl host na novice. Pak obrátil
oči k pateru novicmistrovi. A z tohoto pohledu začalo pateru novicmistrovi býti nevolno.
Vedl však hostě dále, doufaje v příležitost příhodnější. Vracel
se právě z města ministr domu a pokleknuv uctivě, prosil o požehnání slovy obřadnými. Pominul ho pater novicmistr, jako by ze
zdvořilosti k hostu vzácnému se neslušelo všímati si osoby podřízené, byť prosící na kolenou. Zdálo se, že líbilo se to hostu, který
nebyl darmo synovcem kardinálovým. Rychle tedy poručil kněz
ministrovi, aby ukázal svou zbrojnici, ten pak povzbuzen uštěpačností představeného, křepče běžel pro klíč, aby odemkl komoru,
v níž věci rozmanité pohotově čekaly na osoby neznámé, které by
chtěly přijíti Mlčky pokynul hostitel, aby podáno bylo jedno z hranice košťat
připravených. Z návyku poslušnosti hbitě uchopil ministr věc žádanou a obrátiv se k hosti, chválil ji s úsměvem povýšeným jako
nejvhodnější zbraň pro každého novice proti ďáblu; zapomněv však
z horlivosti přílišné na rozdíl mezi žadatelem a hostem, podával
koště synovci kardinálovu.
Opět pohlédl host na patera novicmistra. Hořce musil kárati
tento osobu podřízenou, mluvící bez dovolení a jednající bez uvážení.
Světnice byly otevřeny. Novici šli po žebrotě, do špitálu, k vězňům. Zpod podhlavníků čouhaly důtky. Pater novicmistr jedny vytáhl a ukazoval je hosti. Byly zkrváceny. Hledě nikoliv na ně, nýbrž
na kněze, uchopil je host s pochmurnou důstojností; jen jeho prsty,
dotýkající se řemínků, se přesvědčovaly obezřele o pravosti viděného.
A tu poznal kněz, že nic neujde vzpupnosti tohoto člověka.
Na stole ležel list otevřený a nedopsaný. Nahlédnuv do listu,
chystal jej kněz podati hosti, aby četl, o čem píšou novicové domů.
List však mu vypadl z ruky.
Se slovy stále zdrženlivějšími provázel kněz domem nepřítele
pyšného, až se s ním opět octl ve své komoře. Marný se zdál zápas s touto pýchou mocnou a studenou. Jako by však nedbal jeho
přítomnosti, hleděl host na obrazy na stěně.
I rozevřel kněz knihu na stole. Byl to Liber ingressus novitiorum. Mohl host viděti jména noviců z rodů nejslavnějších, kteří
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o přijetí do tohoto domu malého prosili s úpěnlivostí velikou. Zadržel
ho však synovec kardinálův, jako by nechtěl viděti věc nenáležitou.
Zavříti tedy chtěl kněz knihu nežádoucí. Opět ho zadržel synovec kardinálův.
Posléze zajisté nikoliv z pozornosti zdvořilé tázal se host, co
že jest jméno, kterého užívá Tovaryšstvo.
Zatajil dech pater novicmistr, cítě nyní prst v rukavici šlechtické na obnaženém srdci celého Tovaryšstva. Na jeho čele perlil
se pot. Hořce pohlédl na hostě nezbytného, neočekávaje už nic než
pokoření svého ducha.
Nedůvěřuje již svému jazyku, v odevzdanosti zkroušené nabídnouti chtěl knihu k poučení. Nedbal však host nabídky ochotné.
Nehleděl na kněze, hleděl do prázdna, jako by se vzhlížel v nesmírnosti své pýchy.
Cítě úzkost nepochopitelnou, ohlédl se kněz, hledaje místo,
odkud hrozilo nebezpečí. A tu viděl, že právě tam, kam tak vzpurně se upíraly studené oči šlechtické, visí obraz Ukřižovaného.
Zdálo se pateru novicmistrovi, teď že může si oddechnouti, jako
by skončena byla zkouška poslední. V klidu a s úsměvem že záhy
bude moci přemítati o tom, jak lstivě a nenadále byl on, pater novicmistr, zvyklý zkoušeti novice experimenty tak obtížnými, od člověka mladého a stavu neřeholního podroben experimentu sám. Dosti
zakusil rozpaků, poznávaje svou slabost a nejistotu; zpotil se však
zbytečně. Vždyť ten, koho vlastně přišel člověk tento vyhledat, vůbec
nebyl pater novicmistr, ani jakákoliv osoba jiná v domě probačním.
Překrátká byla však tato úleva. Zdálo se pateru novicmistrovi,
že zblednutí, které ucítil nejen na své tváři, nýbrž na celém těle,
jest zblednutí smrtelné. Vzpurně patřily studené oči šlechtické do
tváře Ukřižovnného. Zdálo se, že prst v rukavici šlechtické, zkoušeje ránu, učiněnou kopím, vniká až do srdce otevřeného. A proti
této příkrosti pochmurné nemohl se brániti ani Ukřižovaný.
Tu, jako by dovršiti chtěl rouhání němé, obrátil se synovec
kardinálův ke knězi, tázaje se ho, která že jest příležitost hlavní,
při níž osprávedlniti má Tovaryšstvo své jméno opovážlivé.
Poznav kněz, že není vhodno, aby ve chvíli této na otázku
takovou odpovídal člověk, sklonil hlavu a pomlčel. Pohlédnuv pak
opět na synovce kardinálova, hlasem pevným a neodbytným se tázal, čeho ještě si žádá.
Ještě držel prst v knize polozavřené, chystaje se ji zavříti úplně.
Zadržel ho však synovec kardinálův.
Opět otevřel knihu pater novicmistr, jako by rychle nahlédnouti
měl host, chce-li. Nepohnul se však host, ač se zdál netrpěliv. Opět
se tázal kněz, čeho ještě si žádá synovec kardinálův.
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Nepokořena zůstala však vzpupnost šlechtická.
Je-li tedy už všecko jasno a jisto, čeho si ještě žádá pater novicmistr?
Na dosah ruky stál kalamář s brkem. S netrpělivostí dětinskou
hleděl nyní na kalamář s brkem žadatel. S klidem přeradostným
hleděl nyní na kalamář s brkem pater novicmistr.
Odpočíval kněz, chtěje blaženosti užiti aspoň na krátko. Nyní
se tedy zkouška obrátila.
Co tomu řekně Sua Signoria? Co tomu řekne v Praze hrabě
Ottavio?
Pohrdl šlechtic otázkou nenáležitou.
Je-li jméno Tovaryšstva nikoliv titulem jalovým, nýbrž skutečností, co může záležeti na všech kardinálech Svaté Církve, co může
záležeti na dvorských šlechticích celého světa!
Slov těchto ovšem se leknouti měl, kdo se leknouti měl. Nepohnutelný však zůstaly litery tištěné v knize Konstitucí. Co jest
předepsáno, nelze pominouti. Bez svolení otcova či kardinálova čekati nutno až do dne dospělosti.
Tu se objevil pot na čele synovce kardinálova, jenž začal zuřiti.
S rozkoší nebeskou naslouchal pater novicmistr zuření synovce kardinálova. Vlasy na hlavě patera novicmistra byly již šedivé a šediny
tyto nyní se třpytily.
Brzy zajisté připomenouti se mělo žádajícímu, jak nejistý bývá
souhlas představených, jak odlišný od žádostí a předsevzetí bývá
v Tovaryšstvu úděl skutečný, jak dlouhé, pekelně dlouhé bývá čekání na den veliké lásky i pro vyvolené. Nebyla vhodná však tato
chvíle. Až později, až zhasnou tyto svíce, rozžaté na oltáři, až nastane čas poníženosti všední, kdy se začíná chrám zametat koštětem.
Synovec kardinálův zuřil. Blahoslavil pater novicmistr tuto zuřivost. Slušelo se zajisté, takto aby přicházel šlechtic, který chce
vyzdvižen býti až na kříž vedle Velikého Krále.

JOHN HENRY NEWMAN

C Í R K E V A SVĚT*)
Jak to, že jsou dnes katolické země v civilisaci pozadu za protestantskými? Odpovídaje na tuto otázku, nechci určovati, do jaké
míry tomu tak skutečně je a jak by se dal tento fakt vyložiti; buď
*) Vybrané stati z knihy: Certain Difficulties Felt by Anglicans in Catholic
Teaching.
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jak buď, i když předpokládáme, že tomu tak vskutku je, není to
jistě žádná námitka proti katolicismu, leda že by katolicismus tvrdil
nebo měl tvrdit, že chce šířit pouhou civilisaci. Na druhé straně
však má katolictví svůj vlastní úkol, a tento úkol je za prvé odl i š n ý od úkolů světských, za druhé n e s n a d n ě j š í než světské
úkoly a za třetí je před světem s k r y t v svých jednotlivostech a
výsledcích. Mluveno nábožensky, je úkolem Církve smířiti duši
s Bohem, a tomuto úkolu jsou podřízeny všechny ostatní. Církev
si nemůže skrývati, že přes všechny výhody, jichž se dostává jejím dětem při zahájení jejich pouti - přes křest, přes nejpečlivější
výchovu a přípravu - většina jich potřebuje neustále její podpory,
aby byla uchráněna nebo zbavena stavu smrtelného hříchu. Berouc
lidskou přirozenost tak, jak je, ví dobře, že jsou-li lidé ponecháni
sami sobě, upadnou brzy do téhož stavu jako nekatolíci, i když
v nich snad zůstanou utajeny principy pravdy a dobra a i když
snad zůstává naděje, že budou znovu probuzeni. Církev ví dobře,
že jsou ve stavu neustálého vzdalování od středu svatosti a lásky,
že neustále upadají do Jeho nemilosti a směřují ke stavu definitivního odcizení Bohu. Jejím jediným úkolem vzhledem k těm nesčetným milionům duší jest, aby je pozvedala rok za rokem, den za
dnem z bahna, a když klesnou, aby je zvedla zase a aby je tak
udržela jak dovede nejlépe nad hladinou tohoto proudu, který je
unáší k věčnosti. Díky Boží milosti je ovšem mnoho lidí, kteří jsou
vyňati z tohoto tvrzení, kteří žijí v poslušnosti a míru nebo směřují k dokonalosti, ale slova Kristova: »Mnoho je povolaných, ale
málo vyvolených« se naplňují na každém rozsáhlém poli činnosti,
jehož správcem je Církev ustanovena. Všechny její tisíceré orgány,
její kazatelé a zpovědníci, faráři a řeholníci, misie a útulky, všechny
její svátky a posty, vánoce i velikonoce, bratrstva a pouti, pobožnosti a odpustky, směřují k tomuto jedinému cíli - k neunavnému,
trpělivému smiřování duše s Bohem a shlazování hříchu. Takto tedy
o ní platí co nejdůrazněji slova Písma, že nezná nikoho »kromě
Ježíše Krista Ukřižovaného«. Toť její obvyklá práce, k níž vede nebo
v níž je obsažena všechna její ostatní činnost. Vysílá své misionáře?
Ustanovuje své učitele? Rozšiřuje nebo rozlišuje svou bohoslužbu?
Rozmnožuje své náboženské družiny? To všechno jen proto, aby
získala duše pro Krista. A povzbuzuje-li světské podniky, studia nebo
zkoumání, jak to činí, nebo vůbec civilisační práci, činí to buď proto,
že nepřímo podporují její veliký úkol, nebo že takové veliké ideje,
jako jsou ty její, vyvíjejí spontánní energii a působí neodolatelným
vlivem i v oblastech, jež jí přímo nenáležejí.
A poněvadž také nejsou všechny hříchy před Bohem stejně
těžké, i když je Bůh každým hříchem bez rozdílu urážen, a po425

něvadž každý hřích má svou míru trestu, je velikým úkolem Církve
rozlišovati mezi jednotlivými hříchy a zajišťovati u jednotlivců ono
odřeknutí zla, jež je obsaženo v pojmu řádného a upřímného obrácení. Nic jí nedává záruku a nic ji nepovzbuzuje, aby vynucovala
na lidech vůbec něco více než toto zachovávání ctnosti, jehož nedostatek se rovná odloučení od Boha; dospěje-li tak daleko, pokládá
to za velké dílo a raduje se z toho jako z úspěchu; a to, co ještě
zbývá vykonati, snáší jak může, jsouc přesvědčena, že kdyby se pokoušela o více, mohla by ztratit všechno. Jsou hříchy, jež se prostě
nedají za žádných okolností srovnat s pokáním a rozhřešením; a
jsou jiné hříchy, které jsou chorobou a znetvořením duše. Před těmito druhými lidi varuje ; proti těm prvním zaměřuje své úsilí.
Nuže, už zde se Církev a svět od sebe odlučují, neboť i svět
má nezbytně, stejně jako Církev, svou stupnici urážek, ale ježto je
vztahuje k úplně protichůdným věcem, třídí je také podle docela
protichůdného principu, takže to, co je světu ohavností, Církev posuzuje shovívavě, a to, co je po soudu Církve hrozné a zhoubné,
nemusí člověka vyloučit ani z té nejlepší společnosti světa. Když
tedy svět za takového stavu věcí pozoruje postup Církve a jeho
výsledky, musí už ze samé povahy věci, nehledíc k jiným důvodům, posuzovati velmi opovržlivě ovoce, které je tak odlišné od
toho, co on sám staví v svém vlastním zákoníku dobra a zla jako
měřítko a znamení výtečnosti.
Řekl bych, že Církev má na mysli tři ctnosti jako prostředky
ke smíření a spojení duše s jejím Stvořitelem: víru, čistotu a lásku
k bližnímu, a z těch dvě znamenají pro svět jen málo nebo nic.
Naproti tomu svět klade na nejvyšší místo v některých společenských útvarech jisté hrdinské vlastnosti, v jiných jisté ctnosti politického nebo obchodního rázu. V drsnějších dobách to je osobní
odvaha, síla předsevzetí a velkomyslnost; v civilisovanějších dobách
je to poctivost, spravedlnost, čestnost, pravdivost a shovívavost ctnosti, jež jsou ovšem všechny obsaženy v nauce Církve, jež vyžaduje všechny v náležitém stupni od všech svých opravdových
dítek, a jež všechny rozvíjí v jejich plnosti v svých světcích - ale
jež se konec konců přes všechnu svou neobyčejnou krásu ukazují
stejně jako ovoce přirozenosti i jako ovoce milosti, jež nepředpokládají naprosto milost a jež nemají moci, aby posvětily duši nebo
ji spojily nějakým nadpřirozeným řízením se zdrojem nadpřirozené
dokonalosti a nadpřirozené blaženosti. Mimo to, jak už jsem řekl,
Církev bere v úvahu ctnost a neřest v jejich samotném základě,
tak, jak jsou chápány a jak existují v myšlení, přání a vůli, a tvrdí,
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že ta i ona může býti i tehdy, když nevystoupí z domova srdce
stejně úplná a zralá, jako kdyby obsáhla zjevně a činně celý svět.
Zdá se tedy na první pohled, že přezírá politické útvary, společnost
a časné zájmy, kdežto svět naproti tomu se dívá na náboženství jako
na věc tak soukromou, tak osobní, tak nedotknutelnou, že o něm
nemá vůbec žádné mínění; chválí veřejně činné lidi, slouží-li mu
k jeho prospěchu, ale otázkám po jejich pohnutkách se prostě vysmívá; pokládá to za drzost, když se o to pokouší někdo druhý,
a za nevkus, když oni sami k tomu svolují. Domnívá se, že všichni
veřejně činní lidé jsou v hloubi duše stejní; ale co na tom záleží,
když pracují pro něj? Nabízí vysoký plat a vyžaduje věrnou službu;
ale pokud jde o to, jací jsou ti jeho agenti, dohližitelé, obstaravatelé,
zřízenci, cestující, inkasisté a dělníci po lidské stránce, jaké jsou jejich zásady a zájmy, jaké je jejich přesvědčení a jejich názory, kde
bydlí, jak tráví svůj volný čas, kam chodí, jak umírají - konstatuji
zde prostá fakta, nechválím ani nehaním, nýbrž jen srovnávám všechny otázky, pravím, které se týkají existence duše, jsou tak
vzdáleny představivosti světa, jako jsou těsně a podstatně spjaty
s viděním Církve.
Církev se tedy domnívá, že okamžitý, přechodný akt vůle je
v těch třech zmíněných směrech schopen nejzhoubnější viny stejně
jako nejúčinnější a nejskvělejší zásluhy. Nadto ještě tvrdí, že duše
obtížená největším proviněním, ať myšlením nebo činem - surový
tyran, který si liboval v krutosti, vytrvalý cizoložník, vrah, rouhač,
který se vysmíval náboženství po celý život a zkazil každou duši,
kterou mohl zasáhnout svým vlivem, který se rouhal Svatému Jménu
a proklínal svého Spasitele - že takový člověk se může v jistých
okolnostech rázem, jedinou myšlenkou srdce, jediným upřímným
úkonem pokání, smířit s Všemohoucím Bohem (skrze Jeho tajemnou milost), bez svátosti, bez kněze, a že se může stát tak čistým,
světlým a líbezným, jako by byl nikdy nezhřešil. Stejně však je
přesvědčena, že se člověk může v jediném okamžiku, se zavřenýma
očima a zkříženýma pažema, vědomým úkonem vůle odloučit od
Všemohoucího a uvrhnout se do záhuby. U světa je tomu naopak;
člen společnosti se může přiblížit jak chce nejblíže ke hranici zla,
jak ji stanoví svět, ale dokud ji nepřekročí, je bezpečen. A když
ji jednou překročil, je náprava nemožná. Je-li poskvrněna čest muže
nebo ženy, obnovení jejího lesku by znamenalo odčiniti minulost;
a to je nemožné.
Svět už zná v celku docela dobře odlišnost našich měřítek;
zná tuto odlišnost také z jejich důsledků, ale neví, že tato odlišnost
je založena na principu; vytýká Církvi tuto odlišnost, jako by se
nedala ničím ospravedlnit - jako by to nebyla vskutku jen otázka
427

vyvažovaní zla - jako by se Církev neměla oč opřít, jako by byla
jen zahanbena svou zřejmou bezmocností a uznávala obvinění, že
se nevyrovná světu, pokud jde o duchovní účinek jejího učení.
Svět ukazuje na dítky Církve a ptá se, zdali je uznává za vlastní.
Ani se mu nesní, že tento kontrast vzniká z rozdílu zásad a že
Církev se hlásí v tom, co koná, k vyšší zásadě než svět. Zásada
je vždycky úctyhodná; i špatný člověk vzbouzí větší úctu, třebas
byl ještě více nenáviděn, když své jednání odůvodňuje a ospravedlňuje, než když je jeho špatnost jen náhodná ; nuže, Církev tvrdí,
že soudí podle úsudku Všemohoucího, a na jasném nesmlouvavém
objasnění této věci není nic nerozumného ani netaktického. Jeho
soud není jako soud lidský: »Nesoudím podle lidského zdání,« praví,
»neboť člověk vidí věci zjevné, kdežto Pán zkoumá srdce.« Církev
má na zřeteli skutečnost, svět slušnost; promíjí hotové dílo, může
tedy konati jen důkladné dílo. Může-li vykonati to, co je pro duši
nezbytné, může-li aspoň vyjmout oharky z žároviště, může-li aspoň
vytáhnout jedovatý kořen, který znamená pro duši smrt, a vypudit
nemoc, je spokojena, i když v ní zanechává menší nemoci, přesto
že s nimi nesympatisuje.
*
Snad to má své zvláštní odůvodnění v plánu Boží Prozřetelnosti, že katolická víra bývá občas bez zřetele k oprávněnosti své
tendence zbavena všech zjevných svědectví svého blahodárného
vlivu na časné zájmy lidstva, všeho vlivu, jejž poskytuje bohatství,
vzdělání, občanské schopnosti nebo politická moudrost, ba že jí
může být i vytýkáno, jako za dob sv. Cypriana a sv. Augustina,
že porušuje hmotné zdroje a sociální velikost národů, které ji přijímají. Snad tím má býti Církev upamatována a svět poučen, že
ona, která má nebeského Ochránce, nepotřebuje časného zabezpečení, nýbrž může plouti (jak zní výrok) proti větru i proti proudu.

Církev zahrnuje v své nauce všechny pomyslitelné ctnosti a
v svých snahách všechny druhy dobra časného i duchovního, ale
nedívá se na ně s téhož hlediska ani je netřídí stejným způsobem
jako svět. To, co svět pokládá za nezbytné, pokládá ona za podřadné; dává první místo tomu, co svět ani neuznává nebo aspoň
podceňuje, odmítá nebo pokládá za nemožné; a ježto, berouc lidstvo takové, jaké jest, není s to vykonati všechno, je často nucena
vzdáti se v určitém věku nebo v určité zemi úplně něčeho, co pokládá za věc sice velkého, ale jen druhotného významu, místo aby
provedla za každou cenu až do konce ono vykořenění sociálních
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zel, jež je v očích světa tak nezbytné, že podle jeho přesvědčení
nemá nic ostatního význam, dokud ono nebylo provedeno. Nesnáze,
jež jí klade doba nebo nedostatek vhodné příležitosti, někdy způsobují, že její operační základna není dosti široká, aby byla s to
postupovati proti zločinu stejně úspěšně jako proti hříchu a aby
mohla potírat barbarství stejně účinně jako nevěru. A svět si potom
myslí, že nesplnila záměr svého Pána, poněvadž nevykonala světské
dílo, a vyčítá jí jako nehoráznost, že postavila věčnost nad časnost.
Za druhé nebudiž zapomínáno na to, že se podjala nesnadnější
práce; je to jistě nesnadná věc poučovat divocha, učit ho klidu, pořádku a sebezapírání; přimět ho, aby se oblékal jako Evropan, aby
dával přednost prachovým peřinám před stepí nebo jeskyní, a aby
si vážil pohodlí krbu a čajového stolku; nekonečně těžší však je,
přes všechnu nadpřirozenou moc, danou Církvi, přimět toho nejvzdělanějšího, nejvychovanějšího a nejpříjemnějšího člověka k cudnosti nebo pokoře; uvést nejen jeho vnější projevy, nýbrž i jeho
myšlenky, představy a úmysly ve shodu se zákonem, k němuž má
od přirozenosti odpor. Pak tedy není divu, že Církev nepostupuje
tak rychle na své cestě, jako postupuje svět na své. Svět má přirozenost za spojenkyni, kdežto Církev ji má vzhledem k celkovému
stavu věcí za nepřítelkyni.
A konečně, jak už jsem naznačil, její nejlepší ovoce je nutně
skryté; ona bojuje se srdcem člověka; její věčný boj míří proti pýše,
nečistotě, žádosti, závisti, krutosti, jež se nikdy nedostanou na světlo,
poněvadž se jí vždycky podaří udusit je v zárodku. Podle povahy
věcí dokonce má větší úspěchy v potlačování zla než v působení
dobra; mimo to jsou ctnost a svatost, i když jsou realisovány, také
do značné míry skrytými dary, jsouce známy jen Bohu a dobrým
Andělům; z těchto i jiných důvodů tedy jsou síly a triumfy Církve nutně skryty před světem - leda že by se otevřela dvířka zpovědnice a hlasy větrů roznesly její tajemství po celé zemi. Ale ani
taková odhalení by nestačila ke srovnání Církve s náboženstvími,
jež nesměřují k žádné osobní kázni a neuznávají zásadu zpytování
svědomí a vyznání hříchů; abychom mohli být po právu tomuto
přirovnání, museli bychom čekat až do Soudného dne, kdy budou
knihy otevřeny a tajemství srdce odhalena. Neobyčejnost, nesnadnost a skrytost poslání, svěřeného Církvi - to jsou tedy důvody,
jež vedou k tomu, že je svět v jistých dobách sváděn k tomu, aby
podceňoval vliv Církve na společnost a aby dával mnohem raději
přednost svým vlastním metodám a výkonům.
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Údiv a rozhořčení protestantů má svou příčinu v nemalé míře
v tom, že smýšlejí protestantsky. Byli vyučeni v náboženství, zdědili myšlenky a pocity a trpí nevýhodami, z nichž všech vznikají
nesnáze, na něž si stěžují; a abych je odstranil, budu nucen jako
už dříve proti své vůli se uchýliti k výkladu z dogmatiky. - Nuže,
protestanté se domnívají, že víra a láska jsou nerozlučné; kde je
víra, tam je také podle nich láska a poslušnost; a síla i stupeň lásky
a poslušnosti jsou úměrný síle a stupni víry. Nevěří, že by byla
možná taková nedůslednost, jako je opravdová víra bez poslušnosti;
a kde vidí neposlušnost, tam si nedovedou představit existenci opravdové víry. Katolíci naproti tomu tvrdí, že víra a láska, víra a
poslušnost, víra a skutky jsou reálně oddělitelný a také jsou obyčejně odděleny; že víra nezahrnuje lásku, poslušnost nebo skutky;
že může existovat nejpevnější víra, jež přenáší hory, bez lásky to jest skutečná víra, tak skutečná v přesném smyslu slova jako víra
mučedníka nebo teologa. Jinými slovy, když katolíci mluví o víře,
myslí tím existenci daru, o němž nemá protestanství ani ponětí.
Víra je duchovní zření neviditelného; a ježto protestantství v praksi
nemá tohoto zření, nevidí neviditelné, nemá zkušeností o tomto
stavu, o tomto aktu ducha; když tedy podrželo výraz »víra«, muselo hledat pro něj nějaký jiný význam, a jeho běžnou, snad nejběžnější představou jest, že víra je v podstatě totéž jako poslušnost,
nebo aspoň že je to popud, pohnutka k poslušnosti nebo horlivost
a zaujatost, jež provázejí dobré skutky. Slovem, víra je naděje, nebo
to je láska, nebo je směs obojího. Protestanté definují nebo určují
víru nikoli z její povahy nebo podstaty, nýbrž z jejích účinků. Plodí-li dobré skutky, nazývají ji skutečnou vírou; pakli nikoli, nazývají ji falešnou - něco podobného, jako kdybychom řekli, že dům
je domem, když je obydlen, ale že dům k pronajmutí není domem.
Kdybychom mluvili tímto způsobem bylo by zřejmo, že zaměňujeme dům a domov a nemáme přesného ponětí, co je to dům p e r
se. Podobně také, když protestanté tvrdí, že víra není skutečnou
vírou, není-li plodná, je zřejmo, ať už mají pravdu nebo ne, že představa víry jako stavu o sobě, jako něčeho podstatného, je prostě
ze samé povahy věci cizí jejich duchu, a to je právě věc, kterou
teď zdůrazňuji.
Nuže, podle katolického kréda je víra jistotou o věcech ne viděných, nýbrž zjevených; jistotou, již ovšem v mnoha případech
předcházejí jako její podmínky zvláštní úkony intelektu, úvahy, modlitby, studium, disputace a podobně, a obyčejně i zprostředkující
svátost křtu, ale jež vyvolána přímým vlivem nadpřirozeného je
zásahu na ducha. Takto je to tedy duchovní zření; a nejbližší přirovnání, jímž je to možno ozřejmiti, je mravní smysl. Jako příroda
430

vtiskla našemu duchu schopnost poznávati jisté mravní pravdy, když
jsou nám podávány z vnějšku, takže si jsme zcela jisti, že na příklad pravdomluvnost, dobrota a čistota jsou správné a dobré a že
jejich opak znamená provinění, tak také do jisté míry podobným
způsobem nám milost vnitřně vtiskuje zjevení, jež poznáváme smyslově sluchem nebo zrakem; podobně, ale živěji a zřetelněji, poněvadž mravní vnímání záleží v citech, ale milost víry obrací ducha
k věcem. Tato jistota či duchovní zření, jež je obsažena v ideji
víry, je podle katolické nauky zřetelně odlišná celým svým rázem
od touhy, záměru a schopnosti jednati ve shodě s ní. Jako mohou
lidé dobře vědět, že by neměli krást, a přece si mohou s rozvahou
přivlastnit něco, co jim nepatří, tak také mohou býti obdařeni prostou, nepochybující, jasnou vírou, na příklad že Kristus je přítomen
v Nejsvětější Svátosti, a přece se mohou dopustit svatokrádeže, otevřít svatostánek a odnést posvěcený chléb k vůli drahocenné nádobě, v níž je chován. V Písmu je psáno, že zlí duchové »věří a
třesou se«, a tak mohou také odvážní lidé vědomě hřešit k vůli
časnému prospěchu tváří v tvář samému peklu.

S většinou lidí se má věc takto: Je jisto, že každá taková velká
a různorodá masa, jež tvoří národ, vyrůstá v praksi více méně v opomíjení Stvořitele a povinností, jež k němu máme. Přirozenost má
sklon k nevěře a neřesti, a v praksi je tento sklon rozvinut a uskutečněn v každém davu lidí, podle rčení starých Řeků, že »množství je špatné« nebo podle svědectví Písma, že svět je v nepřátelství se svým Stvořitelem. Tím, že je národ pokřtěn, se na věci nic
nemění; v praksi stále ještě nabývá přirozenost vrchu nad milostí
a národ upadá do stavu, v němž je na tom co do viny a škody
v jistém smyslu hůře než ve stavu, z něhož byl vyproštěn. To je
skutečnost, jak ji také Písmo předpovědělo: »Mnoho je povolaných,
ale málo vyvolených«; »Podobno jest království nebeské síti, která
byvši spuštěna do moře, shromažďuje ze všeho rodu ryb.«
Ale i když to připustíme, není na tom katolický lid naprosto
v každém směru stejně jako lid nekatolický - tak učí teologové.
Duše, která obdržela milost křtu, obdržela s ní zároveň símě nebo
schopnost ke všem nadpřirozeným ctnostem - víře, naději, lásce,
mírnosti, trpělivosti, střídmosti a všem ostatním, které by ještě bylo
možno vyjmenovat; a dopustí-li se smrtelného hříchu, pozbývá milosti a ztrácí tyto nadpřirozené síly. Není už tím, čím byla, a je
teď v bezmocném a hrozném stavu těch, kdo nebyli vůbec pokřtěni. Tento trest má však jistá pozoruhodná omezení a úlevy,
a jednou z nich jest, že je jí ponechána schopnost či síla víry.
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Duše ovšem může setrvati i nadále v svém odporu a může zničiti i tuto nadpřirozenou schopnost; může se úkonem vůle zbaviti
víry, jako se zbavila milosti a lásky; nebo může její víra ponenáhlu upadati, až se změní v naprostou nevěru; ale to není obvyklý stav katolíků. Obvyklý případ je ten, že se poddávají pokušením zla nebo žádosti, jež je přirozeně a nutně napadají, ale jejich
víra jim při tom zůstává. Tak se dostávají masy do stavu, který
je pro protestantské chápání velmi nezvyklý; uvědomují si živě,
téměř smyslově věci neviditelné, ale nejsou k nim při tom puzeni
touhou nebo náklonností; mají poznání bez lásky. Takový je stav
masy; Církev se při tom neustále snaží vší svou mocí, aby je přivedla nazpět k jejich Stvořiteli, a vskutku také přivádí nazpět postupně nesmírné davy, ačkoli od ní zase postupně odpadají. Povinnost každoroční zpovědi, velikonoční přijímání, stanovené lhůty
odpustků, slavné svátky, letnice, povinná účast na mši - tyto obvyklé a pravidelné předpisy i mimořádné metody exercicií, misií,
jubilejí a podobně jsou jen prostředky, jimiž moc světa neviditelného působí stále na porušenou masu, z níž je složen národ, a
jimiž odčiňuje a ruší strašlivý zjev, jejž před nás staví skutečnost
a Písmo.
A to ještě není všechno; dobro i zlo jsou smíšeny a dobro
neustále ovlivňuje a zeslabuje zlo. Jedna nebo dvě zbožné duše
mohou v rodině šířit světlo a pozvednout náboženský život všech
ostatních. Ve velkých a zkažených městech mohou býti tu a tam
ustaveny obce řeholníků a řeholnic, jichž příklad, vystupování, kostely, obřady a pobožnosti - nemluvíc o jejich kněžských povinnostech nebo charitativní činnosti - budou vždy zeslabovati prudkost
jedu. Pak najdete také nesmírné množství lidí, kteří nejsou ani dobří
ani zlí; setkáte se s mnohým pohoršením; najdete možná některé
kláštery v úpadku, bohaté konventy, které nedodržují řeholi, žijí
v pohodlí a přepychu a mají v svém středu jednotlivce, upadající
do hříchu; katedrály, přechovávající dav hodnostářů, z nichž mnozí
zneucťují posvátné místo; a na venkově najdete kněze, kteří dávají
špatný příklad svému stádu a působí starost a zármutek svým biskupům. A vedle toho najdete velkou rozmanitost povahy a intelektu, jistě stejně velkou jako v protestantských zemích: najdete
duchy slabé a silné, bystré a tupé, vášnivé a flegmatické, ušlechtilé
a sobecké, líné, pyšné, skeptické, suchopárné, inciativní, nadšené,
domýšlivé, podivínské, výstřední; a těm všem ponechává milost
více méně každému jeho přirozenou formu nebo přirozené sklony.
Tak dostaneme zmatený a neuspořádaný výjev, jaký obyčejně poskytuje svět - dobro a zlo smíšené ve všech myslitelných poměrech a výsledných fázích ; neustálou měnlivost; obzor hned jasný
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a hned zase zachmuřený; světlá místa, zářivé pruhy, temné pásy,
soumračné oblasti a jitřní záblesky - ale v tom všem, přes všechen
tento morální zmatek, jasné rozumové poznání pravdy.
Snad řeknete, že tento svár dobra a zla lze zrovna tak dobře
najiti i v protestantské zemi; o to však teď nejde; jde o to, že v katolické zemi má každý, dobrý či špatný jednotlivec různorodé masy
vepsáno, hluboce vtištěno totéž podivuhodné p o z n á n í . Jako v Anglii z n á celá obec, ať už jsou na tom její jednotliví členové morálně jakkoli, železnice a telegraf, královský dvůr, vládu a jednání
v parlamentě, náboženské spory a zahraniční záležitosti a všechno
to, co se děje kolem nich a mimo ně, tak mají v katolické zemi
představy nebe a pekla, Krista a ďábla, svatých, andělů, duší v očistci,
milosti, Nejsvětější svátosti, mešní oběti, rozhřešení odpustků, působení ostatků, obrazů svatých, svěcené vody a jiných posvátných
předmětů povahu s k u t e č n o s t í , jež všichni lidé, dobří i špatní,
mladí i staří, bohatí i chudí přijímají jako nepochybné. Jsou to skutečnosti, s nimiž je seznámila víra, podstatně stejné pro všechny,
i když jsou odstíněny podle jejich ducha, podle toho, jsou-li zbožni
či nikoli, a podle toho, jaký je stupeň jejich zbožnosti. Zbožní jich
užívají dobře, lhostejní špatně, vrtkaví střídavě tak nebo onak, ale
všichni jich užívají. Jako mají všichni lidé v nekatolické obci ideu
Boha, tak tkví, mnohem živěji, tyto zjevené ideje v mysli katolického lidu, ať už je mravní stav jednoho každého z nich jakýkoli.
Jsou to skutečnosti, jež každý dosvědčuje všem a všichni každému,
společný majetek, základní axiomy myšlení a tak říkajíc mezníky
na území poznání.

Nuže, když tedy uvážíte, že katolický národ přijímá ohromný
počet posvátných pravd jako f a k t a , v témž smyslu v jakém je
faktem slunce na nebi, poznáte, jak mnoho věcí, jež by se zdály
protestantovi pobuřujícími, nabývá rázu nutnosti. Jsou to věci, jimž
se nebylo možno vyhnouti, ledaže by bylo bývalo přislíbeno, že
Církev se bude skládat jen z předurčených, ba že by se skládala
jen ze vzdělaných a kultivovaných lidí. Je to podívaná na nadpřirozenou víru, působící na nesmírnou rozmanitost lidského ducha,
božského principu, trvajícího v těchto myriadách povah, dobrých,
špatných a prostředních, v něž se rozvinul starý rod Adamův, štípený v Kristu. Zhřeší-li někdo hrubě v protestantské zemi, je ihned
vydán pokušení nevěry; a je pobouřen, když se mu hrozí nastávajícím soudem. Hrozí se mu ne něčím, co je pro něho skutečností, nýbrž něčím, co je pro něho v nejlepším případě míněním.
On má moc nad tímto míněním; dnes se ho drží, ale bude-li se
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ho držet ještě zítra, to nemůže přesně říci; to záleží na okolnostech. A ježto je to mínění, nemá nikdo práva tvrdit, že je to něco
více nebo mu to předhazovat a hrozit mu tím. To je právě to, co
ho tak provokuje a pobuřuje. Protestanté drží tvrzení, že existuje
peklo, jakožto důsledek sylogismu; dokazují to z Písma; je to od
začátku až do konce věc kontroverse a mínění a nesmí to být přijímáno jako něco, s čím se nedá pohnout. Spatný člověk se zlobí
na ty, kdož mají názory, jež pro něho znamenají odsouzení, poněvadž tyto názory jsou výtvory svých zastánců a jemu se zdá,
že se ho osobně dotýkají. Nic nepobuřuje jiné lidi více než můj
soukromý úsudek. Lidé však obyčejně nejsou pobuřováni fakty;
bylo by to nerozumné, jako když děti tlukou zemi, když upadly.
Špatný katolík nepopírá peklo, neboť pro něho je to nepopiratelný
fakt, s nímž ho seznámila nadpřirozená víra, jíž přitakává Božímu
Slovu, mluvícímu skrze Církev Svatou; nezlobí se na jiné, že v to
věří, protože to není žádný jejich soukromý názor. Může si ovšem
zoufati a pak se rouhá; všeobecně vzato však mu zůstává naděje
i víra, když ztratil lásku. Nestěžuje si tudíž ani na Boha ani na člověka. Jeho myšlenky se berou jiným směrem; usiluje, aby se zbavil
své nesnáze; vzhlédne k Panně Marii; zná nadpřirozenou vírou
její moc a její dobrotu; překroutí pravdu podle vlastního záměru,
špatného záměru; a učiní ji svou patronkou a ochránkyní proti trestu
za hříchy, od nichž nechce upustiti. Takový je tedy, pravím, přirozený výsledek, má-li člověk víru a naději bez spásné milosti
boží lásky.

A teď, bratří, chci až jen ke konci poukázat na to, jak milosrdné to bylo řízení, že víra a láska jsou oddělitelný, jak učí katolická nauka. Myslím, že kdyby Bůh byl chtěl, mohlo tomu být
opravdu tak, jak to učí Luther - víra a láska mohly být tak těsně
sloučeny, že opuštění lásky by znamenalo i ztrátu víry. Nuže, kdyby
hřích zbavoval člověka nejen Boží milosti, nýbrž i všech nadpřirozených principů, viděli bychom u katolíků to, co je, běda, tak
všedním zjevem u protestantů - duše, v nichž se probudilo vědomí
viny, jež se hrozí svého stavu, ale jež nemají útočiště a ničeho na
čem by mohly stavět. Znovu a znovu se stává, že prohřešiv se
více než obvykle, nebo byv probuzen po delším období hříšného
života, nebo jsa zachvácen nemocí, chtěl by se protestant kát; ale
k čemu se má vrátit ? kam má jít ? Co má dělat ? Musí si sám kopat a stavět základy. Musí se učit každému kroku a všechno je
ve tmách; musí hledat a usilovat, a to všechno konec konců jen
pro nějaké mínění. A pak, dejme tomu, že dosáhne jistého pokroku
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a že ho znovu přemůže pokušení; padne, a všechno je zase zničeno. Jeho doktrinální názory mizí a stěží lze říci, že ještě v něco
věří. Ale katolík ví přesně, kde stojí a co má dělat; když pocítí
zkroušenost, není třeba ztrácet čas, nýbrž může se ihned, pokud
ještě jsou jeho city svěží a pronikavé, uchýliti k určeným léčivým
prostředkům. Snad bude stále klesat, ale jeho víra je neustálou výzvou a pobídkou k pokání. Ubohý protestant hromadí hřích na hřích
a jeho nejlepší úmysly vycházejí na zmar; katolík smývá svou vinu
znovu a znovu; a tak, i když jeho lítost není trvalá a on nemá
dosti síly, aby vytrval, nestává se v jistém smyslu nikdy horším,
nýbrž začíná stále znova. A zdánlivě lehké dosažení odpuštění není
žádným povzbuzením ke hříchu, ledaže by pokání bylo snadné a
že by se očekávalo působení milosti pokání tam, kde už byla ve
skutečnosti udušena; nebo že bychom se domnívali, že minulé pokání je k nějakému užitku, když se v něm nesetrvá.
A nad to všechno, dejme tomu, že naň náhle přikvapí smrt
a že mu zbývá pouhá hodina na přípravu; co má protestant dělat? Kolem sebe vidí jen věci tohoto světa; ženu a děti, přátele a
světské zájmy; katolík je má také, ale protestant má jenom je. Je
sice možné, že se ve zvláštním případě pevně utvrdil v názorech
své strany na ospravedlnění nebo znovuzrození; nebo může být,
že má pravé ponětí o božství našeho Pána, jež vychází z božské
milosti. Já však nemluvím o vážnější části obce, nýbrž o populárnějším náboženství; a chtěl bych, abyste si vybrali náhodně jednoho člověka v některém z vašich velkých měst a řekli mi, má-li
vůbec v mysli nějakou nadpřirozenou ideu. Minuty plynou; a poněvadž by se musil teprve všechno naučit - předpokládáme-li, že
by toužil po poučení - nemůže nic vykonat. Jeho myšlenky se
zvedají v neurčité touze po slitování, kterou nedovede ani on ani
přítomní rozebrati. Žádá, aby mu byla předčítána kapitola z bible,
ale to je spíše výraz jeho hrůzy a zmatku než znamení jeho víry;
a tak se začne jeho rozum kalit a on umírá.
Jak docela jinak je tomu u katolíka! Má v sobě téměř princip
záchrany a jistě aspoň její nástroj. Snad mluvil lehkovážně o Všemohoucím, ale vždycky v něho věřil; zpíval žertovné písně o Blahoslavené Panně a svatých a vyprávěl podařené historky o ďáblovi,
ale jen z lehkomyslnosti a ne z pohrdání; zlobil se na své nebeské
patrony, když se mu vedlo špatně, ale činil to se svéhlavostí dítěte,
které se zlobí na své rodiče. Tito nebeští patroni mu byli vždycky
přítomni, i když vězel v bahně smrtelného hříchu a byl stižen hněvem Všemohoucího, jako hvězdy, planoucí na obloze jeho intelektu, ačkoli dobře věděl, že s nimi nemá v ničem podílu. Nevykonával po leta své velikonoční povinnosti, ale nikdy nepopíral, že
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je katolík. Smál se kněžím, tvořil si o nich ukvapené úsudky a pomlouval je před jinými, ale ne proto, že by pochyboval o božském
původu jejich úřadu a o účinnosti jejich služeb. Účastnil se mše
nedbale a lhostejně, ale věděl vždycky, co má ve skutečnosti před
sebou pod závojem hmotných symbolů, v tomto vznešeném a úctyhodném úkonu. Když se tedy dozví, že má umřít, a nemůže si dát
zavolat kněze a paprsek Boží milosti pronikne jeho srdce a on zatouží po Tom, jehož tak zanedbával, není to žádný nezřetelný, zmatený cit, který by ho jen tížil a který by mu nedovedl ulevit. Jeho
myšlenky ihned nabudou tvaru a řádu; zvedají se každá na svém
místě k velkým Předmětům víry, jež jsou v jeho mysli přítomny
stejně jistě jako v nebi. Obrátí se k svému Kříži; vzývá Drahocennou Krev Pěti Ran svého Spasitele; přivolá si na pomoc Blahoslavenou Pannu; vzývá své svaté patrony; přivolá k sobě svého
Anděla strážného ; vyzná svou touhu po svátostném rozhřešení,
jehož nemůže dosáhnouti vinou okolností; cvičí se v úkonech víry,
naděje, lásky, pokání, smíření a jiných ctností, odpovídajících jeho
nesnázi. Je pravda, že odchází do neviditelného světa; je však také
pravda, že tento svět byl s ním již zde. Je pravda, že jde do cizího, ale ne neznámého místa; soud a očistec jsou mu známými
pojmy, jež jsou mu skutečnějšími i než sama smrt. Uvědomuje si
mnohem hlouběji očistec, ačkoli je to nadpřirozená věc, než smrt,
ačkoli to je přirozená věc. Nepřítel na něho doléhá, aby zvrátil víru,
na níž on stavěl; ale celý ráz jeho minulého života, dokonce i jeho
žerty a jeho zapřísahání sloužily k tomu, aby v něm vytvořily habitus víry, aby obklopovaly a chránily nadpřirozený princip. A tak
i člověk, který byl špatný katolík, může mít ve smrti naději, která
je nutně cizí i těm nejctnostnějším protestantům. Přel. T. Vodička

RUDOLF VOŘÍŠEK

TRAGIKA OSAMOCENÍ A HEROISMUS
Z T R O S K O T Á N Í VE FILOSOFII
M. HEIDEGGERA A K. JASPERSE
Povrchnost a krátkozrakost žurnalistiky, tak příliš snadno hotové se vším, co se dnes děje v Německu, ukazuje nám tuto zemi
především jako místo rasového a protináboženského (vlastně protikatolického) boje, zúžujíc tak pohled na věci, které zajisté mají svůj
dosah a svůj hluboký význam, ale které jsou jen jednou, tou vi436

ditelnou, tváří německého národa. Je však ještě druhá tvář Německa,
kterou nám odhaluje jeho současná filosofie a z níž teprve můžeme soudit o tom, jaká je pravá duchovní situace této země a jaký
je současný německý člověk. Myslíme zde především na filosofii
existenciální, jak ji vypracoval Martin Heidegger a Karl Jaspers a
která je dokladem jedné, velmi závažné skutečnosti: v y v r c h o l u j e s e b e u t v r z e n í č l o v ě k a , jeho uzavření do sebe samého, a
třebas pociťujeme v Jaspersovi silný neklid vroucího a po zbožnosti
toužícího srdce, je Heidegger vyvrcholením tohoto chladného, pyšného a vlastně tragického sebeuzavření člověka do jeho vnitřního
bytí. Není sporu, že tato filosofie, která nachází veliký ohlas u mládeže, vede k rozhodování, usiluje o formování člověka a chce živoucí myšlení v době, kdy abstrakce a formulka zakrývají člověka,
ale to chápání člověka, z něhož roste, svědčí o hlubokém vychýlení z řádu a o zvrácení hodnot, jehož důsledky, aspoň v případě
Heideggerově, jsou strašné.
Oběma těmto filosofiím je existence, člověk jakožto existence,
tím, co je ve filosofii primární, z čeho každé myšlení vychází a
kam se zase vrací. Tím je řečeno dvojí: předně odpor k rozumu
a k abstraktnímu myšlení o člověku, kterého podle existenciální
filosofie nelze postihnout definicí nebo poučkou, a za druhé - což
je jen důsledek prvého - snaha, chápat člověka v jeho totalitě a
v jeho konkrétním bytí zde ve světě, tedy v situacích, v rozhodování, ve smrti, vině, svědomí, v lásce, a to nikoliv nezúčastněně (jak
je tomu na př. podle Jasperse, v přírodních vědách), nýbrž s vnitřní
účastí a vnitřním rozhodováním. Přes to nelze říci, že by toto východisko podmiňovalo sourodost a podobnost myšlení; již to, že
Jaspersova trojdílná »Philosophie« je ucelený nárys (třebas ne ve
formě filosofického systému), který zákonitě souvisí s jeho Psychologie der Weltanschaungen«, zatím co u Heideggera není takovéto uzavřenosti a vnitřní zákonitosti, svědčí o jejich myšlenkových
rozdílech. Jsou zde však hluboké vnitřní shody, které svědčí, že
oba rostou ze stejné situace a jejich filosofie odpovídá na stejné
otázky a stejné nejistoty. Jaspers je jasnější; je duch, který spěje
k průzračnosti a k ryzosti, k formě, i když mu člověk není ničím
zaokrouhleným a nerozštěpeným, ale bytostí neuzavřenou a rozpolcenou ; Heidegger je temnější a s ním prožíváme celou tíži otázek
svého bytí zde ve světě - otázek, které se neustále komplikují a
u nichž každý stupeň jasu je zároveň stupněm beznadějné temnoty.
Řekli jsme, že tato filosofie se především obrací proti rozumu a
tento odpor k racionalismu je společný Jaspersovi i Heideggerovi. Rozum byl pro myšlení podescartovské podstatným přístupem k jsoucnu
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a také organisačním principem života. Byl to především rozum kvantitativní a mechanistický, kterému bylo reálné jen to, co je měřitelné
a vůbec kvantitativně uchopitelné. Existenciální filosofie se však
obrací nejen proti tomuto rozumu kvantitativnímu, nýbrž proti rozumu vůbec, proti té mocnosti v člověku, která prý chce poznávat
jen to, co je přístupné vědomí vůbec, a to je jsoucno předmětné.
P ř e d m ě t n o s t - takto zní tése existenciální filosofie - j e j s o u c no, a d e k v á t n í r o z u m u , je to ono bytí, které se dá prokázat
vědomím vůbec a dá se poznat, aniž by k tomu bylo třeba vnitřní
účasti člověka. Bergson označil intelekt jako to, co je zatíženo hmotou a vyslovil tak vlastně totéž, co říká existenciální filosofie - mylně
ovšem a nesprávně - o rozumu, který poznává jen předmětnost.
Proto si vysvětlíme Heideggerovo úsilí o destrukci ontologické tradice řecké, stojící na rozumu, která prý chápe člověka jako danost
předmětnou a proto jí uniká časovost lidského bytí. Heideggerovi
je proti tomu existence esencí člověka, to znamená, že člověk není
dán, ale projevuje se časově v modech svého bytí a to je jeho vlastní
znak; Jaspers mluví zase o existenci, která není, ale může být a má
být v tomto empirickém bytí a má se v tomto světě uskutečňovat.
Není-li tedy člověk jako možná existence předmětnou daností, je
poznatelný rozumově a je vůbec možno říci, co je? Jaspers, jako
vždy jasnější a propracovanější, odpovídá: nikoliv. Nelze rozumově
poznat, co je člověk, lze ho jen osvětlit a toto osvětlení není konstatování, nýbrž musí být chápáno jako apel na existenci a její probuzení a nemůže tedy být pokládáno za vědecké a absolutně platné
tvrzení, nýbrž jako výzva k uskutečňování toho, co filosoficky je
osvětlováno. Existenciální filosofie vychází tedy z člověka jako
z možné a jedinečné existence, která má něco jako osud; kriteriem
této filosofie není objektivní měřítko, jako pro předmětné a rozumové poznání (tedy pro vědu), nýbrž existence, která přitakává
a odpírá, jak to vyslovuje Jaspers.
Smysl filosofie je proto Jaspersovi jiný než byl v období převážně racionalistickém. Tam šlo o poznání, o konstatování, protetická filosofie (výraz Jaspersův) usilovala o své uznání; existenciální filosofie probouzející je apelem; nechce, aby byla uznána jako
konečná pravda, nýbrž abychom k ní přistupovali v existenciální
kommunikaci a na její výzvy odpovídali vlastním uskutečňováním
v boji, který je bojem v lásce. Existenciální filosofie nikdy nevolá:
následuj mne! nýbrž: následuj sebe! - a já ti v tom pomohu; jako
možná existence buď, čím jsi! I Heideggerovi je pravda především
odkrýváním, osvětlováním, řecké slovo a-letheia, neskrytost, to vyslovuje jasně a známá scholastická definice pravdy jakožto adequatio rei et intellectus je mu jen sekundárním útvarem, možným
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jen tehdy, když prvotní význam pravdy je v odkrývání. V tomto
smyslu není tedy existenciální filosofie ničím menším než velikým
náporem proti celé evropské filosofické tradici anticko-křesťanské,
proti rozumu (který si, podobné jako Bergson, zredukovala na moderní kvantitativní ratio a na ní provádí kritiku rozumu vůbec) a
proti základní definici pravdy jakožto adequatio, kterou ovšem zase
zcela modernisticky chápe jako fotografický otisk. Což tedy znamená, že jde proti celému základu evropského myšlení, začínajíc
u kořene, u jeho metafysiky a ontologia, a v tom je její revoluční
znak, který velmi mnoho napovídá o duchu dnešního Německa.
Podle existenciální filosofie nelze tedy říci, co je člověk. Člověk je možnou existencí, může se stávat sám sebou a to je čas o v ý modus jeho bytí, který se nedá konstatovat jednoznačně jako
vědecké určení. Není nesnadné určit, jaké jsou kořeny tohoto odporu k obecnému určení člověka: je to v podstatě odpor k modernímu chápání člověka, které usiluje o jeho poznání vždy z n ě č e h o , ať z hospodářských poměrů (marxismus) z libida (Freud),
z rasy; existenciální myšlení chápe, že se člověk nedá tímto poznáním cele vyčerpat, neboť jako existence je svobodný a nepodmíněný jen těmito činiteli. Je-li něco, s čím nutno jak u Heideggera
tak i Jasperse souhlasit, je to vědomí, že vlastní bytí člověka je
něco jsoucího, něco podstatně skutečného, konstitutivního a, možno
v jistém smyslu i říci, nepodmíněného; vlastní existenciální znaky
člověka nejsou skutečnosti, které zkoumá psychologie a co, jakožto
duševní jevy, je toliko něčím prchavým a náhodným: náladovost,
úzkost, svědomí u Heideggera; láska, víra, nejistota, existenciální
úzkost, nepodmíněné jednání, existenciální nutnost v etickém jednání u Jasperse, to vše jsou skutečnosti reálné, ontologické a nedají se proto vyložit z jiných skutečností, jak to činí psychologie.1)
Je ovšem jiná otázka, je-li metafysická armatura této fundamentální analytiky správná a je-li na př. možno přijmout Heideggerův
výklad úzkosti, svědomí, smrti nebo Jaspersovo dotknutí člověka
transcendencí. Zde si jen všímáme onoho zaměření existenciální
filosofie k ontologické struktuře člověka, které je v podstatě správné.
Zde se zase jednou po všech jednostranných výkladech člověka
dostáváme k myšlení, které má v zorném poli člověka celého
v jeho jedinečnosti a dějinnosti, tedy především bytost, která existuje časově a v situacích, v nichž se r o z h o d u j e a chápe tohoto
člověka jako možnou existenci, tedy jako to bytí, které nejen jest
Především ovšem psychologie moderní a positivistická, která vykládá duševní jevy nikoliv v jejich danosti, nýbrž z něčeho jiného, »původnějšího«. Charakteristickým příkladem zde může být Freudova psychologie se svým libidem, které
až nepříčetně a stupidně rozvádí do celého duševního života a jímž vykládá i kulturu.
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(v tomto světě, v Dasein, jak říká Jaspers), ale má možnost být
samým sebou, být vlastní existencí a uskutečňovat se zde v dějinnosti a v situacích, protože je to bytost v podstatě svobodná.
Má však i vědomí rozpolcenosti a neuzavřenosti člověka, který
nemůže být - jako rostlina, jako zvíře - ve svém bytí tak, jak
je, nýbrž musí jít nad a proti této empirické skutečnosti, chce-li
přijít sám k sobě. Jaspers to vyjadřuje svým pojmem pomezně situace (Grenzsituation), která pro člověka, žijícího jen v své vitalitě,
je ničím; pro možnou existenci je však situací, v níž se rozhoduje
být samým sebou a tak má s m r t , u t r p e n í , v i n a a b o j význam
existenciální. U Heideggera je základním existenciálním pocitem
úzkost, která zjevuje člověku jeho vrženost do světa, nehostinnost
a cizost bytí v tomto světě; jako úzkost ze smrti je jedinou svobodou existence, která v neustálém pohledu na smrt (jako možnost)
přichází sama k sobě a zbavuje se ilusí Man.2) V celkovém svém
chápání lidského bytí je existenciální filosofie na protivném pólu
než positivismus: proti jeho neosobnosti, (kterou u nás kritisuje Rádi),
staví existenciální myšlení rozhodování, vůli, svobodu a nepodmíněnost. Na druhé straně nechce upadnout existenciální filosofie do
moralisování a etické normativnosti (což je případ Rádiův), jí svoboda a rozhodování není ani svévolí a indeterminismem, ani posloucháním objektivních norem a toho, co má být, neboť tam, kde
se rozhoduji pro sebe sama, tam je toto svobodné rozhodnutí zároveň existenciální nutností, mé rozhodnutí pro sebe sama je jako
dar, který nepřichází z vnějšku, ale z bytostné nutnosti; Jaspers
tuší, že zde, kde jsem sám sebou, nejsem jen sám sebou, zde zároveň promlouvá to, co on nazývá transcendencí, božstvím.
Odpor existenciální filosofie k rozumu a teorii jde tak daleko,
že tato filosofie nedokazuje, nezdůvodňuje, ale chce prostě odkrývat,
osvětlovat. Heidegger především má silné vědomí skrytosti a zasutosti existence; není náhodou, že věnuje tolik pozornosti zmíněnému již Man, všednodenní anonymitě a obecnosti, která zakrývá
existenci; Jaspersovi také osvětlování (Erhellerung) není kategoriálním poznáváním předmětnosti a fixováním, nýbrž každá osvětlující výpověď je znak, signum, které zároveň apeluje na uskutečnění: obojí to však nechce nic do skutečnosti vkládat jako novokantismus nebo eticky normativně něco požadovat, nýbrž jen
vyvolávat, probouzet, odkrývat ze skrytosti, do níž člověk zde ve
světě upadá, a funkcí filosofie je tento závoj rozrušovat. Když jsme
2
) Man je částicí pro neosobní rčení v němčině, do češtiny nepřeložitelná.
U Heideggera znamená toto »Man« všednodenní obecnost a anonymitu, v níž se
nejvíce projevuje propadání člověka do tohoto světa; jeho analyse věnuje Heidegger velikou část své knihy »Sein und Zeit«.
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se již dotkli E. Rádla v souvislosti s touto filosofií, především Jaspersovou, je třeba vytknout, že toto je hlavní rozdíl, kterým se
Rádiová filosofie zvlášť v poslední době (Dějiny filosofie) liší od
dosti jí blízkého myšlení Jaspersova: že existenciální filosofie nekáže, nechce říkat, co má být, nýbrž co je, nikoliv ovšem jako
empirická skutečnost a danost, ale jako možnost, možnost vlastního
bytí, která je člověku dána a je filosofií probouzena. Přes to tedy,
že Jaspersovo myšlení má příznak etický, není, jako u Rádla, moralisováním a snahou o uznání, nýbrž apelem na možnou existenci
a její komunikaci v lásce.
Když už jsme vyšli z onoho příkrého odporu existenciální filosofie k rozumu, teorii a abstrakci, krátce k vědě, což vede až k zavržení ontologie a k odmítání celé anticko-křesťanské ontologické
tradice, je třeba ještě říci, jaké místo má toto předmětné poznávání
(jak to existenciální filosofie nazývá) v lidském myšlení. Konkrétně
to znamená, jaké místo v lidském myšlení a jednání zde v tomto
světě má věda. Heidegger dokazuje, že věda je modifikovaným a
sekundárním útvarem prvotního obstarávání. Primárním vztahem
člověka k jsoucnu totiž není teoretické zírání, jak se domnívá racionalismus, nýbrž obstarávání a zacházení s věcmi tohoto světa,
především s nástroji, což sice není ateoretické (zacházení má svůj
vlastní názor, který ovšem není názorem moderní kvantitativní a
matematické vědy), ale je ve svém obstarávacím charakteru stále již
ve světě; a toto obstarávací bytí ve světě je čímsi kvalitativně pluralistickým, a nedá se postihnout kvantitativními metodami moderní
vědy.3) Věda, myslí se zde ovšem věda moderní, vzniká pak tehdy,
když se tento primárně obstarávací vztah k jsoucnu mění v teoretické
zírání dle určitého tématického rozvrhu skutečnosti: místo kvalitativní
plurarity nastupuje měření, kvantifikace a teoretický odstup od světa.
Právě z tohoto odstupu, který má rozum teoretický při čirém vědeckém poznávání od tohoto světa,vzniká podle Heideggera neustálá tendence, kriticky v teorii poznání rozrušovat tento svět a pak jej
znovu dokazovat. Heidegger ukazuje, že takováto situace nastává,
když se nevychází z onoho primárně obstarávacího vztahu člověka,
který je již ve světě a který je s ním tak spjat, že nepochybuje
o jeho existenci, a když se, dále, nepřihlíží k existenci, která v úzkosti odkrývá svoji vrženost do tohoto světa. Věda tedy nemá, podle
Heideggera, té životní blízkosti, jakou ji přikládal racionalismus a
positivismus a nemá-li této blízkosti, jak může osvětlit to nejživotnější, člověka?
3
) Rozdíl existenciálního a svědeckého« vztahu k světu se dá ukázat na tomto
příkladě: jdu-li ulicí a vidím přicházet svého přítele je mi existenciálně tento přítel
bližší než chodník, po kterém jdu. Vědecky a kvantitativně je to ovšem naopak.
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Také Jaspers jasně vyslovil svůj odpor k rozumu a vědě a k vědeckému konstatování vůbec. Není to ovšem podceňování vědeckého poznání, jak ukazuje jeho »Philosophische Weltorientierung«;
Jaspers je si přesně vědom hodnoty vědeckého poznání, ale vidí
také jeho meze, jeho neuzavřenost a jeho neschopnost pro osvětlení existence. Jaspers však vyjadřuje velmi přesně, že v existenciální filosofii je přesun z poznání na bytí: nejen že filosofická
orientace ve světě není uzavřená a nepodává konečného obrazu
světa, který je sám v sobě neuzavřený a nemá v sobě důvodu,
nejen že dále všechno vědecké poznání, vztahující se k člověku,
nevyčerpává člověka, ale především to, že poznání je mediem uskutečňování, že má funkci apelu a probuzení, že b ý t i samým sebou
je daleko existenciálně podstatnější než všechno vědění, to vede
Jasperse k jeho odmítání vědeckého fixování tam, kde o poznání
naprosto nejde. Má-li věda nějaký smysl, tož je to dle Jasperse uznání svých vlastních mezí a tím nalezení člověka, kdy věda poznává
nemožnost, říci něco konečně platného o světě a o člověku samotném. Proto požaduje Jaspers s Max Weberem vědu nehodnotící,
rozuměje tím to, že tato věda se vzdává všeho jednoznačného a
konečného tvrzení o skutečnosti. Věda přichází tedy k mezím, kde
se objevuje člověk jako možná existence, kterou nejen že nelze
vědecky postihnout, ale které daleko důležitější je uskutečnění sebe
samého než poznání. Filosofie má funkci člověka osvětlovat a probouzet ; na rozdíl od vědy, na př. chemie, kde poznání chemických
procesů je něco jiného než tyto procesy, je Jaspersovi myšlení ve
filosofii již uskutečňováním. Jako kdysi pragmatismus proti přemíře
intelektualismu pokládal za kriterium správnosti osvědčení určité
doktriny v praxi, tak i existenciální filosofie ústy Jaspersovými vyslovuje názor, že kriteriem správnosti je existence, která buď přitakává nebo se vzpírá, a to existence, která se uskutečňuje. Filosofické osvětlení není tedy nic definitivního a autonomního, je funkcí
uskutečňování existence a proto se filosofie neuzavírá v systém, je
naopak neukončená - opak díla uměleckého, které směřuje k ucelenosti. Zde nám však vyvstává otázka, která je pro existenciální
filosofii, zvláště Jaspersovu podstatná: co opravňuje tuto existenci
k tomu, aby byla kriteriem filosofického poznání ? Což když není
opravdová, což když je něco, co ji vychyluje z její opravdovosti ?
Je j e š t ě n ě c o , c o j e s o u d c e m a m í r o u t é t o e x i s t e n c e ?
Nutno říci, že si Jaspers tuto otázku poctivě uvědomuje; na jednom
místě své »Existenzerhellung« vyslovil myšlenku, že filosof musí
celý svůj život bojovat mezi rozhodnutím, zda jít za Tím, kdo řekl:
Já jsem pravda, cesta a život, anebo být samým sebou a toto je
veliké napětí jeho filosofie. Jaspersovi opravdový život je život filo442

sofický, život, jemuž jde o uskutečnění sama sebe a jemuž vrcholem
je filosofická kontemplace, jakožto analogon modlitby, kontemplace,
v níž pročištění a vyjasnění existence vede k transcendenci. Proto
se mu transcendence projevuje jen tam, kde člověk je sám sebou, kde
je vlastní existencí a jen jako existence může číst šifru transcendence4)
v plnosti dějinného okamžiku a nikoliv tuto transcendenci chápat
v ontologickém a fixovaném poznání. Je nutno položit Jaspersovi ještě
další otázku: přichází j e n samotný člověk, vlastní pročištěná a protřibená existence k transcendenci, k Bohu, nebo je tato existence možná
zároveň působením Božím ? Odpovíte-li kladně na první část této otázky, pak je v právu existenciální filosofie Jaspersova se svým odmítáním
náboženského kultu a modlitby, neboť zde se prý vlastní bytí člověka
ztrácí; odpovíte-li kladně na její druhou část, pak je v právu katolictví s modlitbou, s učením o milosti a svátostech, o Církvi a s celou svojí liturgií. Z tohoto a z dalšího bude zřejmá jedna základní
tése, kterou vyslovíme již nyní: p r a v á e x i s t e n c i á l n í f i l o s o f i e
- tak, jak ji chápou Jaspers a Heidegger - j e m o ž n á j e n v neu s t á l é m z ř e n í k e k ř e s ť a n s t v í , k e k a t o l i c i s m u . A pro
křesťanství platí ta skutečnost, že člověk přichází sám k sobě Boží
milostí, ale je ve vztahu k Bohu jen když je sám sebou v pokoře
oddání dítka božího. Proto také nemá Jaspersem tak odsuzovaný
»kult« v křesťanství jiný smysl než ten: jako žádným účelem nepodmíněné jednání být v jistém smyslu hrou (jak to říká Guardini
o liturgii), která se přičinila s nekonečnou péčí, s velikou vážností
dítěte a s přísnou svědomitostí velikého umělce, aby v tisíci podobách dala výraz svatému, bohodárnému životu duše pro nic jiného, než aby v něm mohla být a žít.5) Tak se tedy jeví v křesťanství - proti Jaspersovi - vlastní lidství: je to bytí člověka, který
pročištěn a v pokorném odevzdání předstupuje před Boha, aby sám
k sobě přicházel jen Božím působením. Jaspersovi je uskutečňování
existence děním ze zdola, od existence, od člověka, který s á m ve svém vlastním bytí - má vztah k transcendenci; v křesťanství
je to jednotou v napětí existence a milosti, zároveň niternosti, která
spěje nad sebe a transcendenci, která se zvnitřňuje - vždyť co jiného je existence, než to, co spěje mimo sebe a má bytí v jiném,
jak svědčí slovo - ex-sistere, což je řecky ek-stasis.
Je však třeba zdůraznit onen akcent, který klade existenciální
filosofie na subjektivitu, na niternost, důraz, jehož filiace je zřejmá
tomu, kdo se setkal s dílem Sörena Kierkegaarda. Kierkegaard, osa4

Šifra jako to, co je
mí aby mohla být čtena
z pavlovského »in speculo
5
) Romano Guardini:

vlastně skryto a k čemu je třeba určitého »stavu vědojakožto mluva transcendence. Zde zřejmě ožívá cosi
et aenigmate«.
Liturgie jako hra, str. 16. (Vydal J. Florian ve Staré Říši.)
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měly filosof v prvé polovině minulého století razil první slovo existence a nebylo by zajisté nesnadno najít obdobu situace v níž žil
a v níž žijeme i my. Jeho odpor šel proti spekulaci a, jak říkal,
spekulantům a docentům, rozuměje tím přívržence myšlení Hegelova, kteří vykládali všechno racionálně a jimž unikalo to, co Kierkegaard - jako křesťan - pokládal za racionálně nepostižitelné: absurdnost, skok, rozhodování, subjektivitu. Kierkegaard stál v úžasu
před skutečností, že Bůh se stal člověkem, že rostl, žil a zemřel
jako člověk, a tato skutečnost byla mu absolutním paradoxem, nevysvětlitelným rozumově, naopak tím, co rozum nechápe a kde
jeho vášní je popírat sama sebe.6) Na existenciální filosofii však
nemělo vliv toto chápání křesťanství, nýbrž Kierkegaardovo pojetí
pravdy jako niternosti, subjektivity, jeho úsilí ukázat, že před objektivitou a všeobecností je člověk jako existence, která si přivlastňuje
pravdu a tato existence je nedělitelná, protože je jedinečná. Jaspers
je daleko věrnějším žákem Kierkegaardovým než Heidegger. Jako
Kierkegaardovi, stalo se i jemu velikým problémem sdělení ve filosofii a uskutečňování sama sebe v kommunikaci je odpovědí na
Kierkegaardovu otázku, jak dojít niternosti a subjektivity - v níž
jedině je oběma možná pravda. Jako kdysi Platonův Sokrates svoji
maieutikou chtěl přivádět své žáky k sobě a v »Menonu« vyslovil svůj názor o »anamnesis«, rozpomínání na to, co kdysi bylo již
zřeno a co může být nyní jen vyvoláno ze zapomenutí, hledá i Jaspers uskutečnění vlastního bytí vyvoláváním, které se děje v existenciální kommunikaci, v společenství.
Toto existenciální společenství u Jasperse již prolamuje osamocenost, do níž uzavírá člověka Heidegger, a na tom můžeme vytknouti rozdíl Heideggerovy a Jaspersovy existenciální filosofie. Oba
mají společné východisko, člověka, který se nedá vyložit předmětně,
neboť má charakter časový a tato časovost znamená, že existence není
dána, nýbrž se stává a toto stávání se samým sebou děje se u Heideggera z budoucnosti, u Jasperse v plnosti přítomného okamžiku. V tom
je právě tragika existenciální filosofie Heideggerovy: existence přichází sama k sobě v úzkostném pohledu na smrt, v o s a m o c e n í ,
kdy smrt ji zbavuje všech ilusí všednodenního Man, které ji zakrývá jako závojem a v němž se propadá do tohoto světa; existence
jako zrající plod z budoucnosti svého uzrání, své smrti, se uskutečňuje v přítomnosti, která je stavší se budoucností a uskutečňuje
se tak, že ve svědomí je volána k své vině a své nicotnosti; podstatnou strukturou jejího bytí ve světě je starost. U Jasperse je větší
přitákání tomuto světu a společenství; i jemu je člověk bytost fragamentární, neuzavřená, je, jak říká, chorobou bytí, neboť nemůže
6

) S. Kierkegaard, Werke VI., str. 34 (Diederichs, Jena 1910).
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jen zůstat v tomto světě jako rostlina a zvíře a nemůže z něho
také uniknout: může však v pomezných situacích smrti, viny, utrpení
a boje přijít sám k sobě a může se v existenciálním společenství,
které je bojem v lásce, uskutečňovat. I když ví, že existence ztroskotává v tomto světě, chce-li uchopit transcendenci, neboť v tomto
bytí to, co je trvalé, s v ě t , je nicotné, ale to, co je absolutní, t r a n s c e n d e n c e, je zase prchavé, je přece heroická jeho láska k tomuto
světu, v němž - třebas uchopení sama sebe je dáno jen vysokým
okamžikům v dejinnosti - jedine existence přichází sama k sobě
a čte v metafysice šifru transcendence. Daleko spíš než Heidegger,
uskutečňuje Jaspers nový vztah k světu a nové ethos, vyrůstající
z rozrušené půdy evropského myšlení a z bědné situace evropského člověka: proti abstraktnímu myšlení a proti positivistické neosobnosti staví existenci, člověka, v jeho totalitě a v konkrétních
formách bytí, člověka, který nechce jen poznávat, ale b ý t a to být
samým sebou a ve vztahu k transcendenci. Jaspers uskutečňuje cosi
ze zbožné úcty k světu, který nechce poznávat jen teoreticky a
racionálně jako věda, ani se ho zmocňovat v nezkrotné vitalitě a
technisaci, neboť ví, že pro člověka jako možnou existenci má tento
svět smysl. A tento smysl světa není poznatelný abstraktnímu vědomí vůbec a tomu, kdo setrvává ve vitální existenci; jde-li v metafysice o čtení šifry transcendence, o chápání oné mluvy absolutna,
je toto chápání světa jako šifry božství v existenciální filosofii Jaspersově možné jen z určitého stavu vědomí, který závisí na stupni
pročištění a protříbení existence, na jejím vlastním bytí. V této filosofii projevuje se ono zvláštní a pro člověka, vycházejícího z duchovní krise moderního myšlení takřka jedině možné povědomí,
které přístup k Bohu nevidí prvotně v poznání ontologickém, jakožto konstatování pevných a posledních daností ve formě vědění,
nýbrž to, co nazývá čtením šifer je jí možné jen v dějinnosti a v situacích existence; jen já sám, jako existence v dějinnosti a osudovosti
svého bytí a v plnosti okamžiku ze své svobody mohu číst tuto
šifru božství a to je něčím jedinečným, něčím objektivně a ve formě vědění nesdělitelným. Ztratili jsme snad naivitu středověkého
člověka, kterému Bůh byl jedinou skutečností, analogicky se ve
všem projevující a viděnou bez reflexe a skepse - proto racionální
a logické důkazy jsoucnosti Boha mu byly něčím, co vyvěralo z plnosti této víry a co jenom na jejím pozadí má svoji přesvědčivost.7)
7

) Tím ovšem není podceňována hodnota t. zv. důkazů boží jsoucnosti, které
jsou - jak správně říká E. Przywara - rozumovým a logickým výrazem konkrétní
a individuální cesty člověka k Bohu. Existenciální filosofie Jaspersova a také někteří
katoličtí náboženští filosofové (na př. R. Guardini) kladou důraz na tuto živoucí a
konkrétní cestu, která je pro d n e š n í h o člověka závažnější a potřebnější.
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Pro nás však, zdá se, platí slova Leona Bloya, která cituje Berďajev v jedné své knize: »Souffrir passe, avoir souffert ne passe jamais«, utrpení pomine, ale to, že jsme trpěli, nepomine nikdy a tak
i kritické rozrušení Boží jsoucnosti, rozrušení metafysiky (ontologie)
Kantem a celá t. zv. moderní doba zanechává na nás všech příliš
hluboké stopy této ztráty naivního a bezprostředního vědomí transcendence a nutí nás vnitřní činností a vnitřním jednáním ze své
svobody a ve své dějinnosti k Bohu přicházet.
Jaspersovo myšlení je tedy bohatší a odpovídá více na dnešní
situaci člověka než filosofie Heideggerova. Heidegger se hluboce
ponořil do temných oblastí lidského bytí, aby odkryl neúprosný
pocit úzkosti, nicotnosti a uvrženosti člověka do tohoto světa, aby
osvětlil, jak člověk v propadání do všednodennosti Man této úzkosti
a nicotnosti uhýbá a vlastní existenci tak zakrývá, zatím co tato
existence - v podstatě starost - je sama sebou jen v odhození tohoto závoje všednodennosti a v rozhodnutí pro svoji nicotnost v smrti.
Společenství je Heideggerovi jen zakrýváním tohoto vlastního bytí
a v tom je také jeho rozdíl od Jasperse, jemuž právě existenciální
kommunikace je zjevováním vlastního bytí a ve filosofii správná
to myšlenka, která vede k nejhlubší kommunikaci, k nejhlubšímu
společenství. Není zde té osamocenosti v smrti, která přivádí člověka k sobě samému; svět je Jaspersovi místem, kde se uskutečňuje existence a kde člověk jako existence čte stopy transcendence
v čtení jejích šifer. »Nyní je možno, aby se láska k bytí neúnavně
uskutečňovala a svět se stává nevýslovně krásným ve svém transcendentně zdůvodněném bohatství; - ale i pak zůstává tento svět
otázkou v celé její hrůze, na kterou v časovém bytí není pro všechny a pro vždy odpovědi... 8 ) V tomto světě se existence uskutečňuje a nalézá vztah k transcendenci, ale nebyla by existencí (která
je nutně konečná), kdyby byla dokonalá a transcendenci poznávala
stále a vždy; existence z t r o s k o t á v á , ale i v tomto ztroskotání
si uvědomuje jediné Bytí, a její život je pravým životem, když se
odváží přijít až k těmto mezím, kde nejvyšší jas je nejhlubší temnotou. Toto je hluboký heroismus, v němž zbylo cosi z křesťanského vidění světa, i když se Jaspers v podstatných věcech od křesťanství velmi odklání; jeho filosofie zůstává v mezích existence
a i transcendence je chápána tak říkajíc ze zdola, člověk jedině
sám ze sebe transcendenci chápe a má k ní vztah.
Toto uzavření člověka do sebe samého je společné jemu i Heideggerovi a jím přicházíme k vlastnímu jádru existenciálníl filosofie. Oba usilují o vysvětlení existence z ní samé a všechny způsoby jejího bytí, tak na př. u Heideggera úzkost, svědomí, jsou
8

) K. Jaspers, Metaphysik, str. 236.
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chápany v její rovině. Úzkost u Heideggera zjevuje člověkovi jeho
uvrženost do světa, jeho ponoření do nicoty; p r o č však uvrženost,
p r o č nicota? O d k u d jsou tyto zvláštní způsoby lidského bytí?
Lze je pochopit jen z existence? Když uvrženost, kde je ten kdo
člověka uvrhl do tohoto světa? Když úzkost, nicotnost a nehostinnosť v tomto světě, neznamená to, že tu bylo cosi jiného, z čeho
byl člověk »vržen?« Nejsou toto všechno poukazy k něčemu, co
v rovině existence nelze chápat, co míří nad sebe a co potřebuje
osvětlení vyššího? Toto osvětlení, k němuž nás analysa existence
přivádí, není ovšem již stavem vědomí, ale stavem víry. Víra nás
»usvědčuje« o tom, co není rozumově dokazatelné, ale k čemu nás
přirozené světlo rozumu přivádí. Proto mohou být vlastní bytostné
znaky existence - jak o nich mluví filosofie existenciální - chápány jen tehdy, jsou-li viděny v jiném světle a z jiné roviny než
je lidské bytí.
Neboť - a řekli jsme to již jednou - opravdová existenciální
filosofie je možná jen v neustálém zření ke křesťanství, ke katolicismu. Jak jinak možno chápat, úzkost, svědomí, vinu, smrt, uvrženost
do tohoto světa, jak možno plně a správně pochopit Jaspersovo
dotknutí existence transcendenci ? Věc je však vážnější, než by se
na první pohled zdálo. Jestliže je správná tese P. Ericha Przywary,
že moderní filosofie je odtheologizovanou theologií, pak to platí
dvojnásobnou měrou o existenciální filosofii, zvláště Heideggerově:
je to vlastně křesťanská theologie s e z n a m é n k e m m i n u s , až
k tomu nejvyššímu poznatku, který místo: ex D e o ens qua ens
fit, zní u Heideggera: ex n i h i l o omne ens qua ens fit. Co to
však znamená? Znamená to, že jsme zde v duchovním povědomí člověka svědky jedné velmi hluboké a velmi vážné změny;
nazvali jsme ji ustavením člověka v sobě samém a možno ji také
nazvat atheismem, který už neříká - jako materialismus nebo positivismus - že Bůh sice jest, ale je nepoznatelný nebo nedokazatelný, nýbrž je to atheismus, který B o h a n e p o t ř e b u j e a nec h c e , protože se jím cítí být ohrožen ve své svobodě a ve svém
jednání.9 Tento atheismus není ovšem únikem před vážností a odpovědností člověka; přijímá všechnu opravdovost mravního jednání
a v existenciální filosofii Heideggerově se mu dostává i analysy člověka, která počítá se smrtí, svědomím, vinou, úzkostí, nicotností 9

) Jako doklad citujeme zde úryvek z dopisu, který napsal Heinrich Kerler
Max Schelerovi a který toto smýšlení vyjadřuje takto: »Co je mi po příčině světa,
když jako mravní bytost jasně a jednoznačně vím, co je dobré a co mám dělat?
Je-li příčina světa a má-li souhlasit s tím, co já pokládám za dobré, pak nechť je
ctěna jako můj přítel; nesouhlasí-li s tím, pak na ni plivnu, i když mě jako pozemskou bytost a mé cíle zničí.« Citováno z knihy M. Scheler, Philosophische
Weltanschaung, str. 45.
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ale to všechno zbaveno Boha a položeno do roviny tohoto světa
a člověka.
A není to dále ani solipsismus, který je odtržený od světa a
popírá jej - existenciální filosofie Heideggerova i Jaspersova uznává
tento svět, aniž by o sobě říkala, že je realismem. Toto slovo je
Heideggerem odmítnuto a přece se v jeho filosofii mluví o bytí ve
světě, u Jasperse o nutném sepětí člověka s přírodou a se světem.
Právě tato skutečnost je pro existencíální filosofii významná: její
»realismus« nechce být hlediskem, stanoviskem, není to od světa
odtržený člověk, který se realistickým »postojem« k světu dostává
(Heidegger právě toto chápání v noetice označil jako skandál filosofie) a není to, na druhé straně, ani člověk naturalistický, výslednice přírodních sil a vztahů, nýbrž tato skutečnost, tento svět je
jakoby vtažen do samého lidského bytí a člověk je již ve světě;
skutečnost je zlidštěna, ale nikoliv ve smyslu pragmatistického ztvárňování pro užitek, nýbrž vtažena do existence, do uskutečňování
vlastního bytí člověka, který je s ní spjat a v ní nalézá sama sebe.
Heidegger podal existenciální pojem světa: není to ani svět mechanistický a kvantitativní, ani svět »realismu« jakožto objektivně existující skutečnost, ale svět jako místo člověka, existenciálně pluralistický : dívám-li se na obraz, je mi existenciálně tento obraz bližší
než brýle, kterými se naň dívám.10) U Jasperse jsou zase příroda
i svět spjaty s existencí, příroda v erotice je smyslovým ztělesněním existenciálního společenství, nejhlubšího tam, kde erotika se
vztahuje k jedné bytosti; svět je mu také místem, kde čteme šifru
transcendence, šifru, která jediná - podle Jesperse - svědčí, že svět
jest. Skutečnosti dostává se tak v existenciální filosofii té sounáležitosti k člověku, která se liší od chápání realismu jako postoje
a názoru, stejně jako od onoho pojetí, které skutečnost redukovalo
na mechanismus a shluk atomů, nemluvě už o idealismu, který ji
popíral: svět a člověk jsou spolu spjaty bytostně, člověk je člověkem jen v této skutečnosti a skutečnost je vtažena do lidského bytí
a jím stává se vlastně »světem«. Jaspers to vyjádřil podobenstvím11):
»Údolím mezi dvěma skalními útesy vidím v dáli rovinu. Na slunné
silnici, která se vine do oné dálky, hledá jezdec volné rozjetí. Zahalen do barevně zářivého prachového mraku, není ani neviditelný,
ani jasně před očima. Je to jakoby se všechny barvy a tvary magicky vztahovaly na tohoto jezdce, v jehož cílevědomém víru celá
krajina žije. Zdá se, že se v ní může všechno najednou shroutit a
rozplynout v něčem nezměrném; jestliže jsou věci z části v jasu
10
n

) Dříve jsme uvedli příklad s přítelem, který jde po chodníku.

) Jaspers, Existenterhellumg, str. 141.
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svých tvarů, tedy ne samy pro sebe, nýbrž vzhledem k onomu pohybu, jehož bytím se teprve zdají být. Je napětí mezi jejich pevnou určitostí a rozrušujícím náporem zdánlivě všechno roztavujícího
a zase upevňujícího pohybu. Jen naprostý vír, v němž by všechna
pevnost přestala a nic již nebylo, nebo dokonalé utváření, které by
jako ztrnulá, mrtvě průhledná krystalisace všechen pohyb proměnila v úplný klid, by toto napětí přestalo.«
Je však rozdíl mezi Heideggerem a Jaspersem v tom, jak se
jim tato bytostná sounáležitost světa a člověka jeví. Heideggerovi
svědčí o bytí ve světě obstarávání a zacházení s věcmi, dále úzkost
jako základní náladovost člověka, která toto bytí ve světě zjevuje.
Jaspers chápe tuto skutečnost hlouběji: svět je mluvou transcendence a tím je již vyloučena všechna skepse o jeho existenci; ale
tato skutečnost je - řečeno jeho slovy - metafysická, racionálně
jednoznačně nedokazatelná a v rozumovém chápání vždy vystavena
skepsi. Jako se předmětným poznáním nedostaneme k uchopení
transcendence, tak i svět, chápán jen racionálně nebo s realistického
hlediska, které se k světu teprve dostává, je vystaven vždy stejné
racionální skepsi. Transcendence jest; o tom se přesvědčuji existenciálně a čtu její šifru zde ve světě: tedy tento svět také jest. Jaspers
zde pronikl hlouběji než Heidegger a navazujíce na jeho myšlení,
musíme říci, že jen takto možno tuto bytostnou sounáležitost světa
a člověka chápat. Existenciální myšlení má tedy tu zásluhu, že vědomě uniká všem stanoviskům, názorům, které, odtrženy od světa,
chtějí se k němu dostávat a že si staví do zorného pole člověka
celého, tak jak je v tomto světě. Plyne z toho i hluboké přitákání
tomuto světu, které u Heideggera chápáno jednostranně tragicky
jako uvrženost a nicotnost, je u Jasperse podloženo nábožensky a
láska k tomuto světu provázená úzkostí z něho, je přitákaním heroickým, které ví, že jen zde člověk se stává člověkem, ale také
zde - ztroskotává a uvědomuje si svoji konečnost. Ale také tuší,
že jen v uchopení transcendence člověk dochází sám k sobě a byl
to sám Jaspers, který naznačil onu hlubokou a tomuto věku tak
vzdálenou a přece všechnu jeho bídu vyslovující myšlenku, že ztráta
Boha znamená také ztrátu světa.
Je-li filosofie jednou z podstatných záležitostí člověka v tomto
světě, je i její úkol především v tom, aby byla v řádu přirozeném
světlem, které člověka odkrývá a osvětluje a které ho zároveň probouzí k sobě samému. Tuto funkci vyjádřil Jaspers svým pojmem
osvětlení existence a existenciální zřetel označil jako kriterium filosofického myšlení vůbec. Podporován v tom zajisté pragmatismem,
vyslovil tím jen odpor k tomu intelektualismu, který, zapomínaje
na člověka, obepjal jej síti ideologií a dříve než se přiklonil k němu
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samému, aby odkryl jeho vlastní podstatu, postavil si mezi něho
a sebe vysokou zeď racionalistického myslení a vymyslení teorií
za každou cenu; tento člověk se nyní zpod tohoto nánosu vzpíná
a odhazuje tyto nepravé útvary, dělá jakousi revisi všeho myšlení
a chce teď jen to myšlení, které má existenciální resonanci, které
netvoří teorií, ale odkrývá člověka a odpovídá jeho bytostnému utváření. Jaspers tento požadavek vyslovil nejjasněji a tím je řečeno,
ze myšlení a filosofie má být tím, v čem sám sebe nalézám a
můžeme-li zde užít případného výroku Maurice Blondela, že to má
být světlo, které je zároveň teplem - pak s tou obměnou, že jen pravé
světlo je zároveň pravým teplem.
Lze to však říci o existenciální filosofii Heideggerově a Jaspersově? Lze říci, že toto je vysvobození z bědné duchovní situace dnešního člověka a zvlášť člověka německého? Nelze popřít,
že vliv této filosofie je veliký a zvláště Heideggerovo dílo bylo
označeno za »mythus doby«. A opravdu, ono zvlášť silně a výrazně
vyslovuje to povědomí, o němž jsme již zčásti mluvili, t e n athei s m u s , k t e r ý si z d e v y t v á ř í s v o j i t h e o l o g i i , na j e j í m ž
p o č á t k u a k o n c i s t o j í NIC. To už zde není ten prostý a ochočený humanismus, který viděl jen člověka a jeho »hodnoty«, »důstojnost«, který »hlásal« lásku k člověku; toto zde je chladné, pyšné,
protože ďábelské osamocení člověka v jeho konečnosti a v jeho
In-der-Welt-sein (jak říká Heidegger), které si přibírá zcela nestoudně pojmy z křesťanské theologie, aby jimi zdůvodňovalo svoji strašnou THEOLOGII NICOTY. A jenom z tohoto chladného osamocení člověka, který v své strašné pýše nechce uznat nikoho nad
sebou, jen z tohoto sebeutvrzení plyne Heideggerův odpor k »anticko-křesťanské« ontologické tradici, která prý člověka vykládala
předmětně a časově z neustálé přítomnosti (Ständigkeit) - zatím co
vlastní důvod je ten, že tato tradice právě uchovává v evropském
křesťanském světě vědomí, že člověk spěje vždy mimo sebe a jako
člověk není jen sám sebou. A jenom z tohoto utvrzení člověka
v jeho konečnosti, které je plodem protestantské vypráhlosti, plyne
i výtka křesťanství, že prý zpředmětnilo Boha, což sice platí o racionalismu, deismu a všech těch filosofiích, ať je to novokantisnus
nebo intelektualistický protestantismus (u nás E. Rádl), kterým se
Bůh změnil v ztrnulou ideu nebo chladnou normu, ale neplatí to
o živoucím Bohu křesťanově, kterého podle slov sv. Augustina hledáme, abychom nalezli a nalézáme, abychom hledali«.
Jaké jsou vlastně duchovní kořeny této ďábelské filosofiie? Je to
plod celé duchovní tradice začínající Lutherem, kterému je Bůh jedině působící skutečností, a končící strašnou devisou Nietzscheovou:
»Gott ist tot«. Neboť: je-li Bůh vším a člověk ničím, naprosto hříš450

ným, jak dlouho může človek snést tuto zoufalou bezmocnost, aby
jednoho dne nezvolal s Nietzschem: »Nepotřebuji Boha! - Já j s e m
Bůh!« Aby se jednoho dne neustavil sám v sobě a nevykládal
člověka z něho samého? Není-li však nic jiného než toto konečné
bytí zde na zemi, pak zbývá jen smrt, jen úzkost z tohoto světa,
pak zbývá jen uvědomení onoho NIC, které je tím posledním, co
člověk v takovémto světě nalézá. To je cesta Heideggerova, to je
domyšlení luterství a celého moderního humanismu (je-li ovšem
chápán upřímně a důsledně, nikoliv polovičaté, jako u nás) domyšlení - to musíme uznat - heroické, ale zároveň tragické. Zde už
nelze jít dál, zde je možný jen skok do jiné roviny, do jiného vidění člověka.
Takto tedy vypadá heideggerovský člověk, člověk té německé
tradice, která začíná Lutherem. Všepůsobnost Boží a naprostá hříšnost člověka - to se v duchovní dialektice moderní doby mění v odmítnutí Boha a v uzavření člověka do sebe samého, který na svém
konci, jako na počátku může najít jen nicotu v smrti. Kdo chceš
rozumět rozuměj; tady je také odpověď na otázku po duchovní síle
a odolnosti německého protestantismu a zároveň odpověď na otázku,
může-li reformační tradice být obrodou dnešního světa a dokonce
tím, co překoná katolictví.
Jak hluboko zasáhla tato protikřesťanská, tato ďábelská tradice,
německého člověka, je vidět i na Jaspersovi, který přece vidí podstatně jinak a hlouběji. Jak těžce se dostává tento silně zneklidněný
filosof z okruhu vlastního bytí, jak opatrně a chladně říká slovo »transcendence« tam, kde jedině je možno říkat Bůh, jak neurčitě mluví
o »dotknutí transcendencí« kde je možno mluvit jen o Boží milosti.
Není to však druhý pól německého ducha, který se tak těžce dostává z mrazivé a umrtvující tradice veliké německé herese k pravému
životu, k životu křesťanskému, katolickému? Zvítězí tragické osamocení Heideggerovo nebo Jaspersův heroismus, který se nebál učinit alespoň první krok?
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K O N S T A N T I N MIKLÍK

SOKOLSKÉ NÁBOŽENSTVÍ
1. motto: SANA M E N S IN C O R P O R E S A N O .
(Verš z 10. satiry básníka Juvenala, mravokárce zkaženého Říma kolem roku 100
po Kristu).
2. motto: »Při této slovanskosti pak a českosti není
divu, když tak, jako za Kollára, přebíraly
se od Němců idee a národní instituce;
nejlepším tomu příkladem sloužiti může
sokolství, jež, jako idea čistě německá, od
Němce rodem byla k nám přesazena a národním eklekticismem vyšperkována« (Masaryk, Česká otázka čl. 43.)

J a k é jest, t á ž e t e se, s o k o l s k é n á b o ž e n s t v í ? Poslechněte!
Neomylný úřad československého Sokola čili delegáti sedmého valného sjezdu sokolského usnesli se dne 7. a 8. prosince
léta sokolského 63. na těchto kuších pravé a pokrokové sokolské
víry: 1. Sokolstvo jde za určitým cílem. 2. K tomuto cíli jde určitou cestou. 3. Na této cestě užívá určitých prostředků. - Ad 1. Zák l a d e m sokolského snažení je »Cesta v p ř e d « („V odstavci »Sokolstvo a náboženství« se především připomíná stěžejní příkaz Tyršův v p ř e d , platný i pro otázky náboženské." Kladivo str. 21.*)
Na konci této cesty jest cíl; cíl jsou ideály. »A připomínají se tam
ž i v o t n í i d e á l y , uskutečňované ode dávna nejlepšími českými
lidmi, ideály pravdy, lásky a mravnosti.« (Kladivo tt.) - Ad 2.
C e s t a k sokolským ideálům je cesta pedagogická: vychovávat
k tomu, aby lidé šli za sokolskými ideály. (»K těmto ideálům,
k těmto cílům chce sokolstvo své členstvo p ř i b l i ž o v a t v ě c n o u a t a k t n í v ý c h o v o u . « Kladivo tt.) Cesta nepedagogická k ideálům pravdy, lásky a mravnosti není cesta sokolsky odůvodněná.
(»Zavrhuje se netaktní nebo nevěcná náboženská a protináboženská agitace.« Kl. tt.) - Ad 3. Co do p r o s t ř e d k ů , jimiž jest na
cestě za sokolskými cíli operovati, věřiti jest toto: jedním prostředkem k přibližování členstva ideálům pravdy, lásky a mravnosti jest omezování jejich svobody příkazem pracovati k uskutečňování těchto ideálů. (»Uznává se svoboda svědomí, víry, a l e
n e s v o b o d a n a p r o s t á . Členové sokolských jednot mají praco*) Dr. B. Kladivo napsal r. 1934 z pověření československé obce sokolské
oficiální brožuru »Sokolstvo a náboženství«. Brožura má formát maličké osmerky
a čítá 24 stran tisku.
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vati k uskutečňování ideálů pravdy, lásky a mravnosti. Právě tímto
příkazem a jen jím je svoboda svědomí a víry členstva omezena.«
Kl. tt.) Druhým prostředkem k dosažení sokolských cílů jest takové
usměrnění rozumu členstva, aby po závazném přemýšlení o svém
náboženství mohlo důsledně od sebe odhoditi vše, co by mu bylo
na překážku dosažení těchto cílů; důslednost založená na rozumu
neusměrněném byla by nepoctivostí, a mravnost založená na rozumu svobodném byla by lhostejností. (»Členové mají p ř e m ý š l e t i
o svém náboženství a podle výsledků tohoto přemýšlení mají důs l e d n ě j e d n a t i v celém životě. Mají se tedy na př. snažiti podle
výsledků svého přemýšlení upravit svůj poměr a příslušnost k církvi,
do níž byli zapsáni. Zavrhuje se n e p o c t i v o s t v otázkách náboženských a její schvalování, a zvláště l h o s t e j n o s t v otázkách
mravních.« Kl. 22.)
Taková jsou dogmatická prohlášení sedmého obecného sněmu
všech Sokolů, to jest všech Sokolů, kteří mají právo rozhodovati
o rozumu všech ostatních Sokolů. Následuje komentář jednoho z těchto omilostněných Sokolů, bratra Kladivy*), který jest jakoby sokoloslovcem tohoto vyznání, tohoto prozatím nezměnitelného vyjádření
sokolské víry.
Komentář jest teoretický, praktický a apologetický.
Teoretický začíná správně slovem »myslím«: „Myslím, že nezaujatému a spravedlivému posuzovateli je jasné, že usnesení VII. valného sjezdu v otázce »41Sokolstvo a náboženství« je vedeno jedině
snahou vpřed, k dokonalosti, k ideálům pravdy, lásky a mravnosti."
Kl. 22. - Po tomto začátku, charakterisujícím vykladače v protivě
k otcům sněmu, ale stejně náročném a stejně dogmatickém, následují výklady. Vykládá se cíl, cesta, prostředky. Cíl naznačený heslem »vpřed« a určený blíže »ideálem pravdy, lásky a mravnosti«;
c e s t a ve smyslu »výchova«, a p r o s t ř e d k y ve smyslu »formování« obou akčních principů v členstvu. Smyslu hlavní věci v Sokole, totiž cíle, neumí filosof Sokola udati. Může nám však poraditi, kde jej máme hledat: » S o k o l s t v o n e m ů ž e p o d á v a t i
s v é m u č l e n s t v u u r č i t ý n á z o r s v ě t o v ý (to jest názor o světě,
v němž žijeme); odkazuje členstvo v této věci na vědy (vpřed!)«
Kl. 22. - Ideál pravdy je tímto způsobem vyřazen z programu sokolství. Je přirozené, že se k němu nevztahují další vysvětlující
glosy komentátorovy. Ty se týkají jen ideálu lásky a mravnosti:
»Sokolstvo se nepřimlouvá za tu neb onu odpověď k znepokojujícím otázkám o stvoření světa atd.; zdůrazňuje jen, aby jeho členové na tomto poli se dali vésti city ušlechtilými a byli k druhým
*) Kladivo jest docentem geologie a astronomie na brněnské technice.
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snášeliví (k lásce, k mravnosti!)« Kl. 22. - Podle Kladivy záleží
tudíž ideál lásky a mravnosti ve vyloučení ideálu pravdy. Cit uplatňovaný na cestě za ideálem pravdy vede k ideálu lásky, a lhostejnost osvědčovaná na cestě za ideálem pravdy vede k ideálu mravnosti. Lze sestaviti rovnice: poslouchání citů při hledání pravdy =
cesta k lásce, a: lhostejnost k pravdě = snášelivost = mravnost! Předběhli jsme Kladivový kritické poznámky k c e s t ě za sokolskými ideály, ale jen proto, že je předběhl Kladivo. Jelikož jde
o výklad sokolského dogmatu, lze říci, že unášení ušlechtilými city
při cestě za pravdou a lhostejnost k pravdě nebo snášelivost k nepravdě, o nichž se sokoloslov Kladivo právě vyslovil, jsou obsahem
věcné a taktní výchovy. To potvrzuje i pokračování Kladivovo, jež
navazuje na předešlý odstavec: »Těmito směrnicemi je určena prác e č i n o v n í k ů n a š i c h j e d n o t , žup i ústředí na poli náboženské výchovy. Činnost ta má směřovati k naznačeným cílům pravdy
(zase?), lásky a mravnosti, a má jíti cestami, jež vylučují jakoukoliv
netaktní a nevěcnou agitaci náboženskou i protináboženskou.« Kl. 22.
Zde jest patrno, co znamená ona netaktní a nevěcná náboženská
nebo protináboženská agitace, již odsuzuje sokolské dogma o cestě.
Znamená to poslouchat na cestě za pravdou rozumu a nebýt lhostejným k pravdě a snášelivým k nepravdě. Dáti se vésti rozumem
a býti jednostranně zaujat pro pravdu, toť netaktní a nevěcná agitace náboženská nebo protináboženská, jíž se každý uvědomělý a
poctivý Sokol varuje.
Ve věci p r o s t ř e d k ů jest komentář sokoloslovce chudší než
dogma. Ujařmení i usměrnění těch, kdož pádí za sokolskými cíli,
jest vyjádřeno jen jinými slovy, ale jinak jest ponecháno bez opravy a bez vysvětlení. Zdůrazňuje se znovu pedagogický ráz cesty
- to si vypůjčuje glosátor z dogmatu o cestě, aby glosa o prostředcích nebyla příliš krátká! - a pak se znova připomíná, ovšem stručněji než v dogmatu, že Sokol je svoboden jen tenkrát a má vlastní
přesvědčení jen tehdy, věří-li pevně a neochvějně tomu, co učí o
cílích ČOSá, a je-li jeho přesvědčení shodné s těmito vytčenými
cíli ČSOé: »Činovníci mají býti členstvu rádci a učiteli, pomocníky
a povzbuzovateli, nikdy však poručníky na cestě k vlastnímu přesvědčení, shodnému s vytčenými cíli.« Kl. 22. - Tím končí teoretický glosář pozorovatele hvězd, Bohumila Kladivy, k tomu, co ekumenický koncil československé sokolské obce vyšetřil, stanovil a
prohlásil jako závazné pro fórum rozumu, vůle a svědomí všech
čsl. Sokolů...
K o m e n t á ř p r a k t i c k ý . »Co t e d y m á m e dělati?«, táže
se starostlivě historik sokolských resolucí, docházeje k třetímu stěžejnímu článku sokolské ortodoxie. Článek jedná o prostředcích
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sokolské cesty k sokolským cílům čili ideálům. Prostředky jsou věc
více praktická, proto i výklad o nich může býti hovornější. Obsah
dogmatu je stručný: přikazuje členům Sokola p ř e m ý š l e t i a j e d n a t i. Přemýšlíme-li však o tomto nařízeném přemýšlení a jednání,
držíme-li se výkladu Kladivova o nařízených vlastnostech těchto
dvou znamenitých sokolských štrapácí, nalézáme s uspokojením, že
jsou dvě: omezenost a usměrněnost. Ale obě dvě dohromady vytvářejí jakoby chemicky novou podstatu - sokolskou svobodu. Vraťme se na důkaz toho zpět asi o tři stránky této knihy a přečtěme
si tam ještě jednou autentické znění třetího článku poslední sokolské konfese! O správné přemýšlení stará se tu zcela obyčejný dogmatický pasus o omezené svobodě svědomí s neobyčejným doplňkem o omezené svobodě víry, k výsledkům tohoto nadiktovaného
potrubního myšlení nařizuje se však zaujmouti stanovisko praktické,
důsledné a následkaté: »Mají se na p ř . snažiti p o d l e výsledků
svého přemýšlení u p r a v i t i s v ů j p o m ě r a p ř í s l u š n o s t k círk v i . . . Zavrhuje se n e p o c t i v o s t v otázkách náboženských
nedůslednost) a zvláště l h o s t e j n o s t v otázkách mravních (= nedůslednost.)« Rozvádět tyto dva principy do větších podrobností vzal
si za úkol veliký analytik Kladivo na celé pětině 22. a na pěti pětinách 23. stránky svého výtečného sokolského katechismu.
Co t e d y m á m e d ě l a t i , a b y c h o m r y z e s o k o l s k y přem ý š l e l i ? — To je první část rozboru Kladivova, a my hoříme
zvědavostí po výpočtu dílčích akcí této primární úhrnné sokolské
veleakce. Především musíme býti hned zpočátku správně sokolsky
r o z p o l o ž e n i : musíme mít příznivý zájem o sokolské otázkosloví
a rovněž tak kladný poměr k sokolské dialektice čili dogmatice.
»Máme především míti i pro tyto otázky oči k vidění a uši k slyšení, nebrániti se poučení.« Za druhé máme míti a znáti své osobní
náboženství, abychom je mohli s r o v n á v a t i. Normou, se kterou
je máme srovnávati, jsou sokolské ideály. »Máme srovnati své náboženství s vytčenými ideály.« - Toto srovnávání má několik fásí
podle hlavních zřetelů, patřících k cestě za těmito ideály, zřetelů,
které sice nejsou výslovně uvedeny v posledním sokolském symbolu, ale jsou přejaty z širšího rámce obecnějších Kladivových úvah.
Tyto zřetele jsou tři: jeden se týká vědy, druhý citů a třetí mravnosti. Podle těchto zřetelů máme si dávati otázky, máme se zamýšleti a máme zjišťovati odpovědi. Tím zjistíme poměr svých názorů
a svého života k sokolským ideálům, čili d o k o n á m e s r o v n á n í
svého osobního náboženství s řečenými ideály. »Máme se ptáti, nezasahuje-li naše osobní náboženství do oboru vědy a neodporuje-li
výsledkům vědeckého poznání. Máme se ptáti, jsou-li naše názory,
vybočující z hranic vědeckého poznání, vedeny ušlechtilými city,
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a jsme-li vně ostrůvku vědy snášeliví. Máme se zamysliti, snažíme-li
se ve svém denním životě vpřed, k dokonalejšímu.«
Už cílem tohoto prvního, řekl bych soukromoprávního přemyšlování, jest j e d n á n í . Jednání se tu skládá z práce myšlenkové
a z práce charakterové. Intelekt se má opravit, charakter se má zlepšit. Kdy, jak a podle čeho? Podle vytčených sokolských ideálů
a podle kritických osvětlení Kladivových. Jakmile totiž srovnáním
poznáme, že mezi naším osobním náboženstvím a »náboženstvím«
sokolským jsou rozpory (tak zv. »výsledky srovnávání«!), máme je
neprodlenně jak teoreticky, tak prakticky opraviti podle zásad náboženství sokolského. »A máme se nejen ptáti, máme nejen zjistiti
poměr svých názorů a svého života k vytčeným ideálům, máme
podle výsledků toho srovnání jednati, své názory, potřebují-li opravy,
opraviti, mravní úroveň svého života zvýšiti.«
Jak v š a k m á m e p ř e m ý š l e t i a co m á m e dělati, j s m e - l i
j e š t ě z a p s á n i v n ě j a k é c í r k v i ? - Zde, možno říci, vyvíjí Kladivo obdivuhodné mravnostní úsilí, jeho postila stává se nejpraktičtějším kázáním, jaké si lze mysliti. Luterské homiletické pravidlo:
»Tritt keck auf, machs Maul auf, hör bald auf!«, učenec ovšem nezachovává. Vystupuje důstojně, mluví jen skrze papír, předesílá radám vědecký úvod. Ani nemůžete říci, že je drzý, protože nikdo
není drzý k svému osobnímu náboženství. A Kladivo zachází s církevním náboženstvím právě tak opravdově jako se svým vlastním
náboženstvím. Nežádá na něm nic více a nic méně, než aby ustoupilo dokonalému náboženství sokolskému. Ovšem nikoli bez oné
srovnávací metody, která se tak výborně osvědčila při náboženství
osobním. »Členové zapsaní v některé církvi mají nadto znáti názory
a mravní pravidla své církve a mají je podrobiti stejně poctivé kritice, jako mají podrobiti názory a mravní pravidla svého osobního
náboženství.«
Kladivovo řečnické umění je před triumfem, je potřebí jen obratu, jak skočit na církev a provést na ní nějaký ortel. Kladivo umí
dělat tyto obraty jako nikdo jiný. Jako rozpor mezi náboženstvím
osobním a sokolským jest Kladivoví povelem, aby osobní názor opravil podle názoru sokolského, tak rozpor mezi náboženstvím církevním a sokolským inspiruje Kladivu k tomu, aby přešel k nejdůležitější resoluci celého svého traktátu, k pravidlu o j e d i n o s t i
c í r k v e s o k o l s k é a vyřazení církví ostatních. Každá zajisté církev,
do které je někdo z nás zapsán, potřebuje opravy v tom okamžiku,
jakmile je zjištěno, že není v něčem shodná s církvi sokolskou a že
nevěří v ideály sokolské. Ježto sokolská církev je buď absolutně
pravdivá a mravná, nebo alespoň ze všech církví nejpravdivější a nejmravnější, je na snadě požadavek, aby se každá jiná církev zrefor456

movala podle církve sokolské, a každý člen Sokola, který s pomocí
sokolské vědy poznává úchylku své církve od svatého učení sokolského, má se snažit, aby tu svou církev přivedl k rozumu, aby
ji napravil, aby ji přeměnil na jakousi souběžnici církve sokolské. Nechce-li tato úchylná církev poslechnout sokolských rad svého příslušníka, vychází-li všechna jeho reformační snaha na piano, má člen Sokola z takové církve vystoupit, anebo alespoň hledat cestičku, jak by
z ní bez hmotné škody a bez ujmy na poctivosti vystoupiti mohl.
Sokolská církev totiž není tvrdá matka, která by byla neúprosná za
každé situace; ona je důsledná a žádá důslednost jenom tehdy, když
to nestojí příliš mnoho, čímž se výhodně liší na př. od krvavé církve
katolické, jež až nerozumně žádá oběti pro víru od svých přívrženců. »Co má dělati člen, který dojde k přesvědčení, že náboženství
jeho církve potřebuje opravy? Nemá mávnout rukou (k pravdě žádná lhostejnost v otázkách mravních!), ale má se snažit o nápravu.
A dojde-li k přesvědčení, že v jeho církvi je náprava nemožná, má
se poctivě snažit, aby z ní vystoupil, aby překonal překážky, které
se tomuto poctivému důsledku mnohdy stavějí v cestu.«
A co m á t a k t o v y s t o u p l ý a o d c í r k e v n ě n ý č l e n Sok o l a d ě l a t i d á l e ? Má zůstati vystouplý či má zase vstoupiti do
nějaké církve, aby nebyl jenom v samotné církvi sokolské, nýbrž
ještě aspoň v jedné jiné církvi? - Ježto církev sokolská je jedině
pravá a nejlepší, neměl by podle našeho zdání žádný sokol vstupovati do jiné církve, když z církví neposlušných poctivě vystoupil,
nýbrž měl by již zůstati tak a hledati spásy v zlatém pokladu sokolských pravd. Kladivo je však sokol důslednější a poctivější než já
a proto dovoluje »»vstoupit buď do jiné církve, jejíž názory a mravní
pravidla jsou lepší, anebo, »nesrovná-li se to ani ono s plným přesvědčením jeho, ze všeho svazku církevního poctivě vystoupit »(Tyrš,
O účelu spolčování a podmínkách zdaru jeho. Scheiner: Sokolské
úvahy a řeči Dra Miroslava Tyrše, str. 112.)«« Toto místo jest poněkud temné. Nevíme, co jest ono »to a ono«, ani se neumíme domyslit, co bude Sokol dělat v té druhé církvi, která jest sice lepší
než opuštěná, ale která není absolutně neb relativně nejlepší. Snad
tam bude zkoušet své štěstí, aby ji celou přivedl k unii s církví
sokolskou ? Něco takového by tam měl dělat, protože i tam platí:
Nemávat rukou a neříkat: při tom zůstaneme, nýbrž: pořád k pravdě ! pořád k mravnosti! Zvláště však: pořád k mravnosti!!!
K o m e n t á ř a p o l o g e t i c k ý . Tak, a teď již jenom několik
skoků a jsme na konci! Jedná se o v y v r á c e n í n á m i t e k něk t e r ý c h m a l o d u š n ý c h l i d i č e k mezi sokoly, kteří příliš lpějí
na odůvodňování a těžko se odhodlávají k nedostatečně odůvodněnému rozchodu s církví. Zde pomůže jen sokolská milost, čili
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cosi jako »náboženský cit«, který nepotřebuje odůvodnění a přece
uznává náboženské jsoucno. Ba více! Člověk, dotčený touto milostí,
plave v světle, smysl vesmíru a života v něm je mu jasný. »Vše jde
kupředu!« Toť zákon povšechný, a kdo nejde s ním, ztrácí smysl
svého bytí! A pokrokové náboženství je v plném smyslu jenom náboženství sokolské!!! Kladivo, badatel o zemi a o nebi, má právo, aby
zde řekl v přímé řeči své p o s l e d n í s l o v o : »Snad se bude zdáti, že
to, co je zde žádáno, je příliš mnoho. Ale představte si se mnou
zrníčko země, obíhající kolem slunce a letící s ním ve hvězdném
vesmíru, a na tom zrníčku země si myslete lidský rod - všechny
ty generace, které tu žily před námi a ty, co přijdou po nás - a představte si jejich život a jejich snahy. A položte si otázku, co je smysl
a cíl života a snah toho lidského rodu. Myslím, že není jiného
smyslu, než snaha s t á l e v p ř e d , snaha po dokonalosti a tím i po
hlubokém a trvalém blahu. A srovnáme-li přímou cenu života lidí
pro celek, sub specie aeternitatis - s hlediska věčnosti, musíme výše
cenit život takových lidí, kteří seč byli na svém místě - opravdově
se snažili přivésti sebe, svou rodinu, své okolí, svůj národ ke zdraví,
k pravdivosti, k spravedlnosti, k dobré vůli, k vzájemnosti, k lásce,
k bratrství.« - Myslím, že jste nikdy neměli před sebou tak jednoduchou apologetiku nějakého církevnictví jako je tato čtyřiadvacátá
stránka Kladivový oficiální brožury o »Sokolsťvu a náboženství!
Je to řečnický závěr jako má být, hodný potlesku všech, kteří řečníkovi věří...

Jestliže samy ideály Kladivový, jak jsme viděli v jeho teoretickém doprovodu k sokolským dogmatům, vykazují tolik zrůdností,
jak asi budou vypadat jeho c e s t y k ideálům? Tato otázka nás
zajímá v této chvíli nejvíce. To hlavní jsme už viděli, ale i případnosti těchto cest jsou nadmíru sensační. Nemyslím pouze na
vyjadřovací rozdíly mezi dogmatem a komentářem, z nichž prvé
chce přibližovati sokolstvo k vytčeným ideálům věcnou a taktní výchovou, zavrhujíc při tom nevěcnou nebo netaktní náboženskou a protináboženskou agitaci, druhý pak usměrněním práce činovníků jednot, žup i ústředí na poli náboženské výchovy zaměřuje
k naznačeným cílům cestami, jež vylučují jakoukoliv netaktní a nevěcnou agitaci náboženskou i protináboženskou. Myslím mnohem
více právě na to, co jest zavrhováno a vylučováno, protože důraz,
s jakým se to činí, napovídá, že záporná stránka oné taktní, věcné,
ba náboženské výchovy jest důležitější než stránka kladná. Uvažme
jen pozorně, oč jde, abychom nalezli zlatý střed poznání nepoznatelna, onu neutralitu ducha, o jejíž přiznání sokolstvo tak nápadně
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stojí. Sokolstvo zavrhuje netaktní náboženskou agitaci. Sokolstvo
zavrhuje netaktní protináboženskou agitaci. Sokolstvo zavrhuje nevěcnou náboženskou agitaci. Sokolstvo zavrhuje nevěcnou protináboženskou agitaci. Čtyři ukrutné zbrane v rukou barbarské organisace, jestliže tato organisace sama určuje pojem toho, co je taktní
a netaktní, věcné a nevěcné! A kdo určuje Sokolu, kdy má agitaci
považovati za taktní a vecnou, a kdy za netaktní a nevěcnou ?...
Nejnepochopitelnější a nejnepoctivéjší však jest toto: Sokolstvo pracuje podle vlastních slov komentátorových »na poli n á b o ž e n s k é
výchovy« aby dospelo »k naznačeným cílům pravdy, lásky a mravnosti. Jak to, že ČOS a Kladivo připouštějí přes to »taktní a věcnou«
p r o t i n á b o ž e n s k o u agitaci??
Je to tím, že p o d m í n k o u , n á s t r o j e m či p r o s t ř e d k e m
s o k o l s k é c e s t y je omezená svoboda a vynucené přemýšlení.
Atribut omezenosti a povinnosti je v sokolosloví dalekosáhlého významu, jím stojí nebo padá veškeré sokolské věrosloví i všechen
faktický úspěch přeneseného sokolocviku. Sokolský učitelský úřad
je totiž dvojnásob omylný v názoru na svobodu, a tato okolnost
nejenom že zachraňuje jeho pověst, nýbrž ona mu i zjednává věřící
a poslušné ovce. Je nepochybné, že nějaká svoboda svědomí a víry
je veliký statek: proto ČOS svobodu víry a svědomí uznává. Rovněž
jest nepochybno, že svoboda víry a svědomí může znamenati zvůli,
anarchii a prostopášnost; proto ČOS naprosté svobody svědomí a víry neuznává, nýbrž považuje ji za nutné omeziti. Nuže, svoboda,
již ČOS uznává, je svoboda nepravá, špatná a nebezpečná, a svoboda, již ČOS omezuje, je svoboda nutná, krásná a žádoucí. Žádoucí proto, že i nevázaná svoboda víry a svědomí může přijíti
k rozumu, není-li svázána a omezena pouty násilnosti, libovůle a cizí
nepříčetnosti.
Jakým z p ů s o b e m jest omezena svoboda s v ě d o m í
a v í r y v s o k o l s t v u ? Svoboda svědomí členstva jest omezena
příkazem pracovati k uskutečňování ideálů pravdy, lásky a mravnosti. Svoboda víry členstva je omezena právě týmž příkazem. Svoboda svědomí i víry členstva je omezena jen tímto příkazem. Jest
omezena či není omezena ? Jest i není! - Jest omezena potud, pokud
se váže na výklad představenstva ČOSé; sám ideál pravdy, lásky
a mravnosti neomezuje. Pokud se však svoboda svědomí a míry
podrobuje mezím, vytčeným ČOSou, jest ve smyslu sokolomravném
správně a užitečně omezena; v ostatním může býti až na vrchol
nevázaná, ale tato nevázanost nemůže přijíti k rozumu, protože ten
je za mezemi, vytčenými jednou pro vždy sněmovním usnesením
ČOSé. Jak jest rozuměti těmto záhadám a kde hledati pevný bod,
s něhož lze posouditi tyto věci s neodvolatelnou platností?
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Nalezneme jej otázkou, c o j e s v o b o d a s v ě d o m í a v í r y
u S o k o l ů , a co je svoboda svědomí a víry s a m a v sobě, nezávisle na těch, kteří vykrádají jádra pojmů a nahrazují je šmejdem,
jejž sami vyrobili. Svoboda svědomí u Sokolů je svoboda považovat
něco teoreticky i prakticky za dobré nebo za zlé, jen když toto
považování a konání nevybočuje z hranic sokoloslovného poznání,
naznačeného náboženskými usneseními sokolských valných sjezdů.
Svoboda víry je u sokolů svoboda věřit nebo nevěřit čemukoli, jen
když se věří článkům víry sokolské, což je usnadněno tím, že těchto
článků není veliký počet. Svoboda svědomí v pravém smyslu je přirozené právo člověka řídit se svědomím jakožto hlasem Božím i ve vnějším jednání, a povinné uznávání tohoto práva všemi ostatními lidmi, ať
jednotlivými ať sdruženými v obec. Svoboda víry je přirozené právo
člověka na veřejné osvědčování správného poměru k Tvůrci, a povinné uznávání tohoto práva všemi jinými lidmi, ať jednotlivými,
ať organisovanými v stát. Správná svoboda svědomí a víry nemůže
být omezována nikdy a ničím, a omezuje-li ji kdo, dopouští se bezpráví a jedná nemravně. Nesprávná svoboda svědomí a víry může
být ovšem omezována a napravována, ale toto omezování může
prováděti jen autorita, která spoléhá na pravdě naprosté a má pověření od Boha, tvůrce a ochránce všelikého práva. Ani ČOS ani
její lid není touto autoritou, protože nejsou prázdni nepravdy a nejsou ani od Boha ani bohy.
D r u h ý p r o s t ř e d e k s o k o l s k é c e s t y za i d e á l y jest
povinnost přemýšleti o svém náboženství a podle toho jednati. Odkud plyne tato povinnost ? Co když se mi nechce přemýšlet, když
se nechci spoléhat na pochybné výsledky svého přemýšlení? Mohu
si přece vzpomenout na ujištění Kladivovo ze širšího rámce (str. 15),
že se smím zříci přemýšlení o otázkách náboženských nebo že si
smím na ně najít odpovědi jakékoli. Jak by mne mohla vinit ČOS
z nepoctivosti v otázkách náboženských, když se řídím osvíceným
pravidlem jejího velekněze, anebo jak bych -směl býti kárán ze lhostejnosti v otázkách mravních, když nesmím být kárán ze lhostejnosti k pravdám a odpovědem, jež mravnost a mravní povinnost
zakládají ? V pravdě ochrnulí musí býti duchové, které lze vésti na
provázku sokolských úsudků až do chrámu sokoloslužby, aby tu
pálili kadidlo bohům a modlám, vypůjčeným od starých, cizích a
překonaných revolucí!!
D o d a t k y ke K l a d i v o v u p r a k t i c k é m u a apologetick é m u K o m e n t á ř i . Podstavcem Kladivový resoluce je věta z koncilového usnesení sokolského o tom, že členové Sokola »mají podle
výsledků svého přemýšlení upravit svůj poměr a příslušnost k církvi,
do níž byli zapsáni«. Kladivo se podjal úkolu vyložiti méně inte460

ligentním a venkovským bratřím, co to znamená »míti i pro tyto
otázky očí k vidění a uši k slyšení, nebrániti se poučení«. První
starostí tedy, míní Kladivo, je zajistit dobře výsledky svého přemýšlení, aby se pak podle těchto výsledků přemýšlení mohl upravit
poměr k církvi, který se musí zhoršit. D o b ř e se z a j i s t í výsledky
přemýšlení tenkrát, když jak své osobní náboženství, tak náboženství své církve podrobíme stejně poctivé kritice, to jest podíváme-li
se, nepáše-li jedno nebo druhé z těchto našich náboženství chybu,
že zasahuje do oboru věd, že není snášelivé v odpovědech na otázky věčnosti a že se nesnaží o mravnost, záležející v pokroku. Jakmile zjistím, že jedno nebo druhé z mých náboženství takto chybuje,
musím je napravit. Zde nesmím míti své vlastní přesvědčení, ani se
nesmím držet přesvědčení své církve; zde musí býti mými rádci
a učiteli, pomocníky a povzbuzovateli, ba pokud jde o vytčené cíle,
i skutečnými poručníky - činovníci sokolských jednot, žup i ústředí
na poli náboženské výchovy. Týká se to hlavně opravy náboženství
církevního, protože své osobní náboženství si každý snadno opraví
sám. - Zde navazuje přímý styk činovník Kladivo a nabízí své rady,
svá naučení, svou pomoc, svá povzbuzení, a neméně i své poručnictví v záležitosti úpravy našeho poměru k církvi. T ř e b a z a c h á z e t i s c í r k v í takto: člen vyzve církev, aby se napravila: vyzve
ji po druhé a po třetí, až nabude přesvědčení, že se církev napravit
nechce; pak se člen nějakou dobu poctivě snaží, aby svou církev
potrestal za neposlušnost, tím, že z ní vystoupí; po té může takový
poctivec buď oblažit nějakou lepší církev, tím, že do ní vstoupí,
anebo, nemůže-li nalézti vůbec církve, která by ho byla hodna, zůstati poctivě bez církve, jenom se svým opraveným osobním náboženstvím a s náboženstvím československé sokolské obce.
Aniž bych se rozčiloval nad nestoudností, s jakou zde církev
Antikristova sahá na člověka, hledajícího pravdu, a směřujícího, třeba nevědomky nebo proti své vůli, k církvi Kristově, přece nemohu
neodpovědět na z p ů s o b , j a k ý m s a m a t a t o c í r k e v B o ž í
j e s t t r a k t o v á n a od zástupců tělovýchovné filosofie. Neboť že
jde právě o církev katolickou, o tom není žádné pochyby, ježto
ostatní církve aspoň poněkud, když ne všechny úplně, obstojí při
zpytování svědomí, které nařizuje Kladivo náboženství osobnímu,
jež objevil, a náboženství církevnímu, jehož nejhlavnější znak je
podle Kladivy ten, že je někdo do něho zapsán. Náboženství pravé
podmínkám Kladivovým, jak on jim rozumí, vyhověti nemůže. Jakmile existuje, nutně zasahuje do oboru věd. Bezpečným výsledkům
vědeckého badání (a ne, jak Kladivo říká: poznání!) ovšem neodporuje, protože je pravdou; jako takové není podrobeno vědě, nýbrž
věda sama jest podrobena pravdě, a pak se musí buď sejít s ná461

boženstvím, nebo se aspoň nemohou nikde střetnout. Pravé náboženství nesmí nikdy vybočit z hranic vedeckého poznání, jako to
může učinit náboženství, požadované Kladivou. Vědecké poznání
není totiž omezeno pouze na Kladivovu astronomii nebo geodesii,
nýbrž sahá mnohem dále a mnohem hloub, a vědy přírodní nejsou
vůbec nejvyšší kategorie vědní. Ježto tedy bezpečné pravdy obecného náboženství nevybočují z hranic vědeckého poznání, nemůže
býti toto náboženství snášenlivé s jinými náboženstvími, které drží
názory, vybočující z hranic vědy; Kladivo sám prohlásil na str. 15,
že »uvnitř hranic vědy nemá smyslu mluviti o snášelivosti«. Také
nemusíme chodit ke Kladivům pro návod k rozjímání o životě dokonalém, protože známe svůj cíl, známe i cestu a prostředky k cíli,
a víme, jaké nesmírné množství stupňů se nalézá mezi minimálním
splněním povinnosti a téměř neohraničenou dokonalostí světců. Zde
jest jistě postaráno o možnosti jíti vpřed: záleží jen na svobodné
vůli člověka, aby poslouchala Božích rozkazů a konala to, co je dokonalé neb dokonalejší v očích nejsvětější Moudrosti.
S tohoto hlediska a v t o m t o s v ě t l e m u s í m e p o s u z o v a t i
s p o l e č n o s t v ě ř í c í c h čili Církev, ustanovenou od Boží svrchovanosti k tomu, aby byla strážkyní správného poměru lidstva k Tvůrci čili správného náboženství. Církev takto vypravená a pověřená
jest něco více než si myslí nějaký tělocvičný spolek: je to Matka,
Paní, Vladařka a Učitelka jednotlivců i národů, a její »názory a mravní
pravidla« nemohou býti podrobována kritice těch ubohých, kteří
jsou povinni jí na slovo věřit, jí poslouchat a jí sloužit. Jest ovšem
pravda, že Církev je sítí, zahrnující ryby dobré i špatné až do velikého přebírání na konci; že je polem, na kterém roste spolu s pšenicí i koukol až do času žní ; že je řízena sborem apoštolů a jiných učitelů, mezi nimiž zasedají též Jidášové a dočasně bázliví
Petrové. Ale názory Církve, týkající se Boha a nesmrtelných duší,
jsou neomylné, protože jsou od Boha zjevené; mravní pravidla Církve jsou z téhož důvodu svatá a dokonalá; prostředky spásy, jimiž
Církev disponuje, jsou z daru Božího účinné, ba zázračné. Pročež
kdo slyší Církev, slyší Krista. Kdo pohrdá Církví, pohrdá Kristem.
Kdo jest odloučen od Církve, jest odloučen od vinného Kmene.
Kdo neuposlechne Církve, jest jako pohan a veřejný hříšník. Církev je lvice, které ať se neodvažuje nikdo budit. Kdo jí žehná, bude
požehnaný. Kdo jí klne, bude sám proklet. Kdo jí náleží, bude zachován od potopy.
Nuže, t é t o n e j v y š š í V ů d k y n i a V e l i t e l c e č i n í v ý t k y
a udílejí důtky švarní pomocníci sokolské domácnosti, Uchazeči Tyršova krásného lidství a průkopníci osvěty, založené na dobře vyvinutých a vycvičených tělech. Ti, kteří mají býti učedníky, po462

učují Mistryni, žáci, kteří ještě ani nezačali, opravují Vychovatelku.
Dlužníci a otroci předpisují Královně, co má dělat, aby si zachovala jejich vzácnou přízeň. Ta, jejíž nejvlastnější poslání jest, aby
vedla a napravovala všecky duše živé, aby trestala neposlušníky
vyloučením jako největším trestem, má přijímat věroučné diktáty
tovaryšů nejpodřízenějšího spolku a sama býti trestána za svou nepovolnost mrzkým odpadem lidí zavržených. Poměr poddanosti,
vyplývající z povahy universální instituce Církve jakožto společnosti určené pro všechny lidi, jest Sokoly obrácen na ruby a přetvořen v poměr robotů revoltujících proti Ředitelce světa. Nebesa
suďte tuto zpupnost tělocvikářského zápasu s církvemi*).
(Dva výňatky z chystané knihy autorovy »Sokolské náboženství«.)

LISTY Z Č E S K O S L O V E N S K A
VEŘEJNÝ LIST O D P Ů R C Ů M POHŘBÍVÁNI

ŽEHEM

Milí přátelé!
Vžijete-li se na okamžik do následků, jež by vaše náboženská
jednostrannost mohla způsobiti v národě, který zásluhou svých koryfeů stojí v čele evropské abecedy,1) a na nějž východ i západ hledí
s utajeným dechem divocha, jenž po prvé stojí tváří v tvář kulturnímu vanu, dovedete, tuším, oceniti vážnost zápletky a pohlédnouti
nebojácně do tváře skutečnosti, která není ani tak zlá, jak se domníváte. Nejde zajisté o věc bezvýznamnou. Krematorium, toť slovo,
které i toho nejprostšího občana nutně naplňuje pýchou progrese,
slovo, jež v něm vybavuje všechny sdružené představy vědy, umění,
poesie, svobody a oproštěnosti. Stavěti krematoria, rozmnožovati
obecní důchody poplatky za zpopelnění, připomínati každému, aby
včas pamatoval na upalovací závěť, je přirozenou součástí opravdo*) Namítá-li Sokol, že takto mluvit může jenom katolík, který již předpokládá božský původ a božské řízení své církve, odpovídám: Zajisté. Ale není mou
vinou, že některý člověk katolického přesvědčení nemá. Kdo se narodil z katolických rodičů a byl od malička vychováván v katolické církvi, měl dosti příležitosti
poznat důkladněji své náboženství, i všechny svrchované známky jeho naprosté
věrohodnosti. Byl-li kdo v tomto směru nedbalý nebo neměl-li toho štěstí, aby mu
pravda spadla do klína bez námahy, ať se přičiňuje aspoň nyní, aby ji nalezl. Bude-li míti dobrou vůli, bude-li opravdu lačnět a žíznit po spravedlivosti, Ten, který
jej stvořil, mu neodepře své pomoci. Nesmí se však dobrovolně vydávat v ruce
lotrů, kteří jednak olupují věřící srdce o milost i víru, jednak vynakládají vše, aby
nikdo nemohl zpět do přístavu, kde tyto drahé perly lze koupit, vlastně vyžebrat.
Bůh totiž není povinen hledat člověka, nýbrž člověk jest povinen hledat B o h a . . .
1
) Máme v procentech nejvíce lidí, kteří se vyznají v abecedě a v slabikáři.
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vého vlastenectví, a věru nechápu, jak jste mohli vyplýtvat spousty
energie na boj proti tak imponujícímu zjevu. Zdá se, že zapomínáte na okolnost velmi podstatnou a úplně pravděnepodobnou:
že blaho národů nezáleží tak velice na materiální soběstačnosti, duchovní spokojenosti a myšlenkové nezatíženosti, nýbrž hlavně a
především na oněch novotách a heslech, které jsou dokumentem
národního vznosu, a které samy o sobě representují moc, na niž
hmotné zbraně sousedů nedosahují.
Arciť, není zrovna lehké odejít z diskuse o pohřbívání ohněm
jen tak bez úrazu. Je zde Církev, která spalování mrtvol nemilosrdně zavrhuje. Jak uniknouti tomuto hledisku, abychom nezůstali
tupými zpátečníky a nepohněvali si Matku, jež nás vychovala a
ustavičně vychovává a jejíž soud je soudem nezrušitelným? Nezbývá nic jiného, než kompromis důmyslný a velkolepý, nezadávající v ničem pravdě a objektivnímu řádu, mající kořennou chuť
zázvoru a pepře, a schopný rozřešit naprosto uspokojivě problém
tak svízelný a tak urputně vzdorující politice dvojakosti jako je náš.
Dle mého mínění lze jej pohodlně nalézti v následující větě:
»Bojujte všemi zbraněmi své šlechetnosti proti spalovacímu
třeštění zlotřilců, ale uznejte, že pohřeb žehem je nejzaslouženějším
trestem za zločiny, jež spravedlnost vezdejší nechává na pokoji!«
Dovolte, abych tuto pokojnou výzvu vysvětlil a odůvodnil.
Pravím: Bojujte všemi údery hněvu proti bezcírkevnímu barbarství všech dob, upalování těl! Vy i já jsme křesťany, a to křesťany katolickými, na rozdíl od křivých a lživých sektářů a rozkolníků.
Jako křesťané máme poslouchati Církve a v nejlepším a v nejkrásnějším smyslu milovat nepřátele. Toto pravidlo je příčinou, že brojíte
na všech stranách proti více než jednomu nešvaru, proti více než
jedné zvyklosti svého prostředí a okolí. Často jsou zlostné akce
vašich protivníků dobrým zadostučiněním vaší nevinnosti, největším
pokušením k jásotu a škodolibosti, ale vaše křesťanská láska a útrpnost vám překáží v radosti a nutí vás k rytířskému zakročování
proti zlu. Posmrtné zažehování těl, v nichž sídlila kdysi nesmrtelná,
ale pro zhovadilce nenahmatelná duše, je jistě z nejhnusnějších mód
našeho století, a vy máte plné právo bojovati proti této ohavnosti.
Či má býti toto rychlé zapomenutí člověka zpožděným doplňkem
humanity a návratem k nádherné pustotě antiky, nebo dokonce
částečným přenesením parského náboženství ohně do demokratických mokřin ? - Buď tomu jakkoli, tímto listem vám přiznávám právo, že smíte všemi prostředky zbraňovat zřizování škvařišť lidského
masa a tuku. Ale nejen smíte, vy se i musíte bránit, aby nebyla
nepřímo znásilňována vaše osobní svoboda a volnost. Nemůžete-li
jinak, smíte trpěti, aby člověk, který bez toho nemůže být živ, byl
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na svůj náklad pročištěn ohněm a ve způsobě popela vhozen do
urny. Ale nikdy nedopouštějte, aby se toto surové zacházení se
schránkou ducha začalo a udržovalo s vaším svolením nebo pro
vaše mlčení, s vaší úchvalou nebo bez vašeho nesmiřitelného a neumdlévajícího rozhořčení! Ale nermuťte se příliš a nepřezírejte disposic Prozřetelnosti!
Tvrdím, že tou měrou, jakou budete plniti prvý požadavek
oznámeného řešení, máte se i upřímně radovat z dobra, spojeného se spalováním mrtvých lidských šelem. Poněvadž nevíte, koho
Bůh zavrhl a koho vy volil, nesmíte nikomu přáti zlého a máte se
modlit za živé i za zemřelé, aby byli spaseni. Nicméně smíte a
musíte jásati nad odsouzením těch, které Bůh odsoudil nebo odsoudí,
a nad zatracením těch, které Bůh zatratil nebo zatratí. Neboť přesto,
že si vroucně žádáte, aby nemusil nikoho zavrhnout, nemůžete nesouhlasit s tím, co činí, a neradovat se z trestů, které uvaluje. Právě
tak máte mnoho důvodů, abyste se radovali ze žárovišť, jejichž
vystavění se vám nepodařilo zmařit, a z horkého pohřbu vašich
utrhačů, jejichž ústa prahla po víně plamenů.
Pohřeb žehem je totiž pro každého z vás svrchovaně poučný
a odstrašující. Kolikráte jste si přáli vědět, jak soudit o některém
člověku. Nevěděli jste, máte-li jej pokládat za muže bezúhonného
a za křesťana, či za farizeje a za modláře, za poctivce či za spekulanta. Život vám o tom poví — zajímáte-li se o to — mnoho,
ale nikoli všechno. Ani smrt vám neodhalí celé smýšlení a chtění
člověka. Ale pohřeb žehem vám řekne vše a nezatají před vámi
ničeho. Jestliže jste měli o upáleném nejlepší pověst, vzdejte se jí
bez úzkosti. Přeceňovali jste jeho dílo, vystřízlivěte a suďte opatrněji. Jestliže jste spoléhali na jeho blízké a přívržence, dejte pozor,
abyste se nenakazili morem, který přivádí lidi na ohnivý stůl! Neboť
pohřeb žehem vám bez přetvářky udává kvalitu nebožtíkovu. Vždyť
kdo jsou ti lidé, kteří nechtěli být uloženi do země, ale v žáru pronikajícím ještě po smrti jejich údy chtěli býti na obdiv světu, jemuž otročili, s nímž se rozloučili jen neradi a který pak číhal, zda
se i na konec zachovají podle jeho tyranských ustanovení?
Především se dávají upalovati boháči a jiní veřejní sobci, kteří
nevědí co s penězi a dělají nezaměstnanost. Získal-li někdo marné
miliony při nezištném zastávání výnosných státních úřadů, vydře-li
je v obchodech nebo na dělnících v továrnách a v dolech, vydělá-li si je nevinným řemeslem pornografie nebo jiného cechu příbuzného, složí-li se na chudáka tisíce lítých soudruhů proletářů, aby
zastával věrně jejich zájmy, buďte ujištěni, že všichni tito ubožáci,
které štěstěna udávila blahobytem, ani po smrti nepůjdou do hrobu
s chudými, nýbrž s přízvukem svého privilegovaného společenského
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stupně poskytnou nejchutnější žertvu svatému ohni, sami jsouce
hvězdami první velikosti uprostřed zatemnělých a zdeptaných smrtelníků. »Umřel boháč a pohřben jest v pekle.« (Luk. 16, 22).
Druhou třídu ohněchtivých buržoů tvoří všelijací osvěcovatelé
a buvoli. Čemu se naučili od školských mistrů a velmistrů2), co jim
napověděla zášť, spojená se vzácnou nemohoucností, to je pro tyto
počestné vepře vědeckým regulátorem všech akcí životních i posmrtných, pěstění teřichů i vyškvařování sádel. Vydati za otravující
parodie varhan poslední smrdutý vzdech své prohnilé bytosti je
strhujícím vyvrcholením celoživotního pokroku, důstojným závěrem
národoučitelské činnosti, a velkolepou distinkcí městských geniášů,
velkoměstských špic a zemských můz.
Zbabělci a bubáci zaujímají mezi ohnivými muži místo třetí.
Není to divné a je to divné. Je to divné proto, že oheň, zuřivý
a necitelný, prudký a nešetrný, je špatným náznakem slabošství
a zbabělosti; není to divné proto, že zbabělec se tím více bojí,
čím nepatrnější je příčina bázně. »Co by řekla společnost pro pěstění
nádherných psin?« Tento strach a obava dávají zkoprněti každému samostatnému nápadu a každému hnutí lidského sebevědomí.
Muž, o němž se zdálo za života, že je čímsi, objevuje se po smrti
opovržení hodným fotrem bez vůle a bez postroje. Ale přistupte
blíž a ohledejte odznak! Nepoznáváte hastroše organisovaného?
Čtvrtou skupinu ohnivců tvoří vyžilci a nemravové. Tito působí svým horoucím zastáváním spalovacího systému psychologům
nejmenší nesnáz. Představte si lidi bez potomstva, nebo s potomstvem tuze vzácným a řídkým, které rozhodně má na starosti přednější věci než chodit kamsi daleko na hřbitov. Představte si tyto
zákeřné vrahy člověčenstva, jejichž necudná těla hořela po celý život
neplodnou vášní, která je hrozí pronásledovati i po smrti, těla, jež
zmařila tisícero štěstí a zmrhala tisíce cenných vznětů, těla prokletá
a zděšená kletbami obětí, jichž zneužila, těla páchnoucí vlastním
dlouholetým hnisem, drásaná výčitkami vlastního zneuctění, to vše
si představte a připustíte, že pro takové »mrtvoly« nemůže se zdáti
nic tak dokonalým vysvobozením, jako spálení a rozplynutí vší této
hanebnosti a všeho toho kalu a puchu najednou a navždy.
Po žhavém popravčím lůžku touží jedním slovem všichni, kteří
z ustanovení vyšší spravedlnosti po něm toužiti musí. Žádati pohřeb
žehem není totiž věc dobrovolná, nýbrž nutně chtěná. Nenamítejte,
shovívaví, že jde o upotřebení arbitria! Se strany živoucích a opravdových mrtvol je to arci vzdor a vzbouření a apotheosa zloby, ale
2
) V této skupině jsou zahrnuti oni skvělí podprostřední mluvkové, kteří za daných okolností jsou ochotni choditi před svými obdivovateli se zlatým řetězem na
krku a v středověkých togách.
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se strany vyšší spravedlnosti je to nejtěžší pozemský trest, který
je mrtvole uložen, a jejž tato musí na se vzíti. Musí, protože nejvíce musí, kdo musí chtít.
Jsou zvláště tři příčiny, proč nejvybranější těla se dávají plamenům. Především lidé, kteří se dávají upálit, jsou téměř vesměs
kacíři a apostati. Jelikož pochybují alespoň o jednom článku katolické víry, musí být bez milosrdenství upáleni. Trest upalování kacířů, zavedený kdysi proti intencím Církve, sice dávno zmizel z historie, ale vyšší právo tomu chce, aby byl i nadále zachováván,
a to mnohem dobrovolněji a rigorosněji než ve středověku. Táž
ontologická rovnováha žádá, aby těla zlolajců, která řvávala proti
spalování kacířů a omezování myšlenky, zmizela bez slitování s povrchu právě tímto způsobem, aby tak vzdala hold ohni, jenž nerozeznává mezi živými a mrtvými, ale rozeznává mezi kacíři a
pravověrnými.
Druhá příčina, proč musí být přemnozí hříšníci spáleni, je ta,
že by jim i bez upalovací závěti musil být církevní pohřeb odepřen. Jde o všeliké hříšníky veřejné a známé, apostaty, heretiky,
schismatiky, zednáře a pod., exkomunikované, samovrahy a duelanty. Takových lidí, jak svědčí 1240 kánon všeobecného posvátného práva, Církev nepochovává, a proto je nutno, aby bud' byli
pochováni na místě potupném a v zemi nežehnané, anebo odklizeni se světa žehem stejně potupným a zahanbujícím. Zpytujte kurikula a uvěříte!
Třetí a poslední příčina, proč dlouho pěstěná těla bezbožníků
jsou svěřována ohni, je ta, že je Bůh odsoudil do pekla a že veřejné jejich upálení má býti znamením a předzvěstí jejich věčného
zatracení. Přátelé těchto proklatců budou sice vždy opakovati, že
jejich žhavé pohřbení bylo dobrovolné, ale vyšší spravedlnost provádí na nich přes to svou mstu a činí z jejich ohavného vzplanutí
nekonečně hrozný a svrchovaně výrazný symbol božského ortele.
Mýlíte-li se v tomto soudu, mýlíte se lidsky. Výjimka z tisíců potvrzuje pravidlo! Proč tedy, katolíci a zachovatelé starobylých ctností, upřímní
milovníci mateřské země a strážcové nejdražšího dědictví otců, hlasatelé svobody dobrým a pronásledovatelé svobody zločinců, protestujete všude proti zřizování pekel a nestoudnému zneuctívání
mikrokosmu? Je to sice vaše právo a vaše povinnost, nikdy nepřestávající a vždycky zavazující, povinnost, jíž vás nemůže zbaviti
ani svědomí ani kterákoli moc pod nebem. Bojujte proti peklům.
Stavte se proti ohni, který je pozůstatkem žáru minulého i znamením budoucího! Zachovávejte neúprosně ustanovení Církve! Ale
nezapomínejte, že žhavá hnojiště krematoří jsou neodvratnými ná467

stroji boží pomsty nad mrchami pekelníků a nad nepravostmi, které
tato bezuzdná těla tropila za života! To pochopte, a vedle zármutku
mějte radost z podivuhodného triumfu nepodplatitelné spravedlnosti!
A vy, duchové zlí a zaprodaní, lakomci, kteří za groš vykropujete chlévy a řečníte nad poleny, kteří pohoršujete křesťanskou
obec a sloužíte pohanům, bojte se msty! Víme, že porušujete zákaz a že jste nehodni té úžasné úcty, která se vám ještě prokazuje. Obraťte se, Jidášové, ctitelé měšce, ale obraťte se jinak, než
váš prvý bratr!!! *)
EZECHIEL R A H H A DISMAËLI
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K NOVÝM KNIHÁM JANA ČEPA A JANA ZAHRADNÍČKA
Stává se málokdy, aby si duchovní vztahy a duchovní události odpovídaly
striktně i v plánu času. A v umění se to stává tím řidčeji. Let Ducha zde křižuje
téměř vždy dráhu Času, a spíše se setkají dvě básnické duše oddělené staletími,
než dvě duše nesoucí spolu totéž jho časnosti. Nicméně se i takové věci někdy
přiházejí. A jedno takové setkání, je, zdá se, určeno tím napohled prostým vnějším faktem, že vyšly současně dvě knihy českých básníků - Čepova » Hranice stínu«
a Zahradníčkovo »Žíznivé 1éto«.
Je jakási vzácná a podivuhodná vnitřní spojitost mezi těmito dvěma knihami.
Někdo by se snad spokojil vysvětlením, že oba jsou básníci katoličtí a že tedy
jsou přirozeně z »jednoho tábora«. Ale víme-li, jak absolutně odloučené mohou
býti cesty právě těch nejbližších duší a právě v tom okamžiku, kdy jsou nejblíže
cíli, zdá se nám to jen tím více hodno obdivu, neboť zde jde vskutku o setkání
v rovině, která znamená pro básníka nejvzácnější vítězství - v rovině ducha, přiblíženého Věčnosti.
Dílo Jana Čepa bylo ovšem v jistém smyslu vždycky tím, co je v »Hranici
stínu« dáno jako charakteristika ztroskotaného básnického úsilí Prokopa Randy:
zrcadlením lidského osudu ve Věčnosti. Od »Dvojího domova« až po »Děravý plášť«
můžeme sledovati totéž úsilí zachytit v lidském světě a v jeho nejreálnějších přirozených kořenech doteky, jimiž jej uvádí v pohyb a růst prst Prozřetelnosti; a
»Hranice stínu« nevybočuje z této dráhy. Je zde totéž vidění, které předpokládá
umělce křesťanského - to jest umělce, jehož zkušenost proniká všechny závoje
zdánlivé skutečnosti a zakotvuje v realitě nadpřirozené. A je zde při tom táž konkretní bezprostřednost a plnost přirozené reality, která právě tímto přesunutím těžiska
nabývá své pravé síly a krásy. Čím se však liší »Hranice stínu« od ostatních Čepových knih, jest úplnost jejího plánu. Až dosud bylo Čepovo dílo zobrazováním
jednotlivých o k a m ž i k ů , isolovaných osudových situací, v nichž se v jediném
oslepujícím záblesku odkrývala maska a odhalovalo gesto, strhující lidské srdce do
hlubin skrytého dění. »Hranice stínu« je však vědomě komponována podle plánu,
který má obsáhnouti v š e c h n y podstatné situace, jež se mohou objeviti v realisaci
•) Z knihy »Poznání«. V Semilech, J. Glos 1932.
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lidského údělu, nikoli už jen v jejich bezprostředním vynoření, nýbrž i v jejich
vzájemné vnitřní závislosti; a tento plán je má zároveň učleniti v náležité hierarchii
podle závažnosti, kterou mají v našem tušení Věčnosti.
To je také vlastní důvod, proč Čep tentokráte sáhl k formě románové, která
jinak není jeho přirozeným výrazovým prostředkem. Bylo by omylem posuzovati
tuto knihu podle obvyklých románových zřetelů; tak bychom dostali jistě obraz
skreslený a nespravedlivý. Čepovi zde nejde o přirozenou velikost lidského osudu
a krásu jeho gesta; to všechno, co podmiňuje obvyklé hodnoty románu, je zde
záměrně podřízeno jinému plánu, je zde pouhým služebným prostředkem, něčím,
co je formováno, co je tlumeno nebo zesilováno tak, jak si toho vyžaduje nadpřirozená harmonie zákona, jemuž básník slouží. Bez tohoto zřetele se jeví osudy
všech těch pěti významných postav, nebo d v o j i c - neboť podstatný smysl lidského údělu není dán nikdy v jeho osamocení - nutně skreslenými, neb přímo
selhávajícími. A především by to platilo pro obě ženské postavy, které jsou krajními mezníky osudu Prokopa Randy - pro Annu Královou a Jiřinu Vaňkovou. Při
posuzování čistě přirozeném by nebylo dobře pochopitelno, proč se zřejmě přikládá
takový význam postavě první, která zasahuje jen nepřímo, jako neuskutečněný sen
a jako vzpomínka, a proč příběh Jiřiny Vaňkové, která zasahuje přímo a reálně,
smyslově do osudu Prokopa Randy, má v něm přisouzenou úlohu zřejmě sice důležitou, ale v poloze velmi nízké a situaci periferní. Ale takové posuzování by nebylo po právu básníkovým předpokladům - jeho vidění a jeho zkušenosti.
Čepovo básnické vidění náleží k té rovině ducha, v níž je všechna krása přirozeného gesta pohlcena nadpřirozenou Přítomností a všechna síla přirozených možností života ztrávena onou nadpřirozenou slabostí, kterou cítí člověk obrácený k Věčnosti. To je základní fakt, z něhož nutno vycházeti a který k nám promlouvá
z každé Čepovy věty. Je to zkušenost, která se nedosahuje snadno a za kterou se
platí cena nikoli nepatrná. Je to něco, co si vyžaduje naprostého odřeknutí všech
přirozených možností a přijetí naprosté bezmoci. »Někdy nezbývá než vrhnout se
na zem jako kus hadru a vydat se Mu na milost a nemilost.« T a k o v á je lidská
zkušenost, která předchází tuto zkušenost básnickou - dokonalé vzdání vší pozemské naděje. Ale ani to ještě není všecko; zde se požaduje i dokonalé přijetí bezmoci umělecké, která vrcholí ve vědomí nemožnosti naprostého odřeknutí a která
teprve ustavuje pravou básnickou pokoru. A i tu najdeme u Čepa. »Ten chudák
básník, který je posedlý hledáním svého domova! Ano, měl mu to říci rovnou:
To všechno jsou malicherné starosti, mladý muži! Nikde nemáme domova - marně
se pachtíte za prázdnou představou! Náš domov je ve věčnosti a naše naděje začíná ve chvíli, kdy se dovedeme vzdáti vší pozemské naděje. Věčnost, jaké oslnění
světla! Ale jak před ním uhýbá náš slabý zrak, jak se ho děsí naše chabá obraznost! Jak dáváme v hloubi srdce přednost těm ubohým pozemským věcem, které
jsou na naši míru! Ještě v smrtelných mrákotách nás bude pronásledovati vzpomínka na pěšinu mezi obilím, po které jsme běželi za jednoho poledního vedra
v svém dětství, cítíce pod bosými chodidly tvrdé pukliny země, na stín trávy před
našimy okny, na vlašťovčí zacvrlikání. A jak se budeme bát pustit a udělat ten
osudný skok! Ach, Ty to dobře víš, Ty, kterýs tak miloval naše pěšiny a který
ses cítil opuštěn ve chvíli největší úzkosti!«
Taková je tedy svrchovaná výsada básníkova - výsada bolesti, spalující bytost
až do kořenů. Jsa více, než který jiný člověk - kromě Světce - nucen viděti ni469

cotu přirozeného světa a odříkati se pozemské naděje, je při tom nucen vraceti se
k tomuto světu a z jeho tvarů, zvuků a světel stavěti své dílo. Zde začíná nepřekonatelná propast mezi Básníkem a Světcem, k t e r ý s e n e v r a c í . To je pomezní
situace, v níž se básník musí rozhodovat mezi poslušností a vzpourou, mezi pokorou a pýchou. Všechno záleží na tom, poslechne-li Anděla s plamenným mečem
a vrátí se zpět a přijme uděl země; přijme-li smutek i radost země a bude-li hledati v prachu a kamení země ty poklady, které dosud hledal ve směru opačném
- a bude-li je hledat se stejnou poslušností a se stejnou radostí jako dosud.
Nuže, Čepovo gesto je gesto poslušnosti. A »Hranice stínu« to dosvědčuje
jasněji než všechny ostatní jeho knihy. Je vzácným svědectvím kázně, v kterou se
Čep podrobuje tomuto příkazu. Jako vždy, i zde se básník vrací s Prokopem Randou k tomu, co je nejhlubším přirozeným kořenem lidského údělu - r o d ve smyslu
vnějším i vnitřním. Vrací se k tomu právě ve jménu onoho svrchovaného příkazu.
Není to návrat ze slabosti nebo z nevyhnutelnosti; vždyť básníku zbývá vždycky
ještě naprosto svobodná možnost vzpoury, a jaké nádherné vzpoury! To je zde
návrat dobrovolný, poslušné obrácení vší síly, která ještě zbývá, a vší síly, kterou
k ní p ř i d á v á tato poslušnost, k časnému okamžiku a k trpělivému dolování ve
skále světa. Básníkovo hledání je hledání Ráje ztraceného, k němuž se přichází skrze
věci tohoto světa. Takový smysl dává básník údělu svého hrdiny. Prokop se vrací
k přirozeným kořenům, přijímá jejich závaznost, jejich skutečnost, jejich osudovost
ne pro ně samy, nýbrž proto, že právě za nimi tuší svrchovanou skutečnost, kterou
dosud hledal v opačném směru. »Tady je přítomný okamžik, tvrdý a bílý. Nezbývá
než jíti kupředu, krok za krokem, a nečekat útěchy od lidí. Jest kdesi sladké jádro,
ale polámeme si ještě všechny nehty, než se k němu dostaneme.«
A kolem t é t o osy se řadí všechny ostatní vztahy o »Hranici stínu*. Zde je
dáno ospravedlnění všech zdánlivých úchylek. Tato básnická zkušenost hodnotí
věci ne podle toho, čím chtějí být, nýbrž podle toho, čemu jsou podrobeny v řádu
tohoto básnického paradoxu odříkání a souhlasu, v řádu, který je obrácen k Věčnosti. Osud Prokopův je symbolem tohoto řádu. Proto se všechno, co do něho
zasahuje, měří ne podle přirozeného hodnoceni, nýbrž podle stupně, v jakém to
odpovídá uskutečnění tohoto řádu. Plnost vášně je zde sice něčím nezbytným, ale
něčím, co je zde umístěno nejníže, co odpovídá tomuto řádu nejméně, co mu odpovídá náležitě jen v své přirozené tragice. Proto je tragický osud Jiřiny Vaňkové
věcí velmi spravedlivou; právě jím dává básník vášni tu nejvyšší hodnotu, kterou
může mít. A plnost odříkání zde stojí nejvýše a dává nejvíce, poněvadž zde je
v přirozeném dění ono místo, pod nímž se odehrává v hlubinách pravé, skutečné
dění. Odtud svrchovaný význam, jaký je dán postavě Anny Králové, jež zdánlivě,
v pouhém přirozeném sledu děje, vystupuje jako episoda.
Mluvíme-li při posledních knihách Jana Čepa a Jana Zahradníčka o duchovním setkání, neznamená to, že bychom chtěli spodobňovati jejich úděly. Jisté podstatné rozdíly jsou dány již tím, že Čep je prozaik a Zahradníček lyrik. Ani jejich
cesty však nejsou podobny. U Čepa jde o prohlubování a ustalování něčeho, co
bylo dáno na samém začátku. I sám návrat byl dán téměř dříve, než začalo hledání domova. U Zahradníčka je dán podstatný obsah teprve uprostřed jeho básnických výbojů. Po »Pokušení smrti« a »Návratu« teprve »Jeřáby« znamenají skutečný
návrat. Přes všechen zdánlivý nepoměr se zdá, že zde všechno probíhalo rychleji
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- odpoutání i návrat. Nicméně »Žíznivé léto« znamená spočinutí stejně pevné a
spočinutí v témž vnitřním okamžiku; jenže znamení, v němž se zjevuje, je přirozeně jiné, odpovídající zvláštní svobodě a osobnímu údělu tohoto básníka.
Básnická cesta Jana Zahradníčka vedla jistými zvláštními temnotami vnitřními,
jež nebyly pouhou temnotou únavy a beznaděje, temnotou, v níž se naráží, bolestně, ale přece jen bezpečně na tvrdou zemi, jako u Čepa, nýbrž temnotou zlou
a záludnou, která si tvoří svůj zvláštní neskutečný svět, své zvláštní závoje temně
barvitých obrazů, jichž proniknutí je pro básníka, a zvláště pro básníka s tak bohatým smyslem pro barvu a melodii, jako je Zahradníček, věcí svrchovaně nesnadnou a nebezpečnou. Zahradníčkova básnická zkušenost byla velmi silně dotčena
tímto světem neskutečným a nese dodnes jeho stopy. Tento básník poznal krutěji
a silněji než kdokoli jiný zrádnou líbeznost základního tónu tohoto světa, jímž je
temná melancholie, melancholie zbavená svého světla, jejíž ohlas je zachycen ještě
v této strofě » Žíznivého léta«:
Ó melancholie, ty znáš
dychtění po tom, čeho není,
tvůj černý závoj chmurně vlaje
a stápějí se dny a kraje
v dno naší nenasytnosti,
v dno naší bezednosti až,
ó melancholie, ty znáš.
Celé první období Zahradníčkovy poesie nese pečeť této melancholie, jež není
ničím jiným než svědomím ducha, odváděného klamnou hrou jeho vlastních obrazů
od svého pravého zdroje, ducha pokoušeného, aby uvěřil sám sobě. Bolestný a krvavý
zápas proti tomuto pokušení zanechal na prvních verších Zahradníčkových stopy
vnitřní tíhy; byla to pouť člověka drceného vlastním břemenem, stahovaného do
hlubin zlého smutku právě tím, čím chtěl básník dobývat radost.
Nuže, nic takového nenajdeme v »Žíznivém létu«. Najdeme zde pravý opak.
Místo temné tíhy zde najdeme podivuhodný jas a lehkost. Mezi tím dvojím je však
stejná souvislost jako mezi hlínou a květem, který z ní vyrůstá. Není to lehkost
povrchního doteku věcí; naopak si ji uvědomujeme právě proto, že ji vidíme unášet břemena nejtěžší, že v ni vidíme oděnu radost právě tam, kde podpírá základy
světa. Jaká lehkost je třeba v těchto verších:
Padání hořkost svěřovati vodě,
prostore povětrný, přestaň už,
jsme s láskou v nádherné a kruté shodě,
j a k o p l o d k r á j e n ý a nůž.
Balvanů mlčelivých božským klidem
pohnut bych zazpívat chtěl blahozvěst,
po smrti k vínu bratru světla přijdem,
dí jeřabina, všechno oheň jest.
Lehkost je zde přímo úměrná tíži plnosti, kterou v sebe zahrnuje. Nic zde
není zbaveno své závažnosti, a přece je všechno plno pokoje a jasu. Je v tom
paradox. Básník je zároveň svrchovaným vládcem i žebrákem, tím, který vše dává
i tím, který vše přijímá.
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Nežádají si služebníci tví,
co vytáhnou z náhody zlaté přílby,
vezmou a v nevídaná skupenství
rozhodí hvězdy, květiny a ryby.
Je tu svoboda tak svrchovaná a tak náročná, že se podobá bezstarostné neodpovědnosti. A při tom náhle zazní docela harmonicky třeba tyto verše:
podobo sladká z b l a n k y t u a b l á t a
před tebou s dechem zatajeným cítím
z á v a z n o s t k o ř e n ů a krev má chvátá.
»Závaznost kořenů« - nezní nám tato dvě prostá slova jako samotné heslo Čepová
básnického rodu, shrnující všechnu tíhu jeho údělu ?
Zde se objevuje symbolicky všechna příbuznost i různost obou básníků. Je
zde též závaznost skutečnosti, táž poslušnost, jež přikazuje básníkovi ujmouti se
dědictví tohoto světa. I u Zahradníčka je klíčem gesto odřeknutí a poslušnosti. Bylo
nutno odhrnouti všechny závoje, potlačiti všechno »temné malicherné« i všechnu
temnou nádheru toho, co není, bylo nutno přestat zpívat pro sebe a žádati něčeho
pro sebe, aby mohl vytrysknouti tento osvobozující zpěv. Ale to, co u Čepa stojí
od počátku jako nepohnutelný základ, co nese samo všechnu tíhu, je u Zahradníčka realisováno právě z této tíhy. Je to výsledek tajemné proměny, v níž se
z tíhy v okamžiku, kdy byla odvržena, stala radostná závaznost, v níž tíha byla
pohlcena, takže již není rozdílu mezi závazností a svobodou, poněvadž všechna
závaznost je obsažena ve svobodě.
V tom je tajemství té úžasné lehkosti Zahradníčkovy poesie. Zpěv »Žíznivého
léta« je zpěvem neustálého přijímání pro neustálou oběť. Je zpěvem lásky, která
může »rozhodit hvězdy, květiny a ryby«, poněvadž je jen vrací do dlaně Boží;
která může očekávat všechno, poněvadž nežádá pro sebe nic, která se raduje ze
všeho, poněvadž sama nechce určovati nic.
Nebudeme se hašteřiti s Bohem,
škemravě na něm d obýva ti pohledávek
v knize milosti hledajíce stránku
se sloupcem dáti m á . . .
Nebudeme se hašteřiti s Bohem má pravdu vítr ohýbající strom na horách,
má pravdu život nekonečný před námi,
ať rozmetává domky z karet slepých záměrů,
ať jinam jako spřežení se vzpíná
než nám je vhod.
V těchto verších, tak přísné, prosté a zároveň radostné krásy, jimž se vyrovná jen málo veršů ze současné české poesie, je řečeno všechno. Promlouvati
touto řečí, jež nezná rozdílu mezi jazykem prózy a jazykem verše, jež jest odleskem
jediné Řeči, které člověk pozbyl a která jediná jej může uspokojiti - promlouvati
touto řečí je dáno jen básníkům, jichž láska je dosti veliká, aby dovedla zahrnouti
všechno a obětovati všechno - a vrátiti se k všemu. Vskutku nic menšího než celý
svět nedovede - v jistém smyslu - uspokojiti básníka. Vskutku však také nic ji472

ného nedovede dáti básníkovi pravý pokoj, než dovede-li se pak vrátiti k té nejmenší věci se stejnou radostí, s jakou se zmocňoval srdce světa. Zahradníček to
dovede.
Ne že bych růži chtěl křivdit a nedůvěrou
byl k jasmínu schvácen dnes,
přece však květenství jiná na rty se derou,
kopřiva, lopuch a bez.
To, co staví ty dva básníky vedle sebe, není tedy žádná vnější příbuznost.
Také rozdíly nejsou vnější. Jan Čep i Jan Zahradníček náleží k sobě právě pro svou
vnitřní rozdílnost. Je to rozdílnost dvou stránek téže knihy. Oba se navzájem vyvažují. Dílo obou tvoří souvislý text. Každé z nich má své vlastní kořeny, zabírající dvě různé oblasti lidského světa. Avšak tam, kde se ovoce sklízí a třídí, zpívají oba týž zpěv Radosti.
TIMOTHEUS VODIČKA

FRANCIE A OTÁZKA M O N A R C H I C K Á
Francie je odedávna země monarchická. Rozumějme tím, že od počátku svých
dějin funkce královská i úloha králů samých byla vždy význačná. Jeden jediný rod
vládl od r. 987 do r. 1789 bez přerušení, koruna královská přecházela po celá tři
staletí s otce na syna a později, po vymření větví starších, byla bez nesnází přenesena na větve mladší. I s rozdíly, pramenícími ze slabůstek osobních, králové
kladli vysoko péči o plnění svých úkolů. Nenáleží všechna zásluha pouze jim: nacházeli v lidu, mnohem spíš než mezi šlechtou, nepostradatelného spolupracovníka.
Národ byl royalistický: provincie, které byly - často z vlastní vůle - připojeny ke
královskému panství, uznávaly velikost a užitečnost úřadu královského. Sledujeme-li
dějiny Francie bez zaujetí, bez ohledu na současné politické záliby, mohli bychom
říci, že Francie je rovnou měrou stará země monarchická jako stará země demokratická, neboť monarchie i národ pracovaly svorně k velikosti státu, k bezpečnosti
hranic a k obecnému blahu. Jakkoli cenné byly služby šlechty, je třeba uznat, že
aristokracie hájila větším dílem, nebo dokonce výlučně, zájmy dílčí. Nejednou též
dynastie a lid se spojují v boji proti šlechtě. Není ani na místě hovořiti o Církvi,
po celou téměř dobu s monarchií úzce spjatou.
Avšak revoluce r. 1789 - vzniklá, toho si všimněme, bez jakéhokoli protimonarchického zahrocení - způsobila roztržku mezi monarchií a národem francouzským. Po prvém Císařství, které vyšlo z Revoluce, trvaly monarchické restaurace
jen krátce a od r. 1870 má Francie zřízení republikánské. V obecné krisi poválečných vlád překvapuje Republika francouzská svou stálostí. Nastupujíc na místo staré
monarchie, zdá se, že si osvojila její sílu a pevnost. Přesto však se v cizině nezapomíná, že ve Francii trvají royalistické vzpomínky a že jistí stoupenci monarchického režimu se u nás projevují nápadně čile. Naši zahraniční přátelé si často kladli
otázku: Dejme tomu, že by ve Francii nastala změna zřízení, jaké by měla vyhlídky
monarchická restaurace ? Pokusme se jim předložití alespoň základní body odpovědi.
Hlavní překážkou znovunastolení monarchie ve Francii není, jak tvrdí mnozí
protivníci této vládní formy, hluboce zakořeněný pocit její nebezpečnosti. Ve skutečnosti by monarchie ve Francii neohrozila ani svobodu ani rovnost občanů, a nikdo vážně nevěří, že by znovu zavedla výsady ve prospěch jedné kasty. Nikoli, je
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zde něco mnohem důležitějšího, a to všeobecná ztráta monarchistické víry. Trvalo
dost dlouho, než se sem dospělo, dnes však je to již hotovou věcí. Jestliže Revoluce rozdělila Francii ve dví, část monarchická zůstávala dlouho mocná: kromě kněžstva a šlechty rekrutovala se dílem z měšťanstva a větším dílem z lidu selského.
Mnozí Francouzi setrvávali v přesvědčení, že velikost a blaho národa závisí na jeho
legitimním svazku s dynastií. Mimo tento svazek viděli jen risiko a nebezpečí. Podle
jejich názoru nemohly republikánské pokusy přinésti nic než revoluční zmatky.
Monarchistické kruhy zasadily této silné víře prvou ránu. Nejdříve se vidělo,
od r. 1830 do r. 1848, jak tradiční svazek ruší monarchie jiná než legitimní, totiž
dynastie knížat orleánskych a jak přesto zajistila zemi blahodárný režim přes původní úchvat. Po krisi r. 1848 byl uskutečněn další monarchistický pokus, Druhé
Císařství: zajistilo blahobyt do té doby nepoznaný. Každý z těchto tří režimů měl,
zvláště v jistých krajích nebo v jistých vrstvách, své věrné stoupence. Nicméně se
opíraly o tytéž zájmy a zajišťovaly si v celku tutéž příchylnost. V národě po většině selském, kde se sedlák obával republiky právě tak, jako se dnes obává komunismu (výraz »rudí« zůstává týž, spojen s toutéž hrůzou z ohně a krve), přecházelo monarchistické přesvědčení pozvolna v souhlas s režimy do jisté míry obdobnými, které ctily řád, náboženství a vlastnictví. Nejméně oblíben ze všech tří byl
právě ten nejlegitimnější, neboť legenda mu propůjčovala záměr po znovuzavedení
obávaného režimu feudálního. Dnešní venkované podávají nám bezděky klíč k tomuto tajemství. Jeden z nich mi u příležitosti obecních voleb, dne 5. května t. r.,
řekl, že v svém zájmu bude voliti dosavadního starostu, starého veřejného činitele:
»Je to člověk, který může hájiti našich zájmů, protože je dobře zapsán na prefektuře!« Během XIX. století, nechtěje se znesvářiti s úřady, s lidmi, kteří jsou u moci,
a nechápaje vždy, proč se vlády v Paříži tak často střídají, ztrácel francouzsky sedlák
pozvolna zájem na monarchii jakožto politické formě vládní. V světě plném starostí o denní skutečnosti vykrystalisovaly strany kolem hesel: konservativní nebo
pokrokoví, klerikální nebo protiklerikální, a vzpomínka na monarchii se zatemňovala, až skoro vymizela úplně. V rozsáhlé vojácké Vendée nenalezne se dnes venkovan, který by věděl, kdo to byli Bourboni nebo který by znal jméno nynějšího
nápadníka trůnu. »Staří« znali »Jindřicha V.«. Nu, a kníže de Chambord, Jindřich V.,
zemřel v r. 1883, před více než 50 lety. Od té doby je tma.
Na tuto ztrátu monarchické oddanosti odpověděl vývoj positivního republikánského smýšlení v zemi, jejíž vzdělanostní úroveň se postupně zvyšovala. Zakladatelé republikánského režimu, od r. 1870 a zvláště od r. 1880 - neboť prvních
deset roků Republiky bylo dobou tápání, jíž by byli monarchisté obratnější a sjednocenější uměli lépe využiti - pochopili, že úspěch Republiky třeba úzce spojová ti
s úspěchem lidové osvěty. Rozšířili školství, školu do každé obce, jako býval kostel.
Odtud souboj školy a Církve. Ale Církev nebyla monarchií a jestliže se duchovní
utíkal k royalistické vrchnosti, činil tak proto, že nebylo ničeho lepšího, sám shledávaje toto spojenectví kompromitujícím. Škola podnikala proti monarchii ostré tažení. Vychovávala budoucího občana v nedůvěře a nenávisti vůči zaniklým režimům,
učila lásce k režimu novému. Noviny, zejména velké noviny informační, byly republikánské. Stále týž předěl mezi generacemi: staří, kteří nedovedli čisti, hovořili
ještě o »Králi«; slovo, už jen jakási legenda! Ale jejich synové, když otevřeli noviny, nacházeli tam jen a jen republiku: co je psáno, to musí být pravdivé.
Docela na konci XIX. věku a v prvních letech stol. XX. byly výjimečné okol474

nosti příznivý znovuzrození myšlenky monarchické: to bylo hnutí Action française.
Mělo hned od počátku v sobě originální to, že se k monarchismu tradičnímu připojovalo pouze nepřímo. Ani zakladatelé - Vaugeois, Léon Daudet, positivista Maurras - ani stoupenci nebyli royalisty z tradice. Nenáviděli však - to bylo jejich východisko - režim parlamentární. Obviňovali jej, že oslabil vlastenecké cítění. Nelze
bez úsměvu poznamenati, že v XIX. století režimy v pravdě parlamentárními byly
ve Francii právě režimy monarchické; ba co více, parlamentarismus z let 1900 byl
nastolen ústavou z roku 1873, dílem to orleanistů a v úhrnu právě tak monarchickou jako republikánskou. Nadto nebylo možno obviňovat Republiku, že zničila vlastenecké cítění: nic nebylo úzkostlivěji nacionalistického, totiž šovinistického, než
jakobínská tradice, zatím co obrana národních zájmů, spojená s rozumným pochopením Evropy, byla jednou z předností starého režimu monarchického. Konečně
Action française hájila Církev - v těch letech státem pronásledovanou - a převzala
některé myšlenky hraběte de Chamborda o decentralisaci, provinciálním zastoupení a t. d.
Mocnější než přitažlivost programu byla přitažlivost metod. Metod nesporně
levicových. Jeden z vůdců, L. Daudet, řekl tehdy vévodovi orleánskému, tehdejšímu
pretendentu: »Monseigneur, je třeba založiti monarchický boulangism.« Byla to
možná kontradikce ve slovech, ale vskutku se o cosi takového usilovalo. Prudké
články, výpady a hanopisy proti republikánským stoupencům, hlučné pouliční manifestace zajistily Action française v politickém životě francouzském postavení, které
se zdálo pochybné. Monarchická oposice vstoupila do období prudkého stranictví.
Koho přilákala ? Mnoho Pařížanů, mladé lidi směřující k extrémním názorům, které
bavilo hnutí i ta paradoxní povaha celé věci (i ty, kteří by byli za království nebo
císařství bývali republikány), drobné nespokojené měšťáky, rýpaly všech tříd, a oběti radikálního režimu: mnoho kněží. Následovala i část šlechty z oddanosti k monarchické etiketě. Avšak zvláštní věc, Action française, která verbovala nové royalistické stoupence, zůstala bez vlivu na rozklad starého monarchického přesvědčení
u širších vrstev, o němž byla řeč výše. Bylo údobí rozkvětu: zvrhlý nacionalismus
válečný byl příčinou souhlasu a ještě více sympatisující zvědavosti. Byla, a to po
válce, doba ztroskotání: v r. 1926 papež Pius XI., rozhořčen některými výstřelky,
obávaje se, aby se positivistická filosofie, která viděla v při Církve prostředek a
nikoli cíl, nerozšířila mezi francouzským kněžstvem, odsoudil Action française. Kněží,
četní přívrženci se stáhli zpět, ale fanatikové zdvojnásobili úsilí, aby nahradili tyto
ztráty.
Události ze 6. února 1934, k jejichž přípravě Action française přispěla, byly
tuhou zkouškou francouzského parlamentního režimu. Po několik následujících měsíců kvetly opět plány a programy, neboť každá skupina předkládala své řešení
nebo své léky. V onom roce se objevil nový royalistický deník: »Courrier Royal«.
Nezavrhuje činnost Action française, představuje se tento orgán jako uznaný mluvčí
hraběte Pařížského, syna vévody de Guise, tohoto posledního náčelníka panovnického rodu francouzského a legitimního nápadníka trůnu. Hraběti Pařížskému není
ještě 30 let; žije v Brusselu ve vyhnanství a jeho přátelské vztahy ke králi Leopoldu III., kmotru jeho druhé dcery, nejsou nikomu tajemstvím. Sleduje se zájmem
pokus belgický a možná že sní o smíření monarchie se socialismem. V každém
případě se zdá, že tento mladý nápadník trůnu je rozhodnut dáti monarchistické
propagandě nový ráz. Jeho heslo, které si vypůjčil od svého otce, vévody de Guise:
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»Monarchie není strana«, v sobě zahrnuje odvrat od monarchistické oposice stranické (roztržka mezi Action française a Courrier Royal není ještě zřetelná a nebyla
by jistě podnikem snadným). Úsilí, které vyvíjí Courrier Royal, aby znovu vešla
ve známost královská rodina (je prý to rodina krásná a zdravá, pracovitá, čestná,
soudržná, velmi typicky francouzská), prozrazuje snahu o probuzení pohaslého loyalismu, nezbytného k úspěchu monarchického pokusu. Hrabě blahovolně vychází
vstříc svým protivníkům, aby obeznámil širší veřejnost se svou myšlenkou. Poskytl
republikánským i socialistickým žurnalistům (Bertrandu de Jouvenel pro »Journal«,
Ramonu Fernandezovi pro »Vu«) interviewy, jejichž ohlas byl veliký. Trvá pevně
na svém rozhodnutí, nepřijmouti nikdy koruny z rukou revoluce, avšak doufá ve
vývoj veřejného mínění ve svůj prospěch.
Nicméně v jednom z prvních čísel Courrier Royal poznamenal správně, že
Francie v období prosperity nepocítila potřebu monarchické instituce. V tom je podle
našeho mínění vše. Jestliže Francouzi, kterým Třetí republika dala panství koloniální,
na něž jsou hrdi, a zajistila vítězství v nejhroznější válce, jakou kdy poznali, znovu
naleznou klid, jehož si přejí, a cítí se přitahováni k nové prosperitě v míru, vyhlídky royalismu znovu poklesnou. Přesto není lhostejné, že v neklidu let 1934-35
potomci dávných králů francouzských propůjčili tradiční monarchii, kterou representují, rysy mimostranické vlády nápravné, smířlivé, přístupné všem pokusům, jen
když bude zachován řád a zájmy národní, jako byla v svých nejlepších letech vlád
Restaurace, jejíž neobratnosti daly často zapomínat jejich služeb.
VIKTOR L. TAPIÉ.

P O Z N Á M K Y
KNIHY PAVLY GROGGEROVÉ. (Die Räuberlegende, Das Grimmingtor, Die
Sternsinger. Ostdeutsche Verlagsanstalt, Breslau.) Jméno Pavly Groggerové není u nás
známo. Zatím co o německých katolických myslitelích - Haeckerovi, Guardinim,
Przywarovi - se u nás ví poměrně dosti, tato rakouská básnířka je opomíjena. A
přece je to zjev, který si zasluhuje opravdové pozornosti. Pavla Groggerová je z těch
vzácných umělců, kteří dovedou z kouzla svého domova, ze síly a krásy svého
rodného kraje vytvořiti díla, jež uchovávají všechnu jeho jedinečnost a bezprostřednost a přesto promlouvají i k nejvzdálenějšímu člověku. Její velký román, D a s
G r i m m i n g t o r , mohutná kronika, zachycující v celé šíři a hloubce život štyrského
venkova za napoleonských válek, lze postaviti po bok Pourratovu K a š p a r o v i z h o r .
Je tu týž silný, bohatý život, který ještě ví plně a bezprostředně, co je to země
a co je to tradice, který pije plným douškem radost svého oddání i hořkost své
pýchy a který je při vší své bouřlivosti pln pokoje, neboť ještě cítí hloubku svých
kořenů a bezpečnost své jednoty. A je tu táž řeč, plná mízy a šťávy, vyrůstající
jako neviditelný strom z brázd polí, z tišin lesa i z horských roklí - řeč, kterou
neomylně rozeznáme pod zvuky všech jazyků země a která zaznívá ještě tehdy,
když už všechny ostatní řeči dozněly. A je tu také to vědomí reálného vztahu mezi
světem viditelným a neviditelným bez něhož si nelze mysliti svět venkova. Pavla
Groggerová není z těch venkovských realistů, kteří nedovedou vidět více než smyslovou krásu země. Svět jejího venkova se vší svou rozložitostí a nádherou vyrůstá z ta-

476

jemství, symbolisovaného tajemnou Grimmingskou branou, která se otvírá jen jednou
v roce a k níž směřuje vnitřní smysl plánu celého díla. Toto spojení bohatého,
bezprostředního života přírody s napřirozeným životem vystupuje ještě silněji v jejích legendách. Nadpřirozený děj v nich vyrůstá přímo ve skutečnosti, v té skutečnosti, jež promlouvá se všech stran a v každém okamžiku k našim smyslům a k našemu srdci. Zázrak se uskutečňuje v tom, co nemá historie, co nestárne a neumírá
a je stále a prostě přítomno v lidských srdcích. Nadpřirozené gesto se včleňuje
do přirozeného dějství tak pokojně a neznatelně, že nepozorujeme žádný zlom; ocitáme se náhle v polohách, kde věci mají zcela jinou barvu a světlo, zcela jinou zář
a krásu než na této zemi, a přece nevíme, že bychom byli zemi opustili. Taková
L e g e n d a l o u p e ž n i c k á nebo legenda o havranu svatého Františka jsou vskutku
skvělými květy umění opravdu křesťanského, v němž je všechna tíže země plna lehkosti a v němž se světlo pije jako víno, neboť se zde zná pravý klíč k Ráji.
tv
FRANTIŠEK HRUBÍN: KRÁSNÁ PO CHUDOBÉ. Melantrich 1935. František
Hrubín vydává už druhou knížku veršů, ale jeho případ je stále stejně nevyjasněný.
Je to s jeho verši zvláštní věc. Mají předpoklady pro opravdu dobrou poesii, ale
stále nic více než předpoklady; čteme-li jeho básně, máme neustále dojem, že to,
co v nich zaznívá, se jaksi ztrácí v prázdnu. Vzbouzejí v nás očekávání, kreré není
nikdy naplněno; žádný obraz zde není něčím více než osamoceným obrazem, odříznutým od své pravé hloubky. A to podivné je právě v tom, že naprosto nemáme
dojem, jak by byl Hrubín neschopen dát svému verši zaznít plně nebo jako by mu
byla pravá hloubka něčím nedosažitelným. Dovede-li Hrubín napsat třeba tyto verše:
»Vzpomínám na krajinu: / Spí v povijanu cest a luna bledá / dolévá lampu stínů /
a v louce zpěv svůj zvedá / jen cikáda, mých rytmů napověda« dovedl by jistě
něco lepšího než hry s metaforami nebo uhýbavého lyrického komentáře vnitřních
chvil. V »Krásné po chudobě« najdeme téměř na každé druhé stránce verš nebo
strofu, jež jako by se chystaly zabratí zhluboka do plnosti básnického světa; ale
skoro pokaždé to všechno nějak sklouzne v nezávaznou lyrickou glosu. Zdá se,
jako by se Hrubín uhýbal vědomě něčemu, co by ho zavazovalo hlouběji než to, co
c h c e zpívat. Zdá se, jako by úmyslně uhýbal pohledem před něčím, co by postavilo jeho vnitřní svět na zcela nový základ a co by ho přimělo vyvažovat krásu
z mnohem větší plnosti. A to je jistě škoda - neboť je zřejmo, že by si takto mohl
Hrubín dobýti mnohem vyššího místa, než jaké mu náleží teď.
tv
LITURGIE A LID. Mluvívá se u nás o liturgickém hnutí, které se jinde mocně
šíří. Ale nemá řádné půdy, napřed by se musel obnovit alespoň legální stav a odstranit všechny nešvary, udržující se proti výslovným zákazům. Leccos se arci dělá v
cyrilských jednotách, ale to vše spíš ze soukromé iniciativy, nesporné zásluhy si
získali benediktini emauzští a dominikáni. Katolická liturgie je dílem na výsost uměleckým a každá svévolná změna od lidí k tomu neoprávněných, a namnoze i bez
špetky vkusu, působí jako rána v tvář. Je to, jako by si někdo dovolil retušovat
obraz Dürerův nebo měnit něco v symfonii Beethovenově. Papeži Pius X. i XI.
vydali zvláštní okružní listy, kde se stanoví normy o zpěvu při mši, závazné pro
celou církev. Zvláště při velkých projevech katolíků, spojených s náboženskými
obřady, jež se konají takřka před očima celého světa, i nevěřícího, má býti dbáno
přesnosti a ryzosti liturgických úkonů. Bylo tudíž přirozeno, že právě přítomnost
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papežského legáta na pražském sjezdu si vyžádala zvláštní péče v přípravě náboženských slavností. Od papežské kurie byl vyslán do Prahy zvláštní ceremonář, který
měl bdít nad tím, aby se vše dálo podle církevních předpisů. Vrcholný akt sjezdových pobožností, mše na stadionu, při níž tisíce účastníků zpívaly příslušné texty
latinsky, jak toho žádá závazná liturgická norma, vyzněl v jedinečně krásný a úchvatný projev katolického kultu. Jinak na Moravě. V revui »Apoštolát sv. Cyrila
a Metoděje« (č. 9) uvádí se v českém překladě referát francouzského jesuity J. Rouet
de Journel-a (v Études, 15. srpna 1935) o pražském katolickém sjezdu, kde se čte
také toto: »Konala se tam (t. j. na Velehradě) také pontifikální mše svatá. Ale jaký
rozdíl oproti mši svaté na stadionu v Praze! Ó posvátná liturgie, v jaké to proměně ses objevila v ten den! P a p e ž s k é m u c e r e m o n á ř i n e z b y l o , n e ž u z n a t i
s v o u p o r á ž k u . Suďte sami! Zatím co se prelát oblékal ke mši svaté, hřmí Marseillaisa, papežská hymna a česká národní hymna. Když se začala mše svatá, tu hle,
místo Introitu zpívaného dobře cvičeným chorálním sborem, slyšíte nesčetný zástup,
tísnící se na velehradském nádvoří, jak zpívá za doprovodu dechové hudby slohu
lidové písně k sv. Cyrilu a Metoději: zpěv to neobyčejně mohutný a pronikavě
vroucí. A aby byl udržen pořádek v tomto kolosálním unisonu, jeden úctyhodný
jesuita (jesuité jsou strážci oné národní svatyně) stojí na kazatelně a ohromnou kyticí lilií dává takt až nápadně zvolna, což ještě zvyšuje velebnost písně. Kardinál
zazpíval Gloria, Credo. L i d s e v š a k n e d á r u š i t i ; zpívá dál a ten zpěv vám
zvolna, při páté nebo šesté sloze naplňuje sluch a proniká až na dno duše. N ě k d o
s e s n a d p o z a s t a v í n a d t ě m i t o s l o v y , a přece když jsme později rozmlouvali společně s těmi, kteří prožili onu chvíli, o tom, co jsme viděli a slyšeli, v š i c h n i n e v y j í m a j í c ani p a p e ž s k é h o c e r e m o n á ř e , jevili r o z p a k y při
srovnávání významu zpěvů čistě liturgických a těchto lidových
p í s n í , do nichž takový zástup dovede vložit celou svou duši...« Jistě zajímavá
kapitulace papežského ceremonáře a zajímavé stanovisko, poněkud arci komplikované netajenou ironií, tohoto jesuity k neslýchanému za takových příležitostí abusu,
jemuž jako by se tím dávala nejvyšší sankce.
jr
KE KATOLICKÉMU SJEZDU. Jako každá živá a skutečná věc, je i katolictví
něco, co se nesnáší příliš s všelijakým tím schůzováním, sjezdováním a manifestováním, které je tak typickým znakem moderního života. To byla věc, která vzbudila nejednu pochybnost, když vešlo ve známost, že bude uspořádán po všech možných sletech a sjezdech i sjezd katolický. Můžeme-li přesto říci, že katolický sjezd
nevyzněl naprázdno, má to své příčiny a svůj význam v docela jiné rovině než jaká
odpovídá pojmu a představě jakéhokoli sjezdu. Neosvědčil se tu sjezd, ale osvědčilo
se tu katolictví. Vskutku s j e z d sám se vší svou organisaci, která nebyla zárukou
žádného úspěchu, se vším tím nezbytným aparátem sekcí, schůzí, resolucí a co
všechno ještě k tomu patří, ustoupil zcela do pozadí před jedinou věcí - před faktem,
že Víra dosud žije plným a silným životem v českém i slovenském lidu a že všeobecný duchovní rozklad ještě nezachvátil jádro národa; že stačí odkliditi všechny
nánosy a zříceniny, aby živá voda vytryskla silným a čistým proudem. A to je
něco tak vzácného, že se to nedá vyjádřit pouhými slovy. Zdá se, že i odpůrci
katolictví v národě českém si to uvědomili více méně jasně. Aspoň by o tom svědčila
zdvojená zloba, s jakou se vrhli na pomlouvání a osočování všeho katolického. Ale
jen katolíci sami si mohou plně uvědomit, co to pro ně znamená. Pro ty slabé to
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znamená důkaz, že se na nich nežádá, aby bojovali za věc mrtvou a ztracenou, jak
se jim chce namluvit. Pro ty silné to znamená, že bude jejich chybou, nebudou-li
s to osvobodit duchovní síly českého katolictví ze zajetí, v němž jsou drženy bídou
tohoto věku. Pro obojí to znamená, že jsou voláni k úkolu, který nedovoluje žádnou nerozhodnost. Katolický sjezd nebyl pouhou manifestací katolické síly. Byl vnějším výrazem něčeho, co už dlouho volalo k českým katolíkům a co od počátku
naznačovalo jedinou cestu. Byl výzvou, která řekla katolíkům jasně, co měli vědět od
prvního okamžiku, kdy si uvědomili, že jsou katolíci: že je to jen katolictví, které
může vyvést český národ z duchovní pouště, na níž už prodlévá déle, než vyžadovala míra trestu - na níž už prodlévá nikoli z trestu, nýbrž ze zoufalé bezmoci, tv
PŘELOM V POPULAČNÍM VÝVOJI NĚMECKÉM. Populační úpadek v poválečném Německu byl tak silný, že těsně před hitlerovským převratem Německo
v něm dosáhlo evropského rekordu: v roce 1932 byla číslice porodnosti, t. j. počet
porodů na 1000 obyvatelů v Německu 15 . 1, ve Francii 17.2, v Československu 21 . 0,
v Polsku 28 . 7, v Rusku (zde jde o rok 1928) 43 . 9. Německý populační statistik Friedrich Burgdörfer dokázal, že přes zdánlivé aktivum životní bilance německého národa,
které vyplývalo z porovnání prostých číslic porodnosti a úmrtnosti, ve skutečnosti
již od roku 1927 nejsou Němci s to udržeti svou populační základnu. Skutečný
stav věcí byl totiž zakrýván zvláštní věkovou strukturou německého obyvatelstva
a teprve po mathematickém očištění od abnormalit způsobených nynějším nepřirozeným věkovým rozvrstvením obyvatelstva vyšel na jevo už v roce 1927 populační deficit (- 1 . 6 na 1000), který se rok od roku zvětšoval. Tato tendence populačního vývoje je ovšem známa ze všech zemí západní a střední Evropy, v poválečném Německu se však projevovala zvlášť důrazně. Teprve od roku 1934 nastal
v Německu v populačním vývoji zpětný pohyb, zatím co jinde pokračoval populační úpadek dále. V r. 1934 přibylo v Německu porodů o 224.000, t. j. o 29 . 4%
víc než v roce předcházejícím. V prvním čtvrtletí letošního roku byl vykázán populační přebytek 101.879 proti 87.890 v prvním čtvrtletí roku předcházejícího.
Tento přelom v populačním vývoji německém láká k vysvětlení. Na letošním
berlínském mezinárodním kongresu pro populační vědu vysvětlil podle Boháčova
referátu Burgdörfer, že »nynější populační vývoj není způsoben příčinami hospodářskými, nýbrž duševními a mravními. Také obrat v Německu není podnícen uměle,
známými půjčkami novomanželům, které způsobily silný vzestup počtu sňatků, nýbrž
spíše důsledek vnitřního procesu, který nastal v německém lidu. Vnějším znamením
toho jest nápadný úbytek potratů ve velkoměstech, zejména v Berlíně. Před několika málo lety bylo v Berlíně zaznamenáno více potratů než porodů, dnes je tento
poměr jen 15:100. Je to fakt, který mne - praví Boháč - mimochodem řečeno,
nutí, abych bral německý národní socialismus jako hnutí vážně.«
Tento vývoj německé populace je skvělým potvrzením správnosti t. zv. racionalisační theorie populačního theoretika Julia Wolfa. Proti většině spisovatelů vysvětlujících populační úpadek důvody hospodářskými (Mombert, Brentano, Dumont,
Bertillon st., socialističtí theoretikové) postavil Wolf thesi, že populační úpadek je
důsledek změny pohlavní morálky. Nikoliv klesající (nebo stoupající) blahobyt způsobuje populační úpadek, nýbrž racionalisace pohlavního života, jež se jeví v nové
individualistické, materialistické sexuelní morálce. Teprve tam, kde zvítězil nový
duch racionalisace nad tradičními morálními názory, teprve tam se odlučuje po-
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hlavní pud od vůle ploditi resp. od připuštění následku pohlavního styku a teprve
tam se otevírá cesta použití antikoncepčních prostředků. Statisticky se ovšem projeví počátek úbytku obyvatelstva později, až když duch racionalisace zasáhne široké
vrstvy. Wolf provedl statistický důkaz, že úbytek obyvatelstva je nejsilnější v těch
vrstvách, v nichž se nejsilněji manifestuje duch racionalisace (»okonomische Rechenhaftigkeit«). Nejmenší porodností se vyznačují neorthodoxní židé a lidé bez vyznání
(tedy průkopníci nového, racionelního, »pokrokového« pojetí života), největší katolíci
a pravoslavní. - Přelom v populačním vývoji německém je přirozený důsledek změněného pojetí života, důsledek zatlačení ducha racionalisace. Víme ovšem, že to není
důsledek návratu k pravým základům života, že nová německá mravnost, jež se projevuje ve vzrůstající odpovědnosti německého lidu k národnímu celku nemá své kořeny
v křesťanství, nýbrž v irracionalismu rasy a národa. Máme proto jisté pochybnosti
o trvalosti nového populačního vývoje v Německu. Přes to však musíme uznati,
že německy boj proti liberalismu ve věcech populačních dosáhl značných úspěchů.
Přední náš populační statistik, doc. Boháč, který se zúčastnil berlínského kongresu pro
populační vědu, shrnul své dojmy v těchto slovech: »U nás žijeme v zátiší, jako
by pro nás populační problémy neexistovaly. Velmi mnohým, kteří sebe považují
za pokrokové, je znamením omezeného nacionalismu, zabývati se také otázkami
růstu i kvality obyvatelstva. Prohlašujeme se za pokrokové socialisty a zásadní odpůrce liberalismu, zatím však v základních otázkách lidské společnosti, jimiž jsou
otázky populační, jsme na stanovisku čistě liberálním: nechat všecko běžet svou
cestou.« Okolnost, že autor těchto vět je přednostou odboru pro populační statistiku našeho Státního úřadu statistického, dodává jeho názoru zvláštní důraz.
sb
JAK SE U NÁS POSUZUJI VĚCI. V srpnu zasedal v Berlíně mezinárodní sjezd
pro trestní právo a vězeňství, jehož se zúčastnila také československá delegace.
Na pořadu jednání byla též otázka kastrace nenapravitelných zločinců a sterilisace
jedinců eugenicky méněcenných, tedy požadavky dávno přijaté a propagované v kruzích pokrokových kriminologů a eugeniků. Část československé delegace, stojící
na pokrokovém stanovisku eugenickém, hlasovala, jako ostatně velká většina ostatních cizích delegátů, pro oficielní resoluci podanou švýcarským lékařem, která v podstatě vyjadřovala stanovisko shodné s německým zákonodárstvím. Pro tento čin,
který sám v sobě je ovšem velmi pokrokový, jenž však má ten jediný esthetický
nedostatek, že totiž byl zasazen do celkového milieu poněkud nepokrokového,
udělal pražský pokrokový tisk od Haló novin až po Prager Presse z československých delegátů reakcionáře, špatné Čechoslováky a div ne hakenkrajclery. Ale abychom věci rozuměli: ne snad, že by se z pánů redaktorů, jichž pokrokovost je mimo
všechny pochybnosti, stali vyznavači křesťanského učení o hodnotě lidské osobnosti
- neboť s tohoto hlediska a jedině s něho možno mít proti sterilisaci důvodné námitky — nýbrž jen proto, že sterilisaci provádí hitlerovské Německo, změnili
ctihodní redaktoři svůj postoj k věci (nechceme-1 i napsati triviálně: otočili se na
čtyráku). A tak se dostávají do situace poněkud paradoxní. Opatření, pro něž si
před časem mohli ruce upsat, neboť šlo o opatření, jež tvoří, abychom tak řekli
kanón pokrokového katechismu, najednou se stává článkem reakce, neboť je uskutečňuje politický režim, který není dost pokrokový také v ostatních věcech. Včera
ještě pokrok, dnes už reakce! Je to opravdu potíž pro lidi, kteří si udělali živnost
z toho, že roztřiďovali věci do krabiček s nadpisem »Pokrok« a »Reakce«, rozho-

480

dovát v těchto těžkých dobách, co je pokrokové a co je zpátečnické, a ještě těžší
rozhodovat, co je ještě pokrokové a co už je zpátečnické.
Nepsali bychom o těchto věcech, kdyby šlo o pouhou nahodilost. Na neštěstí jsme takřka denně přesvědčováni, že se takto, to jest z hlediska pouhé politické, resp. stranicko-politické oportunity u nás posuzují věci napořád. Uveďme
ještě jeden doklad z jiného konce. Dr. Schieszl ve dvou článcích v Hospodářské
Politice poukázal na nutnost organisační reformy našeho hospodářství ve smyslu
stavovského zřízení. Pro tento svůj projev, který učinil jako dobrý demokrat strachující se o budoucnost demokracie, jako člověk vidoucí, kam míří spád věcí a
jako člověk řídící se rozumnou politickou zásadou: volentem fata ducunt, nolentem
trahunt, pro tento svůj projev je u nás Dr. Schieszl vydáván puncovanými demokraty za podezřelého z fašistických sklonů. Pan Dr. Smetáček dal přímo klasický
výraz tomuto druhu myšlení, které usuzuje podle jednoduchých logických pravidel:
vše co dělá Mussolini je špatné, vše co dělá demokracie je dobré. Ve svém dopise
redaktoru Přítomnosti píše o Schieszlově projevu: »Pan doktor si ve svém článku
zahrál s ideou stavovství. Jako člověk, který poněkud rozumí politice, což sám
o sobě tvrdí, zajisté ví, že stavovství je dnes heslem politické a sociální reakce a
že se dějí pokusy o jeho uskutečnění jen ve státech, které jsou dnes baštami reakce. Jak se potom může divit, že se všechny demokratické listy postavily k jeho
zahrávání s onou ideou do střehu?«
Nevíme, zda p. Dr. Smetáček o sobě tvrdí, že rozumí politice, ale zdá se nám,
že se považuje za filosofa, to jest muže hledajícího pravdu a milujícího moudrost.
A tu soudíme, že jako filosof měl by snad uvažovat o věcech poněkud jinak. V samotné myšlence stavovství jakožto organisačního principu nelze spatřovati ani politickou ani sociální reakci a především nelze z historického faktu, že dnes se zdarem
dovedou použiti tohoto organisačního principu při výstavbě státu a hospodářství jen
ty státy, jež se p. Dr. Smetáčkovi jeví jako reakční, usuzovati na reakční, fašistickou
povahu stavovské myšlenky. Vtip je v tom, že nedemokratické státy dovedly vhodně
použiti přirozené lidské potřeby po sdružování členů stejného povolání a daly těmto
potřebám právní formy, zatím co demokracie pro svůj společenský individualismus
zůstala k této přirozené potřebě chladná, ne-li nepřátelská. Panu Dr. Smetáčkovi
bude asi známo, že na př. francouzský neosocialista Marcel Déat se k stavovské
myšlence nestaví nijak nepřátelsky. Ale jemu prostě stačí, že na stavovské myšlence
se zdarem buduje italský fašismus a ještě jiné autoritativní režimy, aby byl přesvědčen
o reakčnosti stavovské myšlenky. Dejme tomu, že některý fašistický stát nařídí
svým občanům, aby jednou týdně měli k obědu švestkové knedlíky. Prohlásí potom
pan Dr. Smetáček naši národní zálibu v tomto jídle za reakční zlozvyk?
Nezdá se vám, že se v naší vlasti povážlivě oslabuje zdravý lidský rozum?
Staří Římané měli jedno dobré přísloví: Koho bohové chtějí zničit, toho zbaví rozumu. Tento zákrok boží moci je i pro lidi s obyčejným lidským rozumem zlý.
Avšak pro spolupracovníky časopisu, v němž se rozum racionelně pěstuje, vybrušuje
a tříbí k své největší dokonalosti, je to přímo katastrofální.
sb
O KLERIKALISMU RUDÉM. Jsou klerikalismy všelijaké: bílé, modré, zelené,
černé i červenobílé. Existuje i zvláštní odrůda klerikalismu, který má barvu sytě
červenou. Všechny ty klerikalismy záleží v tom, že se ten který straník dívá na
svou barvu tak dlouho, až se mu udělá černo před očima, jakmile pohlédne někam
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jinam. Ale rudý klerikalismus je z nich všech ten nejklerikálnější. To je zkušenost,
o které jsme den ze dne stále trvaleji přesvědčováni z inteligentních rubrik tisku
sociálně demokratického i komunistického. V obou těch táborech se intelektuálové
předhánějí ve slepotě, s níž vystřelují své šípy proti všemu katolickému. Jejich zarytost jde tak daleko, že znásilňují i vlastní rozum, jen aby jim z toho mohl vyjít
nějaký závěr, uspokojující jejich zaujatost.
Pěkný doklad o sebevražedné logice, s níž vedou tito lidé svou při proti katolictví, podal ve 209. čísle tiskopisu Právo Lidu nějaký pan Kfz v svém referátě o Pax
Romana. Nemluvíme už ani o tom, že referent se důsledně dívá na všechno katolické jako na záležitost pouhé strany, zápasící o moc, a že vytýká naivně k a t ol í k ů m , že věnovali nejvíce času »modlení, mším a recepcím v klášterech, u biskupů
a farářů«. To je v Právu Lidu věc tak zažraná, že by se neodstranila ani nejdůkladnějším vypráním vnitřností. Nemluvíme také o vzácné poučenosti, s níž referent mluví důsledně o andělských k u r i í c h « ( ! ) . To všechno jsou věci zanedbané
výchovy, které se dají vysvětlit. Ale těžko se dá vysvětlit to kormutlivé vraždění rozumu, které se odehrává o odstavci, vytýkajícím katolíkům, že hlásají mír a při tom
se obdivovali Hitlerovi(!), že bude-li si Mussolini přát, pak jeho fašistická vojska
potáhnou do války s požehnáním od samého papeže(?) že Dolfus atd a t d . . . Praví
se tam doslova: »Tyto protiklady mají podle všeho své kořeny ve známé katolické
sofistice(!) vyjádřené výrokem: »Dávej, co je císařovo, císaři a co je Božího, Bohu!
Podle toho se mohou kroutit, jak se jim právě hodí do krámu. Ve věcech světských
se neshodují vůbec se zásadami Kristovými, které si vybrali jako vůdčí heslo pro
svůj život duchovní.« Taková sebevražda myšlení je opravdovou mukou pro každého
přítele rozumu. V jedné větě se tvrdí, že katolíci se řídí »sofistikou« výroku o císaři a
Bohu - k t e r ý j e v ý r o k e m K r i s t o v ý m - a hned v následující větě se tvrdí, že
se katolíci neřídí výroky Kristovými. Co si z toho má vybrat neříkám ani katolík, ale
loyální čtenář Práva Lidu ? Jak se mohou katolíci zároveň řídit a neřídit výroky Kristovými? Pak se mohou soudruzi divit, že se katolíci s nimi nenechtějí vážně přít!
Jiný doklad rudého klerikalismu, složitější a méně omračující, ale stejně příkladný, podává 37. číslo Tvorby v němž se Fr. Dvorský při příležitosti katolického
sjezdu a Kuncířova případu pokouší vsugerovat, že katolictví je u nás něčím mrtvým
a neživotným. I on používá obvyklých metod nevidět věci, které jsou, a vidět věci,
které jsou jen mžitkami před očima, unavenýma červenou barvou. Nemoha popříti zdar sjezdu, vymlouvá to na »kletbu neprobuzeného, potlačeného duševního
života, obžalobu stádného zacházení s lidskou bídou, odkazovanou na naději věčné
blaženosti*. No, tohle se mu nikdo nebude pokoušet vyvracet. Katolický sjezd mluvil
dost zřetelně. Sociální encykliky mluví také dost zřetelně, co Církev říká ve věci
stádního zacházení s lidskou bídou. A pokud jde o tu kletbu neprobuzenosti, ať
si každý svobodně vybere mezi požehnání probuzenosti komunistických davů, modlících se k Leninovi, a mezi kletbou neprobuzenosti katolické obce, modlící se
k Bohu. Ale jedno přece nelze nechat svobodnému rozhodnutí, a to je logické myšlení. Ani komunisté nemají svobodu volby mezi logikou a nesmyslem. I komunista si musí vybrat buď ano nebo ne a nemůže jít oběma nohama po cestách, které se
rozcházejí. I podle víry komunistické je potřebí nejprve syntesy, aby tese a antitese
byly totožný; a i pak jsou obě stejně totožný. Pan Dvorský se však pokouší držet
zároveň nesouhlasné tese s předem daným závěrem, který jednu z nich popírá něco nad čím by splakal i Hegel. Pan Dvorský totiž tvrdí, že to, čím žijí, trpí a se
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radují katoličtí intelektuálové, »je dokonale lhostejné a mrtvé pro devětadevadesát
procent veškerého lidstva«, že »katolíci dnes tvoří reservaci, isolovanou dokonale ode
všeho, co tvoří skutečný rytmus srdce i mozek dnešního skutečného života.« Při
tom však tvrdí, že katoličtí umělci - uvádí hlavně Barbeye ď Aurevillyho, Chestertona
a Ramuza, mají nesporné hodnoty umělecké, které vidí v tom, že jejich postavy jsou
plné života, opírajícího se o skutečnou pevnou půdu tohoto světa, kteréžto dvě
antitese spojuje závěrem, že tudíž tito umělci jsou právě v těchto svých hodnotách
nekatoličtí, ba protikatoličtí, poněvadž to je něco docela jiného než »důsledky,
k nimž vede čistě katolické chápání světa: sub specie aeternitatis - pojetí, v němž
vůbec nezáleží na logice(!) psychologii a všech ostatních podmínkách a zákonitosti tohoto světa, které naopak pyšní se tím, že je n e g a c í , důsledným popřením
všeho pozemského, tedy i naší lidské přirozenosti, zkušenosti a příčinnosti(!!).«
Bude to jistě omračující novinkou pro každého katolíka, že vlastně popírá logiku.
Jistě by pan Dvorský těžko hledal v katechismu článek, v němž by se to předpisovalo. Jak se věci mají, popírá logiku právě pan Dvorský. Vždyť právě on tvrdí,
že katolický intelektuál žije v mrtvé reservaci a že při tom katolické umění je životné. Vždyť právě on vytýká, že katolický názor popírá přirozenost a zkušenost,
a při tom si nedává sám dosti práce, aby se poučil, jaká je katolická zkušenost
a katolický názor na přirozenost. Pro každého přirozeně myslícího člověka by fakt,
že katolické umění je životné, poukázal na nějakou příčinnou souvislost mezi katolictvím a životným uměním. Pro pana Dvorského to však nejen spolu nesouvisí,
nýbrž stojí vlastně proti sobě; tudíž je to on, který popírá příčinnost. Pro katolíka
je skutečná zákonitost v tom, že právě hříšníci jsou u katolického umělce nejživotnější,*) neboť ví, že právě hříšníkům platí milosrdenství a že právě v boji o hříšníka se zde na tomto světě odehrává svrchovaně skutečný zápas, čímž tento svět
nejen že není popírán, nýbrž nabývá tím vyšší hodnoty. Pan Dvorský však nemá
o tomto pojetí ani potuchy; tudíž je to on, který není práv zákonitosti. Nelze říci,
že on by ji negoval; on prostě o ní neví. Což svědčí o tom, že je to on, který
se vznáší v jakési vzdušné reservaci svého falešného pojetí katolictví, které nemá nic
společného s devětadevadesáti procenty toho, čím »žijí, trpí a se radují* katoličtí
intelektuálové. Kde je tedy potom jaká logika?
Klerikalismus je vždycky věc nebezpečná. Rudý klerikalismus je nebezpečný
nejvíce pro toho, koho posedl. Uvádí jej v bezmocné postavení člověka, který
nemůže na svého nepřítele, který je svázán vlastní slepotou tak, že místo skutečného boje a skutečných ran může jen po něm plivat. Čímž se vydává nebezpečí,
že mu vítr vmete jeho slinu v jeho vlastní tvář.
tv
DUCH ČESKÉHO BAROKA - PODLE PRÁVA LIDU. Mnoho, přemnoho
je těch lidí, jimž je dnešní zájem o české baroko kamenem v žaludku a trnem
v oku. Těžko je vzdávat se miloučkých ilusí o Temnu, které tak pohodlně vyřizovalo tolik věcí, z nichž se teď najednou stávají otázky velmi nepohodlné. Není
tedy divu, že se dějí všelijaké pokusy o znehodnocení baroka. A je nutno přiznat,
že se v nich setkáváme s vynalézavostí, která by byla přímo geniální, kdyby na
neštěstí nebyla uplatňována v říši Hlouposti, kterážto despotická vládkyně nesnáší
*) Tento superlativ připouštíme ovšem jen relativně, t. j. se vztahem k chápavosti p. Dvorského.
Člověku s normálním smyslem pro krásu je zřejmo, že postavy světců mohou byti u katolického umělce
při nejmenším stejně životné (viz. Bernanos). Což ovšem kumunistickému intelektuálovi zřejmo býti nesmí.
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konkurence. O něco takového se pokusilo také Právo Lidu. A řekněme předem,
rázem na sebe strhlo primát. Neboť ještě nikomu nenapadlo spojovat barokního
ducha s Národním sjednocením. Byli jsme sice zvyklí slýchat, že Aristoteles byl
fašista. Ale na t o h l e přece ještě nikdo nepomyslil. A jak krásným myšlenkovým
postupem to je provedeno! Poslyšte si aspoň malý úryvek z tohoto symposia:
»Velebení jesuitů a kultu svatojanského přehlíží všechny až příliš doložené výtky,
které se jim činí a jsou obecně známé. Nové nadšení proti staré nenávisti - to
přece není řešení vědecké. A dokonce již horování pro spojení víry s nacionalismem je pouhým protikladem proti tradičnímu »Čech nemůže býti člověkem římským«. Opouští zcela bytostnou a výsostnou podstatu katolicismu, který je v jeho
universalismu. Bitnar nerozeznává nacionalismus a lokální patriotismus. Propadá
přímo klamu či sebeklamu, když se chlubí, jak rozluštil zázrak obrození. Žádný
vědec nemluví již čtyřicet let o zázraku; šlo o evropské osvobození člověka, jehož
součástkou bylo obrození české, a první podmínkou bylo zrušení typicky barokního řádu jesuitského, v němž bylo češství napořád skrýváno a pronásledováno. Jesuitský odkaz » j e d n o t y « a » s j e d n o c e n í « se nebezpečně přibližuje (doufejme, že
bezděčně!) předvolebnímu šlágru známé politické skupiny.« (Právo Lidu č. 209).Tudy
tedy na to! Vskutku, jaká vynalézavost! Kdo jiný by na to mohl přijít! Dejte komukoli - kromě redaktora P. L. - otázku, jaká je spojitost mezi barokem a nár. sjednocením, a bude docela vedle. V P. L. však na to mají osvědčené lineály a bystré hlavičky. Vezme se na potaz osvědčený šlágr o jesuitech, a hned se spojitost objeví: baroko - víra a nacionalismus - jesuité a potlačované češství - jesuitské sjednocení národní sjednocení...
tv
CO JE TO SOCIALISMUS. V minulém ročníku Řádu měli jsme dosti příležitosti k odhalování pojmových zmatků a ideologických nejasností moderního socialismu. Zatím si jedna část našich socialistů usilující o »zduchovnění« moderního socialismu vydala Ragazovu knihu Od Krista k Marxovi, od Marxe ke Kristu,
a nabízí tento vyčichlý a rhetorický odvar z de Mana jako čisté víno těm, kdož
se pokoušejí býti socialisty aniž by byli marxisty. Pojmový zmatek tato kniha neodstranila, naopak při Ragazově neujasněnosti zásadních předpokladů musila jej ještě
zvětšit. Naprosto se nedivíme, že byla nevlídně přijata nejen u orthodoxních, nýbrž
i u neorthodoxních socialistů. Tak na př. Dr. Eugen Červinka v článku Ragazovo
zoufalství (Dělnická osvěta, 1935, str. 256) odpovídá na Ragazovu otázku: Co znamená socialisticky žít, takto: »Chcete-li už klást otázku, jaký je ideál socialistického
života, já zůstanu při tomhle: Dobře jíst, pít, souložit, mít děti a dráždit sebe
i jiné diferenciacemi, jimž konvence uvykla říkat kultura*. Národní Osvobození je
ovšem tímto upřímným výměrem socialistického ideálu rozhořčeno a namítá, že
dnes, po knihách Masarykových a de Manových nelze takto psáti o ideálech socialistického života. Nám v Řádu, jde o přesné pojmy a nesnášíme dobře ideologickou omáčku, jež se po vlastech československých rozdává přetékajícími sběračkami. Proto je nám milejší Červinkova jasná definice - neboť tu bezpečně víme,
na čem jsme - než Ragazovy mlhoviny. Litujeme jen, že Dan Griffith, autor knihy
What is Socialism?, v níž je sebráno 261 definic socialismu, nezná česky; mohl
by rozmnožit při příštím vydání své knihy arsenál definicí o jednu další, jež by
jistě nepatřila mezi ty málo pregnantní.
sb

