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proto potřebujeme řádné předplatitele!
Č e k á m e na V a š e p ř e d p l a t n é , p o u k a ž t e j e
dříve, než budeme n u c e n i Vás u p o m í n a t
Nemáte-li složenku,
poukažte ihned předplatné bianco na číslo 9 5 . 8 5 5
Z Í S K Á V E J T E NÁM NOVÉ O D B Ě R A T E L E ,
potřebujeme jich ještě daleko více, než máme.

Právě vyšla nová kniha veršů básníka samoty a ticha
B OHUSLAV

REYNEK

SETBA SAMOT
Úprava Otto Stritzka

Cena Kč 18.—.

Přihlášky přijímá administrace

revue Ř Á D , Praha

VIII, Na Rokosce
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BOHUSLAV REYNEK

VEČER
Za soumraku v listopadu
luny prosba nachová,
zdvižená dlaň v noci sadu,
svítí cestám domova.
Dole ticho, z mlh jen hlasy
ptáků vábí pod lesy.
Snědou lunu rouchem krásy
chvílemi mrak ověší.
Mlhy jdou po světla tváři,
po úsměvu měsíce,
po zlatě, v němž do tmy září
teskný tryskot Trojice.
Večer, Veronika vlídná,
pomáhá tvář bídy nést.
Prach, ve vůni rosy stydna,
halí rozsedliny cest.
K zemi obrátivše oči,
děkujeme, zemdleni.
Poslední vůz na úbočí
roste jako zjevení.
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BOHUSLAV REYNEK

J I T Ř N ÍC H R Á M

SNĚHU

Klenby jako mosty slávy
z úsvitu vod vyvstávají.
Roste svatyně dub tmavý
v zimních ulic spícím háji.
Lampy hasnou, dveře kynou.
Šepotem jsou kroky lidí.
Chvěje šera pavučinou,
zvonek adventu je řídí.
V kuropění bledne lícha.
Pastýřka noc uzavřela
třpytící se stádo ticha.
Rozhlíží se, osamělá.
Oděla chrám sněhu sláva
v zory zelenavém jase.
Kníže duší z mlhy vstává,
o berlu tmy opírá se.
S výšin bělají se báně
v oblaku a měsíci
jako opřené dvě dlaně
o vpuštění prosící.
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OKOVY
Boží ruka do vln bytí
sáhla soudu čeřenem,
tvrdý zisk chce vyloviti
po penízi svěřeném.
Těžké jest, co ze dna zdvíhá —
zachřestily okovy.
Pán se táže, duše tíha
vzdechem vzdechů odpoví:
„Jako září na rameni
vůlí tvou se opletu;
okovy se v křídla změní
k pokoji a rozletu".
SUZANNE RENAUD

Z

ČESKÉ

VSI

Na okénko stín
soumrak sesílá.
Kytka kopretin
půl ho zakryla.
Západ nachový
modlitbami září
v bílém krajkoví
jako na oltáři.

Je zde úkryt ticha.
Péče ustlala:
peřina jim dýchá
na strop bez mála,
snad i odletí
v okno jediné,
snad se v zajetí
mračen rozplyne.
Na zdi mléčné běli
paprsky se lijí,
jakoby kvésti chtěly
růže z litanií,
vyšlehly sem v šeře
s Hořícího Keře . . .
Náprstek u světce
vzňal se zlata svity.
Tichý oheň pece
poklad je, nám skrytý.
Povzdech, práce dlouhá,
chléb a spánku touha,
ten, jež vábí přece . . .
Cesta, jíž jest jiti
zamlklému žití!
Přeložil BOHUSLAV REYNEK
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JAN ČEP

DVOJÍ

DOMOV

Přednáška

Čteme v 2. kapitole 1. knihy Mojžíšovy*), že Bůh učinil člověka z hlíny země. To znamená, že člověk jest — aspoň jednou
částí své přirozenosti — téže substance jako ostatní věci stvořené
a že je s nimi spjat pokrevním poutem. Jest se nám ovšem těžko
dohadovat, jaký byl — řekněme — duševní život našich prapředků
v Ráji, ale tolik nám může být jisto, že jejich vztah k věcem, které
je obklopovaly — k zemi, k rostlinám a zvířatům — byl vztah
lásky a harmonie. Můžeme se domýšlet, že pronikali skrze věci
stvořené do tajemství a slávy Boží jsoucnosti a že okoušeli látky,
tvarů, linií a barev věcí stvořených nesmírně zjemnělými smyslovými schopnostmi. — Není pro nás bez důležitosti, že první Ráj
byl na zemi, po které šlapeme i dnes, a že jména dvou ze čtyř řek,
která čteme v biblickém popisu Ráje, si můžeme přečíst na všech
mapách nynějšího povrchu zemského.
Hříchem strhl člověk i stvoření, i zemi, z které byl udělán, do
svého prokletí. Jeho vztah k zemi se tím velmi změnil: zákon lásky
byl nahrazen poutem vášně, která s sebou nese kletbu neukojené
žízně, střídavou vzpouru a pocit rozdvojení. Pouto, které dříve vázalo člověka k zemi v lásce a svobodě, se stalo poutem nevolnickým,
které se zařezává do masa. Láska člověka k zemi byla nakažena
vědomím spoluviny, proniklo do ní cosi krutého, fatalistického, tak
jako tomu bývá v rodinách, jejichž členové jsou poutáni tajemstvím společného zločinu.
Na druhé straně nabyla tato láska přízvuku tragické něhy
a soucitu. Člověk se schyluje k zemi jako k ženě, která trpí jeho
vinou, kterou on přivedl do bídy a do ponížení a která k vůli němu
nosí cáry místo královského hávu.
Země nese s člověkem hrozné břímě času, které se po vyhnání
z ráje svalilo na jeho bedra. Náš pozemský pocit času obsahuje
velmi mučivý rozpor, který je hlavním ostnem naší lidské bídy:
čas se nám zdá zároveň příliš dlouhý i příliš krátký, nuda se v něm
sváří se strachem před smrtí příliš blízkou. Země se dělí s člověkem
o smrt jeho těla, o stárnutí a uvadání, neboť jeho hřích zasel i do
ní símě porušení a hniloby, které nahlodává krásu žen a sílu mužů.
* ) Tyto stránky nechtějí být filosofií ani theologií. Je to přirozeně jednostranný a poněkud vyšinutý výklad jistých životních faktů, jak jej s sebou
nese umělecké zaměření a plán básnického díla. Nutno jej tedy brát často
spíše metaforicky — ačkoli jeho základ není, doufám, falešný.
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V poměru člověka a země po pádu jest cosi ze zoufalé oddanosti milenců odsouzených k smrti, ale zároveň i kus útěchy a naděje. Země, která se stala místem našeho vyhnanství, je přese
všecko touž zemí, kterou protékaly čtyři rajské řeky. Tak jako
paprsek slunce zažehne najednou v střepu pohozeném na cestě drahocennou látku, z které byla udělána váza, zachovalo si i stvoření
známky svého urozeného původu, svou drahocennou substanci,
která z něho tiše září ve chvílích milosti a pozorného soustředění.
Tak jako jsme si odnesli do svého pozemského vyhnanství rozdvojený pocit času, odnesli jsme si i rozdvojený pocit místa. Země
se nám stala domovem, který nás drží a zároveň pudí pryč a dál,
který je nám kolébkou a zároveň vězením. Naše příchylnost k zemi
a k určitému koutu země jest doprovázena podivnou nostalgií za
něčím, co nás přesahuje, co je tu chvíli jinde než my, a nad místem,
které nazýváme svou vlastí, se vznáší fatamorgana pravého domova, tak jako vzpomínka na krajinu, kterou jsme zahlédli ve snu.
Uprostřed země, která byla ze všech hvězd vybrána za bydliště
lidskému pokolení, je každý z nás postaven na jisté místo, které
nazýváme svým užším domovem a ke kterému máme zvláštní vztah
závazku a příchylnosti.
Náš domov jest — jako náš život — z těch věcí, kterých si
nevolíme, do kterých se rodíme. Jsou nám dány, a pokud věříme,
že se věci nedějí nazdařbůh, že všecko, co jest, má jakýsi smysl,
přijímáme i skutečnost svého života a jeho určitého pozemského
obzoru jako svůj úděl, svoje poslání a určení, jako něco, co nám
nebylo dáno nadarmo a bez příčiny.
Náš domov — v nejširším i nejužším smyslu — jest tedy
jakýsi dar, jakési léno, jakýsi úkol, s kterým máme něco udělat.
Stojíme na místě, kterého jsme si sami nevzali, jako jeho stráž.
Cit příchylnosti, který nás k němu poutá, je zákonný a přirozený,
a chtít se mu vymknout nebo jej v sobě udusit, by bylo zvrácené.
Příchylnost k domovu, k místu a ke krajině, kde jsme prožili
dětství, jehož obzor jsme dlouho pokládali za zeď a hradbu světa,
kde jsme se seznamovali s prvními tvary věcí, s jejich chutí i barvou, s tvrdostí jejich rohů a hran, je nám tak vrozena, že by bylo
marné se s ní hádat. Je to cit zakořeněný v našich nejranějších
vzpomínkách, cit, který nás provází po celý život, byť časem nabyl
mnohem složitějšího přízvuku a tesknější perspektivy.
Není pochyby, že ve vytváření obrazu našeho pozemského
domova, našeho rodného kraje, jsou účastny dvě věci: rozloučení
a vzpomínka. Místo, kde jsme prožili jisté rozhodující chvíle nebo
rozhodující léta svého dětství, bude navždy poznamenáno mezi
všemi místy, na kterých se kdy octneme. Stačí často jediná chvíle,
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zalitá podivným svátečním světlem — jako ono světlo, které uviděl
jednoho rána na zdi selské světnice malý Jakub Deml —, aby nám
proměnila celý kraj dětství v končinu skoro nadzemskou. Na věcech, které jsme tenkrát okolo sebe viděli — na pěšině pod stromy
v trávě, na vlhkém koutě vzadu v zahradě, zarostlém kopřivami,
na křivé borovici na pahrbku za vsí, na zátočině polní cesty mezi
dvojí stěnou žita — nebylo možná nic zvláštního, a nejenom cizímu
člověku, ale i nám samým by se to třeba zdálo někdy později málem
ošklivé — avšak ty věci měly tu nevyrovnatelnou vlastnost, že jsme
se na ně dívali očima plnýma úžasu, tak jako když se před Adamem
ponejprv zjevilo stvoření oblité svátečním světlem.
Ta velká slavnostní krása věcí, to jejich podivné záření, kterým je vyzlacen náš dětský svět, tvoří z našeho dětství místo přechodu z rajského pravěku do dnešního času. Jako bychom tenkrát
nebyli ještě docela vkročili na tento svět, jako bychom byli ještě
udržovali podloudné styky se svou prvotní vlastí. Ne nadarmo se
říká o malých dětech, když se usmívají ze spaní, že si hrají
s andělíčky.
Je částí našeho lidského osudu na zemi, že se tento sváteční
svět jednoho dne — nebo lépe nikoliv jednoho dne, nýbrž pozvolna,
aniž víme kdy a jak — od nás utrhne a zmizí v oceáně času jako
kus bludné pevniny. I když nevyjdeme celý život na krok z míst
svého dětství, jsme najednou vyvrženi před jeho bránu a marně
hledáme jeho smazaný půdorys — jenom sem tam narazíme na
nezřetelnou stopu, jako kdybychom ohledávali jeviště kouzelné
noční scény v lese a nenašli tam nic leč vypálené místo po ohništi
a hrnec bez ucha.
Není pochyby, že na území této ztracené pevniny leží studna,
z které čerpá všechna poesie a všechno umění, a že vloha, která
dělá básníka básníkem, záleží ve schopnosti vidět věci — aspoň
částečně a občas — pohledem svého dětství, v jejich prvotní čistotě
a novosti. Rozdvojení poesie a všedního času je také přívlastkem
našeho vyhnanství, následkem našeho pádu, neboť se můžeme domýšlet, že předtím byla poesie prožívána samozřejmě, jsouc vtělena
do každého lidského činu a dechu. —
Je však mnoho lidí, kteří se celý život potloukali z místa na
místo, z venkova do města, ze čtvrti do čtvrti, z domu do domu,
takže by se zdálo, že se u nich nebude mít kdy vytvořit a ustálit
ona krajina jejich duše, onen důvěrný obzor, který by se jim po
každé vynořil před očima, když by si měli někam položit děj smyšleného příběhu, do kterého by se utíkali jako do domova své
fantasie.

A tady jsme, myslím, u čehosi velmi zajímavého. Jsem přesvědčen, že taková zvláštní a důvěrná krajina existuje i u lidí, kteří
jsou jinak bez domova. Naše nostalgie po ztracené vlasti je tak
veliká, že si duše — jak praví kdesi Jar. Durych — snáší sama
útržky obrazů a vzpomínek k stavbě této své krajiny, jako si pták
staví hnízdo z bláta a stebel, posbíraných na všech cestách.
Víme mnozí z vlastní zkušenosti, že zanecháváme kousek sebe,
kousek svého domova nebo své nejasné touhy po jakémsi pravém
a stálém domově na všech místech, kterými jsme prošli a na kterých jsme prožili nějaký otřes, anebo třeba jenom řadu zdánlivě
jednotvárných dní, oddělených od sebe večery se slabým odleskem
západu nad propastí ulice a drnčením kanárčího hlasu v podzemním bytě obuvníkově. Projdeme-li někdy později náhodou podle
dveří svého bývalého bytu — třebas nás v něm tenkrát všechno
mrzelo, takže jsme se nemohli dočkat, kdy už se z něho vystěhujeme — vynoří se nám při pohledu na prošlapanou rohožku pod
schody, na záclonku u dveří domovníkových, na špinavé okno vedoucí do dvora s plechovými sudy na smetí spousta zvláštních
okamžiků i se svým citovým přízvukem — byť jsme si ho tenkrát
ani neuvědomili — a dotkne se nás to jako něžná výčitka.
Vidíme na př. na Nerudovi nebo na Arbesovi, že i městské
dítě má svou krajinu, svůj revír, který se prostírá přes několik
ulic, obsahuje oblasti známější a méně prozkoumané, má svoje
charakteristické chvíle, okamžiky ticha mezi západem a setměním,
tesknou prázdnotu nedělních odpolední, kus nebe nad střechami,
na kterém mžiká večer hvězda, a ráno ještě za tmy zvonění v blízkém klášteře. Vidíme i na ulicích dost živých kluky hrát si
v kuličky a na honěnou, a teprve tam, kde není nic než železo a sklo,
výtahy a kanceláře, stává se terén neplodným pro dětskou fantasii,
a ani to ne docela. Jsem si jist, že i lidé, kteří nikdy neměli své
střechy nad hlavou a nezdrželi se nikdy na jednom místě tak dlouho, aby k němu přirostli, chovají v paměti zvláště důvěrnou vzpomínku na některá místa — na kus hrbolaté ulice s politými chodníky, na lavičku s churavým stromem, na průjezd plný pivního
zápachu, na jedno okno se záclonkou — na kterých spočine občas
jejich srdce tak jako stěhovaví ptáci, „kteří při letu přes moře
odpočívají umdleným křídlům na samé vodní hladině nebo na stožárech lodí" (Jar. Durych).
Kdybychom ostatně sledovali rodokmen lidí, kteří žijí v městě
třebas už kolik generací a kterým nepatří nikde ani na dlaň půdy,
objevili bychom, že si odevzdávají s otce na syna vzpomínku na
kraj, odkud vyšli jejich předkové, a opírají se v mysli o ono místo
jako o svou skrytou zálohu, jako o nezcizitelné dědictví. Tak jako
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se v jejich řeči vyskytují do kolikátého kolena obraty z nářečí
jejich předků, žije dále v jejich představách a v jejich podvědomí
kraj, do kterého třeba jakživi nevkročili. Zdá se, jako by i duše
potřebovala pro svůj život kusu země, kde by mohla zapustit kořeny, odkud by mohla vyhnat kmen a korunu své obraznosti, žádostivé prostoru a světla, kam by se mohla uchýlit, uploužená po
bludných cestách necestách, dřív než se navždycky vznese do
oslňujícího jasu, kde utkví bez podpory. —
Rody, které takto přicházejí vymírat do měst — celé nebo
v některých větvích — mají za sebou často staletou minulost na
jednom místě nebo aspoň v jednom kraji. Taková dědičná rodová
sídla jsou takřka nasáklá životem mnoha pokolení a souvislost
živých s mrtvými je tam mnohem zřetelnější. Není to poutá pověra
nebo básnický obraz, řekneme-li, že ve vzduchu takového stavení
uvízlo něco z nebožtíků dávno zmizelých: ozvěna jejich hlasu, jejich kroků, jejich bolestí a jejich lásky, která váže k nerozvázání
mrtvé s živými. Nepřestřelujeme, tvrdíme-li, že i vnější podoba
takového stavení a všeho, co k němu patří — pohled jeho oken,
linie jeho zdí a střechy, cesta stáčející se k jeho vratům — přijímá
na sebe podobu jeho obyvatelů a jejich skrytého duševního života.
Každý, kdo vyrostl na venkově, kde sedí některé rodiny od staletí
na svých gruntech, ví, že ony domy a jejich obyvatelé, ba i věci
a zvířata mají jakousi společnou barvu, společný rytmus, který
spojuje chůzi a posunky hospodářů s krokem koní, s vrzáním vozů,
s křivkou jejich polí a cest. Zvyky a povaha oněch lidí se nedají
vyložit bez dědictví, které přijali od svých předků.
Není pochyby o tom, že co se týče hmotné stránky tohoto
dědictví, statků a polí, mívá selká posloupnost charakter i dost
nepříjemný. Lze tu velmi snadno propadnout modloslužbě, sobectví
a krutosti. Domy a pole se mohou stát modlami, kterým se doslova
obětují živí lidé, jejich svoboda a láska. Nejsou-li na takových
místech v rovnováze principy, které učí lásce k bližnímu a odpoutanosti od pozemských statků, vede takové držení půdy rovnou k lakomství, k pýše a k tvrdosti srdce.
Drží-li však principy křesťanského života rovnováhu přirozené
příchylnosti k zděděné půdě, musíme uznat, že z toho vzniká nejstarší, nejnormálnější a konec konců nejsympatičtější útvar, k jakému dosud lidstvo došlo. Zít v rytmu se zemí a zároveň v ustavičném boji proti ní, cítit ji pod nohama jako bezpečnou oporu,
která nikdy neuhne, cítit tep její živé mízy, a zároveň být na stráži
proti jejím temným živlům, poutat a pronikat duchem její slepé
bujení — toť nejkrásnější syntésa, která vede k harmonickému
lidskému normálu.
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Jest nasnadě, že tam, kde už lidé žijí dlouho ve styku se zemí
a s přírodou, kde ji od pokolení k pokolení mělní a tříbí svým
duchem, uvádějíce ji jako sami sebe, své děti a svou čeleď v soulad
s liturgickým rokem, kladouce ji za podnož Božské oběti — bude
i krajina zlidštělá a zduchovnělá; její obzor, její tvář budou zformovány v určitý výraz jako kterýkoliv plod tvůrčího ducha.
Jest nasnadě, že bude poznamenána osudy lidí, kteří v ní po
staletí žijí, že bude podobna jim a oni jí. Živí budou přijímat její
podobu jako dědictví po mrtvých, a protože stopy nebožtíků jsou
v ní stále čerstvé a živí o ně klopýtají na každém kroku, budou
skrze ni živí mrtvým blíž.
Není náhodou, že se zrovna k takovým starým selským statkům, kde se vystřídalo mnoho pokolení stejného rodu, poutají
všelijaké tradice, podle kterých jsou nebožtíci v stálém spojení se
svými potomky, dovolávajíce se od nich pomoci a přihlašujíce se
varovnými znameními v rozhodných okamžicích jejich života. Nemusíme se takovým zkazkám příliš bránit a vykládat je všechny
pověrou a chorými nervy. Neznáme přece zákonů nadpřirozeného
světa a obyčejně se dopouštíme té chyby, že na něj bezděčně přenášíme naše fysické podmínky. Není jistě správné onen svět nějak
lokalisovat, místně jej určovat a ohraničovat. Není možné, že se —
mluveno prostorově a obrazně — s naším světem kryje anebo prostupuje, a naši nebožtíci nepotřebují tedy urazit miliardy kilometrů, aby se najednou vynořil jejich stín mezi námi.
Bývají tedy takové staré selské rody velmi názornými příklady obcování svatých a duchovního souručenství mrtvých s živými. Pouto duchovního dědictví, které je spolu váže, může být pro
ně stejně silou a nadějí jako zdrcujícím břemenem. Udála-li se na
př. v některém rodě tragedie lakomství, msty nebo jiné vášně,
trvají často jejich následky uvnitř rodiny po několik generací.
Vnukové jsou poznamenáni hříchy, krutostmi nebo zlomenými
touhami svých dědů. Čerpají ze záloh utrpení, obětavosti, lásky,
nahromaděných od dědů, a sklízejí ovoce se stromů, které zalévali
jejich předkové svou krví. Naopak se zase může objevit v některém
z pozdních potomků dávno zapomenutá křivda nebo zločin, a může
se na něm chtít, aby vykupoval a dále nesl temný osud svého
ztroskotaného předka.
Nutno tedy pojímat historii takového selského rodu nejenom
jako historii jednoho statku, udržování nebo rozmnožování jistého
jmění, nýbrž především jako velmi složitý proud spřízněných duchovních osudů, které se prolínají a zasahují jeden do druhého
podle zákonů velmi delikátních. Každému takovému rodu je vymě342

feno jisté poslání, je mu dána jistá hřivna, aby s ní hospodařil.
Není bez významu, že mu bylo vykázáno — i ve smyslu hmotném
— místo, které zaujímá, a není jedno, vydrží-li na něm nebo bude-li
z něho desertovat, není to jedno už vzhledem k poslání širšího
celku, jehož je částí. Podle zákonů rovnováhy nám často nezbadatelné byla rozdělena nestejným dílem mezi členy jednoho rodu
záloha duševních i fysických sil, štěstí, nadání, utrpení a bídy.
Není pochyby, že uvnitř těchto osudů, v jejich celku, vládne naprostá spravedlnost, avšak její tajemství nám zůstane skryto až
do skonání času.
Znamená tedy pro každého jednotlivého potomka duchovní
společenství s jeho předky jednak velikou oporu, ale zároveň i velikou odpovědnost. Jako můžeme přejít takřka po zádech svých
dědů přes trhliny svých vlastních chyb, může na nás být naloženo břímě cizích nedoplatků, abychom je donesli k cíli. Nikdo
nám sice nezabrání, abychom je neshodili, ale sami se třeba zřítíme zároveň s ním.
Český básnický genius cítil a prožíval toto souručenství velmi
intensivně. Vezměte si K. J. Erbena, jehož básnické dílo je výmluvným svědectvím o tom, jak se česká duše sžila s duchem křesťanství, jak jej vstřebala a uhnětla v básnický tvar. Jest docela přirozené, že duše každého národa reaguje poněkud jinak na ideový
základ křesťanského učení, že je obklopuje svou specifickou atmosférou, vtiskuje mu do jisté míry svou lidskou tvář — tak jako
dává svým Madonám a světicím podobu svých dívek a žen. Tato
tendence je docela legitimní v oblasti profánní tvorby, neboť je
projevem snahy o důvěrné přiblížení k jádru nauky, o její prolnutí
do každodenních zvyků a představ.
Z vědomí a prožívání tohoto duchovního společenství je zcela
živeno dílo Otokara Březiny a Jakuba Demla. Březina se dostává
skrze nebožtíky své krve do velkého kruhu všech bratří, kteří s ním
vzpírají břímě tajemné viny a napřahují zrak zaplání Světla. Dílo
Jakuba Demla je vlastně jediný rozhovor s jeho mrtvými, s matkou, s otcem, sestrou, a hledáním místa, které on zaujímá v poměru
k nim a k těm, kteří je předcházeli.
Není pochyby, že křesťanská nauka o obcování svatých, o tajemném společenství živých a mrtvých, minulých a budoucích,
kteří jsou svázáni poutem duchovního rodu, lásky a viny, vzájemné
zásluhy a oběti, bude vydatným inspiračním zdrojem básnických
děl vznikajících z půdy katolických tradic a bude tvořit jejich
skrytou kanavu. Druhým takovým inspiračním zdrojem bude
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ovšem křesťanské ponětí o individuelní ceně každé lidské duše, vykoupené krví Kristovou, o jejím zvláštním úkolu na této zemi,
o tom, že na každé lidské duši zvlášť spočívá oko Božích úmyslů,
které se projeví třebas jenom jednou za život, v podobě infinitesimální, ale dostatečné, aby převážily v rozhodujícím okamžiku
vahadlo lidských osudů. —
Mluvili jsme o duchovním dědictví a souručenství jednoho
rodu. V stejném smyslu můžeme mluvit o duchovním dědictví
a souručenství celého národa. I jemu bylo svěřeno jakési poslání,
o kterém pracuje v skryté podzemní souvislosti pokolení za pokolením. Také tady jsou hříchy, zrady a zbabělosti celých generací,
které doléhají tvrdě na ramena potomků a mohou být od nich
s napětím všech sil a s nasazením života smazány, anebo se může
pokračovat v nevěrnosti, cestou ke katastrofě. Také tady platí to,
co jsme řekli o domově v užším smyslu: jsme postaveni na jisté
místo, kterého jsme si sami nevzali, jako jeho stráž. Jediný pravý
a přirozený vztah k tomuto poslání je vztah lásky a hrdinství —
ačkoli i cesta ke vzpouře je nám otevřena dokořán. Můžeme sice
dezertovat, ale i nám bylo řečeno, že kdo usiluje zachránit svůj
život, ztratí jej. Není naší věcí, abychom uvažovali, proč nám byla
svěřena jedna hřivna nebo dvě nebo pět, ale počet z nich bude od
nás vymáhán buď jak buď.
Má-li ovšem národ plnit poslání, které mu bylo svěřeno, musí
je především znát a být zajedno o jeho smyslu. A jakmile je pozná,
být mu věren stůj co stůj a obětovat mu všecko. Zpronevěří-li se mu,
odpadne-li od něho, uhne možná okamžitému a nejbližšímu nebezpečí, ale zároveň se zbaví vzpruhy svého života, zdroje své duchovní tvorby, a je uvržen v anonymitu pariů.
Hledíme-li na svou podobu do zrcadla naší historie, máme zajisté nejednou příčinu k znepokojení. Náš charakter jeví podivné
trhliny, podivnou nedůslednost a dvojakost. Vidíme tam jednoho
svého světce zabitého lidmi vlastní krve, druhého utlučeného od
pohanů, když ho vlastní země nechtěla, vidíme nerovné výkyvy
mezi přeochotným přijímáním cizích kultur a domamilstvím zase
až příliš partikulárním, a zejména cítíme až dodnes, až na kořeni
svého života smrtelnou trhlinu reformace, která nás rozdělila
a ochromila navždycky. Vidíme dvojnásobnou zradu své šlechty,
jednou před rokem 1620 a po druhé po něm, její sobectví, vnitřní
nekázeň, nedostatek smyslu pro jednotu, lhostejnost k jazyku
a sterilnost v oblasti duchovní tvorby. Čím byla v podstatě naše
reformace, naše národní pýcha a jak se říká „nejryzejší projev
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našeho národního genia", můžeme dodnes sledovat na našem mělkém
liberalismu, planém novinářském řečnění, na výkyvech mezi ochotou k snadným kompromisům a náklonností ke krátkodechému radikalismu — neboť jejich společným povahovým základem jest
totéž nepochopení pro velkou jednotící ideu, táž nechuť k heroismu,
táž náchylnost k sektářskému hašteření, k drobnému chytračení,
totéž sobectví a malicherná tvrdohlavost, táž myšlenková mělkost
a rozplizlost.
Je toho tedy hodně, co může pokoušet naši malomyslnost
a naše pochybnosti, zejména za situace, která nám visí nad hlavou.
Není toho však ještě dost, abychom kapitulovali. Nemáme vlastně
volby, neboť víme, že všechna naše duchovní tvorba jest v čase
vázána na tuto zemi, na tuto vlast, která nám byla dána jako léno.
Bůh chtěl, aby hlas naší země zněl v zástupu, který zpívá před
jeho trůnem, a aby její tvář byla jednou z těch, které obrážejí
podobu Jeho myšlenky. Nemáme právo zašantročit duchovní dědictví, jehož strážci jsme byli ustanoveni, a nesmíme dementovat
ty, kteří hájí naší pře před Bohem, světce své krve, kteří znají
naše slabosti a naši bídu, ale také naši dobrou, byť kolísavou vůli.
Řekli jsme na začátku, že jsme si odnesli do pozemského vyhnanství rozdvojený pocit času i místa. Náš život se nám zdá příliš
krátký a přítomná chvíle často příliš dlouhá, neboť jsme padli za
obtíž sami sobě a jsme si snesitelní, jenom když sami od sebe dovedeme utéci. Trávíme čas tím, že se ztrácíme sami sobě v lásce
k jiným tvorům — nevědouce, že co v nich hledáme, je často zase
jenom naše vlastní tvář. Známe všichni onen výrok sv. Augustina
(„Nepokojné jest srdce lidské"...), který by se mohl doplnit
výrokem Pavlovým, že nyní vidíme v zrcadle a v podobenství.
Mluvili jsme také o tom, že v naší lásce k zemi jest cosi z tragického objetí provinilých milenců unášených na trosce korábu,
veliký soucit a veliká něha k spolutrpitelce našeho prokletí, která
aspoň neodmítne útočiště hrobu našemu kainovskému srdci, zmítanému protichůdnými a klamnými touhami. Byly nám letos často
citovány verše, v kterých volá Máchův vězeň před popravou za
plujícími oblaky:
„Tam na své pouti pozdravujte zemi,
ach, zemi krásnou, zemi milovanou,
kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlast jedinou i v dědictví mi danou,
širou tu zemi, zemi jedinou!"
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V těchto verších zní drásavá nostalgie někoho, kdo tiskne
k srdci ubohou relikvii, jedinou památku na drahého člověka, to
jediné, co miluje a co má, ale zároveň už upírá vytřeštěný a žádostivý zrak kamsi k jiným břehům, k jiné a větší jistotě.
Známe všichni něco podobného, i když to neprožíváme každou
chvíli s takovou drásavou palčivostí, známe ono uštknutí něhy při
vzpomínce a mírný obzor svého domova, na pěšinu stáčející se
k vrátkům — „na kouř, který stoupl z rodné Ithaky" — ale známe
i nenadálé zívnutí srdce, když čas podřimuje nad naší střechou,
ono zavanutí vůně z neznámých krajin, ono zatetelení přízraku,
který nám snad posílá obraz našeho pravého domova, na který
jsme tady chvílemi málem zapomněli.
„Nepokojné jest srdce lidské . . . " V těchto výkyvech mezi domovem a dálkou, mezi zde a tam, ach tam, v tomto útěku před
sebou samým — který je zároveň hledáním sebe samého — v tomto
pronásledování pravého domova, který se vznáší jako fatamorgana
nad naší krajinou — je kořen naší bájivé vlohy, osten všech příběhů, které byly vymyšleny od Homéra přes Cervantesa k Dostojevskému, Mannovi, Proustovi a Bernanosovi. Člověk si ustavičně
hledá alibi a skrývá se uprostřed stromoví pozemského, „aby jej
nenašel Hospodin, procházející se při větérku po poledni."
Nedejme se mýlit formou moderního románu, který se zdánlivě pachtí jenom za psychologickou skutečností. Není-liž už ve
spojení těchto dvou slov jakási contradictio in adiecto? Není-liž
na konec všecko zdáním a klamem tam, kde není skutečnosti jediné
a pravé ?
Ať si dává moderní román jakoukoliv nálepku, dělají jeho
autoři v podstatě stále to, co dělali odedávna vyprávěči příběhů:
rozvíjejí a znázorňují symbolicky osud člověkův na zemi v jeho
nesčíslných vztazích k ostatním obyvatelům jeho světa a ve vztazích tohoto světa k ostatním světům skrytým nebo poodhaleným.
Co charakterisuje část dnešní — anebo spíše už včerejší — románové tvorby — takového Joyce, Prousta, Manna, Huxleyho — je
to, že z ní není zřejmo, jaký smysl a úběžník má tato hra přeludů — ačli se přímo netvrdí, že nemá vůbec žádný smysl. Máme
však už i příklady, že romanopisec upouští od této distancované
a nezávazné skepse a chtěje člověku vrátit jeho duchovní plodnost,
přináší si do svého pohledu na svět živou víru a staví se do něho
kriticky a dramaticky — to jest formuje jej se stanoviska náboženského a nikoli vědeckého, artistního, historického nebo morálního. Je to na př. na jedné straně André Malraux a na druhé
Georges Bernanos. U obou jde o totální pohled na člověka a na
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jeho osud, a nikoli jenom o psychologickou nebo moralistickou
analysu, jak jsme ji přijali dědictvím od 19. století.
Chtěli jsme však vlastně jenom říci, že k vyložení tohoto fabulačního pudu v člověku, této mánie vytvářet fiktivní situace
a fiktivní osudy s lidmi napůl hmotnými a napůl snovými, nestačí
empirická psychologie, která by chtěla tvrdit, že člověk zná jenom
to, co sám zkusil a k čemu může leda udělat více méně podařenou
obdobu. Těžiště tohoto vytváření fiktivních světů, v kterých si
člověk tak rád hraje sám se sebou na schovávanou, nutno hledat
v jakési prazkušenosti, která je člověku imanentní a která sahá dál
než jeho empirická paměť. Nutno je hledat v podvědomém pocitu,
že žijeme uprostřed Tajemství, uprostřed věcí, které jsou a zároveň
nejsou — nebo lépe, které jsou ještě něčím jiným, nežli čím se
zdají. Tajemství proniká všemi průlinami našeho světa jako přesladké světlo, jehož každý paprsek zraňuje jako předtucha neviditelné vlasti.
Není pochyby, že stvoření je veliké dobrodružství a že v sobě
skrývá jádro, které má božskou příchuť. Poznání, že existujeme
zároveň v čase a zároveň ve věčnosti, stouplo kdysi do hlavy mladému Rimbaudovi jako mystické víno. Kde přestává území tohoto
světa a kde začíná území světa druhého? Kudy procházejí cesty
vedoucí do ztraceného království? Jsou tyto dvě oblasti tak ostře
od sebe odděleny? Nestačí nepatrné vychýlení perspektivy, nepatrný odraz onoho tajemného světla, prýštícího z neviditelného
zdroje, abychom byli sice zde, ale zároveň už jinde, a vrátili se
odtamtud s nevyléčitelnou ranou v srdci?
Kdo ví, jaké překvapení pro nás chystá smrt! Naše tělo před
ní uskakuje jako kůň před překážkou, a ona pro nás bude, doufáme,
spíše místem velikého shledání než rozloučení. Je nám teď možná
trochu líto, že bychom měli navždycky opustit milé cesty této
země, které se tak líbezně vinou v polích mezi stromy — ale věříme,
že smrt bude spíše otřesem, při kterém nám náhle spadnou šupiny
s očí, oním nepatrným vychýlením perspektivy, o které jsme se
tolikrát s nezdarem pokoušeli v svých smyšlených příbězích — a my
vykřikneme radostí, jako když se před děckem náhle otevře náruč
matčina. Věříme, že rajské luhy se budou věčně prostírat na místech našeho rodného kraje, a to, co pro nás tady bylo neusínající
hlodavou tesknotou, bude pro nás tam, v záři onoho světla, které
jsme zahlédli jednou v neděli ráno na stěně svého dětství, věčným
a neustávajícím nasycováním.
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DĚJINÁM STARŠÍHO ČESKÉHO
PÍSEMNICTVÍ
5. K á z á n í j a k o p a m á t k y

literární.

Pobělohorská renaissance katolictví měla v zápětí též nebývalý rozkvět homiletické literatury, která odtud tvoří po víc než
století nepřetržitou řadu sbírek i jednotlivých řečí značné umělecké ceny. Zpracování této rozsáhlé látky není ani zdaleka začato. Jedinou výjimku činí dílo Bohumíra Hynka Bilovského, které
snad právě pro silnou příměs burleskních prvků a pro své opravdu
mimořádné kvality stilové bylo předmětem několika speciálních
rozborů.1) Jinak, psalo-li se o těchto kazatelích, stalo se tak bez
soustavnosti, a k charakteristice se používalo znaků nahodile posbíraných při zběžném listování v tom kterém svazku, proto výsledky jsou tápavě nejisté nebo i namnoze nesprávné.
Problematika tohoto odvětví slovesné tvorby je složitější než
u děl vysloveně literárních, ježto jsou zacílena jinam, k náboženské výchově, a tudíž třeba tuto jejich stránku teologicko-homiletickou rozlišovat od úvah slovesně formálních. České kazatelství
těch dob řídilo se teorií podrobně propracovanou, které se též vyučovalo na bohosloveckých akademiích nebo řádových učelištích.
Krátký souhrn takových pravidel podává na př. Bohuslav Balbín
v svých známých Verosimiliích2) : nastiňuje tu metodu a disposici
v kázáních, způsoby, jak rozvádět dané téma nebo některý výrok
Písma, pojednává o jednotlivých částech duchovní řeči, doporoučí
kazatelům pořídit si dva rejstříky, jeden abecední, seřazený podle
hesel, obsahující témata a výpisky z bible, z otců církevních, ze
sbírek příkladů a z četby, aby nemusel, když třeba kázat, teprve
pobíhat a prošťarávat knihovnu; druhý podle neděl a svátků s poznamenáním, o čem by se na ten neb onen den mohlo mluvit,
a s udáním pramenů; na konec jako příklad otiskuje své vlastní
zápisky na první neděli adventní. Podobnými zásadami se řídili
též kazatelé nekatoličtí.
Ani literární historik se neobejde bez zřetele k této teoretické
základně, podle níž jsou kázání dělána. Musí si zanalysovat jejich
1) K. Kadlec ve Sborníku histor. kroužku, roč. 22 (1921), str. 65—76;
V. Martínek ve Věstníku Matice Opavské 1922, str. 22—40; J. Vašica v Řádu
I (1932), str. 392—399 a v Almanachu slezského krásného písemnictví »Náš
hlas« 1935, str. 116—119.
2 ) Verosimilia humaniorum disciplinarum, seu indicium privátum de
omni litterarum (quas humaniores appellant) artificio (1666, str. 239—254).
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strukturu, zjistit poměr částí k celku, jejich nosnost, citovou gradaci, po případě i výstavbu celých cyklů. Když si takto ujasnil
individuální rysy jednoho kazatele, jeho komposiční zásady, jeho
výrazové prostředky, může pak přikročit k jeho srovnání s jinými
homilety, domácími i cizími, a pomalu dospět k syntetické studii
vývojové.
Jinak je tu nebezpečí mnohých a zásadních omylů. O františkánu Marku Damascenovi, abych volil autora, který mi je blíže
znám, praví Jaroslav Vlček (DČL2 1931, III, 20), že jeho »Trojí
chléb nebeský« (1728) — je to silný svazek přes jedenáct set
stran —, není než »vlastně snůška anekdot, často triviálních
a světáckých« a spisovatel sám »šprýmař, jenž si hraje slovy
a zahrává si rýmy, z prosy dělá verše a z veršů prosu, pravý ohlas
veselých hovorů z chodeb a zahrad klášterů františkánských«.3)
Nic vzdálenějšího pravdy než to. Všecek ten trojnásobný soubor
kázání přísně homileticky stavěný, jak v předmluvě Damascen
»na samém prahu k nastávající věčnosti« píše, pořízený »ne bez
velké práce,« ovoce to jeho dlouholeté kazatelské prakse, měl
být jakýmsi jeho životním odkazem, »památkou na rozloučenou
milým vlastencům a krajanům.« Chce-li se to nazvat »snůškou«,
pak spíše snůškou citátů z nejrůznějších spisů, svědčící o velké
sčetlosti a píli. Tak zvaných anekdot a šprýmů, záměrně vsunutých tu a tam pro osvěžení4), není tu víc než u leckterého soudobého kazatele a bývají většinou čerpány z obvyklých sbírek příkladů neb facetií, jak je ostatně autorem po straně udáno.
Jeden poukaz se u Damascena vyskytuje nápadně často, a to
na Abrahama od Svaté Kláry, jehož vlivem byli u nás zasaženi
i jiní duchovní řečníci. Jak a pokud tento vídeňský augustián,
jenž byl beze sporu stejně velkým kazatelem jako básníkem a
3 ) Po Vlčkovi, z prvního vydání jeho Dějin, to opakuje Hynek Hrubý
v Českých postilláeh (1901), str. 282—283.
4 ) Jiří Scherer T. J. (1539—1605), slavný tyrolský kazatel, jehož »křesťanské vojenské kázaní«, držené na královském zámku v Prešpurku v Uhřích
r. 1594 bylo zčeštěno již roku 1596 děkanem jindřichohradeckým Václavem
Brosiem, jako později v r. 1704 celá jeho postila jesuitou Janem Barnerem,
praví o tom v svých »pravidlech kazatelských« (přeložených Ign. Bečákem
v IV. svazku Bibliotéky nejslovutnějších kazatelů českých starší doby, Kroměříž 1888): »Někdy zemdlené posluchače kratochvilným, věci samé týkajícím se příkladečkem porozveseliti a povzbuditi, nezapovídá se. Avšak na
směšné a kulhavé šprýmy všecek um schválně vynakládati, abys takto lidi
k sobě přivábil a počet posluchačů rozmnožil, toho nikterak býti nemá; takový
neřád nepatří na kazatelnu, nýbrž na místa docela j i n á . . . « Tyto legendární příklady neboli »kazatelské pohádky« (Predigtmärlein) byly odedávna
oblíbeny a šířily se v populárním zpracování i mezi lid (na př. kapucína Martina Kochema Auserlesenes History-Buch 1687; srov. P. Herker, Legende,
v Reallex. d. deutschen Literaturgesch. II, 191).
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umělcem slova5), přispěl k obměnám českého homiletického stilu,
jaké reakce vyvolal u toho či onoho, bude se muset vyšetřit zvláštní studií6). Každý jej nedovedl v sobě překonat jako B. H. Bilovský, uchovávající si svou osobitost a vyrovnanost i tam, kde kráčí
v jeho stopách. U Damascena bylo by lze přičíst na vrub ne zcela
asimilované abrahamovštiny ono »přecházení z prosy do veršů«7)
jež mu vytýká Vlček, neboť někde, ač ne všude, opravdu působí
rušivě, prolamujíc zákonitost stilové jednoty neústrojným přebujením ornamentálních hříček. Něco jiného jsou rýmovaná dvojverší, jimiž se velmi účinně do heslovité zkratky shrnuje a jakoby
plakatuje buď v nápisech obsah kázání8) nebo jednotlivé body
jeho disposice. Ukázka to nejlépe znázorní. Je vzata z počátku
druhého kázání na III. neděli adventní a má nápis: Zrcadlo se
představuje, co každý jest vyjevuje.
Mezi jinými z pilnosti lidské vynalezenými věcmi, není nejmenší vážnosti zrcadlo, jakožto které člověku ukazuje, jak jest, žádnýmu nepochlebuje,
než jak sám v sobě jest, tak ho vytvaruje, jaké čelo, jaké oči, jaký nos, jaký
uši, jaké líce, jaké rty, jaké zuby etc., slovem všecky těla našeho oudy, jaký
samý v sobě jsou vyobrazuje, aniž barvu proměňuje. [Po straně nápis k první
části: Babice zrcadlo haní, že víc není mladá paní.] Z té příčiny velmi se rozhněvala na zrcadlo jakási stará babice, z Aleiny druhá opice, a to tím způsobem: šla ona přes ulici, a maně uzřela před sebou ležící jakýsi kus zlámaného zrcadla, a poněvádž v mladosti své zvyklá musela býti před zrcadlem
se líčiti, shejbla se, jak mohla svým rancem a hrbem k zemi, ten kus zrcadla
pozdvihla, do něho se zhlídla, a vidíce, že není ta, která před časy byla, ná5 ) H. Cysarz, Deutsche Barockdichtung (1924), str. 219: »Die edelste
Wortkunst des abrollenden Jahrhunderts ist Schöpfung Abrahams a Santa
Clara, der vielleicht einzigen Dichterpersönlichkeit in seiner österreichischen
und bayrischen Umwelt: des wuchtigsten Prosaikers seit Albertinus...«
6 ) Českým Abrahamem a Santa Clara, jenže »pohříchu prázdnějším a
hrubším«, nazývá Vlček (o. c. III, 22) Štěpána Frant. Náchodského, probošta pražských křížovníků z počátku 18. století (H. Hrubý, České postilly
269). Všechny takovéto soudy budou se muset přezkoušet. Ostatně Vlček sám
(ib. 25) praví na konci těchto svých úvah: »Rovněž se stanoviska literárního
a homiletického tato skupina ( — do níž řadí Damascena i Náchodského — )
ještě vyžaduje zvláštního podrobného rozboru srovnávacího«, jako se o to
pokusil Č. Zíbrt ve svých studiích kulturně historických.
7 ) Poněkud jiného rázu je »přecházení z prosy do veršů« o němž se
zmiňuje H. Hrubý (České postilly 165), v luteránské postile Martina Fil.
Zámrského z r. 1592: zde je to vkládání hotových veršů do prosy, nikoli skutečný přechod z řeči nevázané ve vázanou v téže větě, v témž rozkyvu myšlenky. Kadencovaná a rýmovaná prosa je ostatně známa již ze středověké,
jmenovitě legendární latiny.
8 ) Na př.: Kdo chce milost Boží míti, ten má chudé lidi ctíti. — Kdo příliš
chvátá k ženění, stav svůj v samé kříže mění. — Není horšího nad sprostýho,
v důstojenství stojícího. — Dej dělníkům, co zaslouží, mzdu zdržující Bůh
soudí. — Politik, po česku hleď se, takových proroků šetř se. — Jed v srdci,
med na jazyku, vyzrazuje politiku, atd.
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ramně se rozlobila s velikým hněvem to zrcadlo na zem hodila, a reptajíce
pravila: »bodejž tě mrcho kat roztlouk': věrná pravda jest, čím dál, tím hůř,
nyní patrně vidím, že již na tom bídným světě všecko se naopak plete, mine,
hyne,9) proměňuje, lidí šidí, a šáluje. Již také i ty zrcadla na nic dělají, z lidí
samý posměch mají! Před padesáti léty dělali mnohém lepší, nebo tehdáž,.
když jsem se do zrcadla podívala, měla jsem pěkné, rovné a lesknuté čelo,
kam se podělo ? Nyní již jest nabírané a jak starý měch složené : tehdáž měla
jsem oči krásné jako papoušek, nyní vyhlížím jako kalousek: tehdáž slonové
pořádné zuby byly ozdoba a stráž mé huby, nyní se všecky tratí a hubí: ten
tu, ten tam samotný stojí jak vylomené v poli koly po velikém boji, již nejsem ta, která jsem byla, skrz to zrcadlo jsem se ošidila etc.« A tak ta babice blázníce, naříkala na zrcadlo, všecku vinu starosti a škaredosti své na
ně složila: kdyby se s Senekem dříve ta Seneka byla poradila, jináče by
o zrcadlu smejšlela . . . (—následuje citát ze Seneky).

Látkově se opírá toto srovnání stařeneeké šerednosti se zmizelou krásou mládí o běžný motiv, jehož použil též na př. François
Villon v svém »nářku někdejší sličné zbrojmistrové«, arci transponovaném do jiných poloh.10) Tím se již dotýkáme vlastní podstaty literárně-historického badání na tomto poli. Jeho úkolem
není tolik podat soustavné dějiny tehdejší české homiletiky, jako
spíše vytěžit ze studia kazatelských děl vše, co nám může objasnit otázky slovesného stilu, básnických forem, látkových zdrojů,
gramatické i leksikální povahy jazyka. I zde chci podat některé
ukázky nového pojetí, ovšem jen jako podnět k další práci v tom
směru.
V kázáních se tu a tam užívá i bajek k znázornění mravních
pouček. Dal by se z nich sestavit slušný výbor. Pramenem pro
tyto alegorisující příběhy ze života zvířat byla tradiční sbírka
Ezopa a jeho pozdějších napodobitelů, snadno dostupná každému
v té době z mnoha edicí, jak nás přesvědčí nahlédnutí do katalogu
kterékoli staré knihovny.11) Osudy českého Ezopa jsou známy:
v polovici 14. století byl po prvé pořízen od nějakého anonyma
překlad veršovaný, jehož opis se nám dochoval v rukopisném sborníku hraběte Bavorovského z r. 1472; nová dvojí verse ezopských
fábulí prózou, přeložená jednak z latinského, jednak z německého
9 ) Je to jinak v té době vzácná, arci jen fragmentární, reminescence
z Bridelova »Rozjímání« ze života sv. Ivana (Akord IV, 418—424) : » . . . růže,
kůže, mineme, hyneme... Měj se dobře světe, v tobě se všecko p l e t e . . . «
10) La vieille en regretant le temps de sa jeunesse ou les regrets de la
belle heaulmiere (Fr. Villon, Poésies complètes, ed. R. Hilsum 1931, str.
44—47), u nás známa ze skvělého přebásnění Otakara Fischera (Villon,
Praha 1931, str. 36—40). Motiv nespokojenosti s obrazem v zrcadle, při čemž
vina se svaluje na ně, je též v bajce Iv. Krylova »Zerkalo i obez'jana«
(Zrcadlo a opice).
11 ) Vydání s řeckým i latinským textem, na př.: Aesopi Phrygis fabulae (Lugduni 1551), Apologi seu fabellae Aesopicae (Hanoviae 1603), Fabulae Graecae et Latinae (Basileae 1616) atd.
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vzdělání Heinr. Steinhöwla, zachovala se nám, prvá ve zlomcích
tisku z roku 1488 (?), 12 ) druhá úplná ve vzácném vydání prostějovském z roku 1557, dílu to Jana Albína Vrchbělského (+ 1551),
správce školy u sv. Štěpána v Praze,13) které pak bylo částečně
opět a opět přetiskováno až do nové doby.14) Proti tomuto pozdějšímu vývoji, který se přimyká těsně k předlohám a nevybočuje z mezí střízlivé didaxe, shledáváme u kazatelů nové prvky
dobového stilu: rozvláčnost a mnohomluvnost, zřetel k detailům,
někde přímo nanášení křiklavých barev, rozvinutí dialogu, bohatou stupnici citových odstínů. Vzniká nový typ bajky, ostře odlišený od dřívějšího i následujícího postoje k látce. Vezměme nejrozšířenější ezopskou bajku o vráně a lišce, která u nás zobecněla
zvláště v podání Puchmajerově.15) Marek Damascen (Trojí chléb
II, 1081), z něhož ji zde přetiskuji, dal si zvlášť záležet, aby vyjádřil protivnou nasládlost a směšné zveličování v lichotných řečech liščiných; při tom narážky na »urozenou krev« nebo obraz
ražený na mincích vysvětlí se tím, že míří na pochlebníky »zdržující se podnes u mnohých panských dvorů a v příbytcích rozličných, jak duchovních, tak světských pánů stavův.«16)
Poslechněme, medle, co o lišce a krkavci vypisuje ostrovtipný Aesopus.
Krkavec, dí on, ukradl jednoho času, dlé přirozené své vlastnosti, znamenitý
kus dobrého a mastného sejra, a zrovna s ním na nejvyšší svršek jednoho
stromu vyletěl. Což když byla potutedlná liška vyšetřila, hned s chvátáním,
k tomu stromu pospíšila, a toho krkavce, jak nejlépejí věděla a mohla,
oulistnými slovy chváliti počala řkouce: »Ale, ale, ale, to je mi pták, toť je
mi krásný pták, jak jsem živá, tak krásného ptáka jsem neviděla! Mně se
všeckno zdá, že jsi ty onen slavný fénix,17) aneb onen vysoce chválený,
a na nejvejš zvelebený rájský pták sám. Tvá milá paní máteř musela se
na aksamitu zhlídnouti, když na vejcích seděla, že tak krásné, hladké
12)

Srov. Zd. Tobolka, Knihopis čsl. tisků I. Prvotisky (1925, str. 23).
J. Jakubec DLČ2 I, 133 n., 143 n., 600 n., 605; J. Vlček DČL2 I, 40,
316; II, 227. Oba překlady, veršovaný i prozaický jsou vydány ve Sbírce pramenů ČA, první J. Lorišem, druhý Ant. Truhlářem.
14) Ant. Truhlář, Jana Albína Ezopovy fabule (1901, str. X X I I — X X X I I )
uvádí jedenáct takovýchto vydání.
15 ) Ant. Jar. Puchmajer, Sebrané básně2 1881, str. 122.
16) Jako v řec. Ezopu (Aisopos) a lat. Phaedru je i v starším českém
zpracování řeč lišky stručná. Ve veršovaném Ezopu (o. c. 75) : » . . . Havránku,
kteraks krásen — a ve všie lepotě jasen! — Labuť přemáháš v bělosti, —
nade ptáky krásen's dosti! Ej, by zpieval havran taký, — byl by míl nade
vše ptáky.« A u Albína Vrchbělského (o. c. 67 »rozprávka o havranu, sýru
a lišce«): » . . . Ó havrane, kdo jest tobě podobný? Neb žádný pták nemá
takového peří, jako ty. A nevím, aby pěknější pták mohl nalezen býti, kdyby
toliko k té kráse nějaký hlas měl. Než tak mám za to, že máš hlas přiobhrúbný.«
17) Rovněž u La Fontaina: »Vous êtes le p h é n i x
des hôtes de ces
bois...«
13)
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a spanilé ptačátko vylihla. Tvoje oči na způsob blesku slunečného se
třpitějí. Ano i ty pazoury, ježto na způsob zbraně obnášíš, dokazují patrně,
žes ex progenie Martis, a z urozené krve boha vojny pocházíš. Ó překrásné
stvoření! Jak dobře, ó jak svatě tvůj obraz v zlato a v dukáty se tlačí!
Než jednu jen ještě věc, ó vyvolený ptáčku, ráda bych na tobě vyzkoumala,
to jediné, pravím, ráda bych vyzvěděla, poněvadž od přirození tolikerými
milostmi a darmi tak velikými nadán jsi a slavně okrášlen, jaký hlásek pak
musíš míti? Nebo myslím, a jináč se nedomnívám, nežli že konopnický!18)
I čížkové, pěnice i stehličkové, pěnkavy i slavíčkové, a jiní všickni ptáčkové,
před jediným tvým zpěvavým hlasem vopodál a daleko skovati se musí. Ach!
Kyž je možná, abych tě, mé spanilé ptačátko, jen jednou aspoň do smrti slyšeti mohla, ihned a z té chvíle by mně všeckna tesknost pominula! Otevři,
ach otevřiž tedy, můj rozmilý krkavečku, tvou rozkošnou hubičku, a potěš
lištičku, tvou nehodnou divčíčku.« Krkavec tu nadmut a pozdvižen jsa takovými, a tak nenadalými liščinými chválami, počal k zalíbení jejímu zobadlo,
hrdlo i usta svá dokořán roztahovati, a k neforemnému krkaveckému »kras,
kras, kras« hlasu pozdvíhovati. V tom skutečném ale předírání vypadl mu
ten kus sejra z huby ven, jejžto ihned liška pod stromem stojící a na lahudku
oulistně očekávající do své tlamy zajala, do své peleše s ní vandrovala, aniž
se kdy více lačnivému krkavci ukázala.

Stejný poměr k dané látce pozorujeme i u B. H. Bilovského,
který rovněž se zalíbením rozpřádá děj do šíře a podtrhuje jeho
citové složky, ale s větším smyslem pro úměrnost. V nově vydaných jeho třech kázáních (Víno ze svatby, St. Říše 1932, str. 34)
čte se též jako odstrašující příklad nerovného sňatku jedna bajka,
nejistého původu, o myšce přející si vdát se za lva.19) Jinde,
v Křesťanském učení (1721, str. 132) používá Bilovský Gabriovy
bajky o kobylce a mravenci k výkladu o povinnostech hospodáře
(v Truhlářově edici Albínova Ezopa, str. 124 a 209). V téže sbírce
Bilovského (str. 114) je česká verse Phaedrovy bajky »Aquila,
feles et aper«, jež není obsažena ani v staročeském zpracování ani
u Albína, ale je na př. u La Fontaina (III, 6), proto ji sem kladu
jako další příklad.
Orlice na vršku dubu hnízdo sobě udělala, divoká kočka v díře v prostředku téhož dubu pro své vylihnutí místo sobě našla, pod dubem divoký
kanec svůj mladý plod položil. Litala nad dubem i nad kancem orlice pokojná
častěji, kanec vycházel ze své vykopané jámy svobodně, a se svou sousedou
orlicí přátelsky se snášel. Nemohla to trpěti kočka, protož vpnula se až do
hnízda orlice, ta mourovatá souseda, lítostivě mňoukala, smutně předla a
z očí slze vypouštěla. »Co jest tobě kočičko?«, ptala se orlice. »Ach nejjasnější královno,« odpověděla kočka, »běda tobě, běda tvým mladým knížátkům, i mně bídné s mým plodem, běda. Zdaliž nevidíš dole toho našeho nepří38) Konopka neb jiřice »pro líbezný zpěv náleží k nejoblíbenějším pěvcům v kleci chovaným« (Ottův Slov. Nauč. XIII, 557).
19) B. H. Bilovský (Křesťanské učení, str. 40) uvádí ji po straně slovy:
Fabula de murium faemella, quae leonis filio desponsari cupiens, pede sponsi
fuit oppressa. Ve známých sbírkách bajek jsem jí nenašel.
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tele každodenně zemi rejpati, strom podkopávati, kořen jeho zubami trhati?
Co skrze to myslí? Chce strom převrátiti, a jak tvou královskou krev, tak
mé koťátka zmordovati a hltavě sežrati.« Řekla to, a orlici v strachu zanechala. Znamenejte dobře ty klevety. Domů jak se navrátila kočka, ani místa
neměla, až se do díry divokého kance spustila: »Ach můj bratříčku,« tak jej
pozdravila, » v velkém nebezpečenství jsou tvé prasátka, škoda jich přeškoda,
obzvláště toho strakatého kanečka.« »Kdo jim o život stojí?« začal se zlobiti
a ptáti kanec. »Ach roztomilý sousedku, vidíš onu černou sousedu na hoře,
jak jest černá, tak jest nevěrná, jenom čeká, až ty na pastvu odejdeš, spustí
se dolů, a tvé čurnátka pro své orličata tobě odnese. Kam ty za ní bez křídel
poletíš?« Ulekl se těch novin kanec. Kocourek zatím v noci své koťátka nakrmil, ve dne strach na sobě na oko ukazoval. Co orlice? Co kanec? Orlice
na pád stromu očekávala, kanec z díry od mladých nevycházel, tak dlouho,
až orličátka s orlicí v hnízdě, prasátka s kancem v díře hladem poscepenaly,
a skrze víru klevetám danou pohynuly, kočce pak i sebe i své plody za
skvostný panket na několik dní zanechaly. Toto jest sice fábule, ale každodenní u nás historie...

Někdy není ani ze souvislosti patrno, že jde o bajku, přebírá
se z ní jen hlavní myšlenka, jako když na př. Damascenovi (o. c.
868) »vepř, i také sit venia verbo svině, heslo jest nevděčnosti,
a to z té příčiny, že se nikdy zhůru na strom nepodívá, pod kterým a z kterého žaludy zbírá a tak dobré lahůdky požívá, nýbrž
jakž přijde, tak odejde« — u Ivana Krylova je tento motiv zpracován v samostatné bajce s názvem »Svin'ja pod dubom«.20) Užití
Ezopa ovšem nebylo omezeno jen okruhem kázání. Již Jar. Vlček
(DČL2 II, 227) upozornil, že bajky o zajíci a ježku použil Bohuslav
Balbín ve své proslulé »Obraně«, aby zobrazil tím účinněji nesoudnou rozpínavost cizinců v Čechách.21) Balbín zde rovněž Ezopa
stilově přetváří podle vkusu své doby. Stojí za zmínku, že i v Bridelově veršovaném katechismu drastický příklad k sedmému přikázání — jiak syn, jehož matka netrestala z malých krádeží v dětství, dopouštěl se pak větších a větších, až byl za to odsouzen na
smrt a cestou k šibenici ukousl své matce nos, aby veřejně dosvědčil, že je vinna jeho žalostným koncem — sáhá svým původem do
tradice českého Ezopa.22)
Do kázání zaléhají dále zřetelné ohlasy duchovních písní. Je
to pochopitelné, máme-li na mysli jejich vynikající roli v procesu
20) Podle poznámky ve 4. vydání »Básni Krylova« (S. Peterburg 1905,
str. 265) má to být obměna Ezopovy fabule »Pěšáci a javor«; v shora uvedených sbírkách se však nevyskytuje.
21) Nový český překlad »Obrany jazyka slovanského« (Národní knihovna I, 1923), str. 14—15.
22) Ve sbírce Albínově z r. 1557 (Ant. Truhlář, o. c., str. 178—179), čte
se o příběh »o synu a mateři«, který je stejného obsahu, jenže syn ukousne
matce ucho. Je tu uveden mezi »novými fabulemi, smyšlenými od Remicia,
také Ezopovi připsanými«.
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rekatolisačním. Ojediněle se tu setkáváme i se zbytky světských
popěvků. Tak na př. Damascen (Trojí chléb I, 557) vplétá do svého
textu písničku o sedlákovi, zaznamenanou již Čelakovským a Erbenem23) (různočtení proti nim vyznačuji kursivou): »Dobře pravil onen (ne o všech): Sedlák jest Boží stvoření, — v prácech
hned od narození, — před pánem heká, před knězem kleká, —
předce jest kopa veliká.«
Daleko hojnější jsou alegace neb citace duchovních písní.
Vybral jsem jako doklad, v mnohém ohledu poučný, delší úryvek
z velkopátečního kázání Frant. Matouše Kruma, kaplana v Kolíně
a rodáka pelhřimovského, jež měl, a otiskl, roku 1723 na téma
z velepísně: »Milý můj bílý a červený« (V. 10). Předně se nám tu
dokumentuje nezbytnost prohlédnout všecek materiál homiletický,
i jednotlivá příležitostná kázání autorů jinak neznámých, a nespokojovat se jen několika proslulými jmény, neboť data pro vývoj stilotvorných prvků najdou se kolikrát právě v těchto zapadlých památkách. Dále je tento passus skvělou ukázkou ryzího patosu o mocném vnitřním napětí a je vlastně, jako celé kázání, stálou
rozmluvou či spíš rozepří kazatele s trpící »sulamitskou chotí«
z písně Šalomounovy, s touto milenkou ukřižovaného Krista, chápanou jako symbol Církve. Písně, jež Krum do textu vplétá, dobře
zapadají do vznícených úvah o barvách zmučeného těla Spasitelova a jsou vzaty z bohaté zásoby soudobých kancionálů.24)
Zvlášť široce využil písně »Černěť já se přistrojím«, z níž cituje
celou polovici (ze 120 veršů 60). Je to jedna z nejoblíbenějších
písní podivuhodně sugestivních, přitlumených tónů, a byla přetiskována častěji i na samostatných lístcích až do nové doby.25)
23) F. L. Čelakovský, Mudrosloví národu slovan. v příslovích (vyd. z r.
1883), str. 332: »Sedlák Boží stvoření, šelma od narození. Jinak takto: Sedlák
Boží stvoření, před pánem smeká, před knězem kleká, a přece šelma veliká.«
K. J. Erben, Prostonárodní čes. písně a říkadla2 (1886), str. 461: »Sedlák
šelma. Sedlák Boží stvoření, šelma vod narození: před knězem smeká, před
pánem heká, v hospodě se vopije, chalupníky vybije.« Převor dominikánů
v Plzni, Václ. Jan Fiklscher, v kázání »Slavná pověst... města Plzně na den
vejroční slavného vítězství nad nepřátely obdrženého« (1710, str. 10) cituje
hanlivý popěvek o Žižkovi: »Takovým spůsobem od tohoto slavného města
prchl — onen zlořečený Žiška, — ta právě ďábelská šiška. — Prve sice jednooká, — potom dokonce bezoká: — která se již v pekle smaží — a pekelným
ohněm škvaří — a škvařit tak dlouho bude, — dokud peklo peklem bude.«
24) V Božanově Slavíčku rájském (1719) písně o umučení zabírají 47
stran (101—148). Tři z nich jsem přetiskl ve sborníčku »Vítězné znamení«
(Brno, 1934).
25) Podle laskavého sdělení p. Dr. B. Václavka, který připravuje edici
špalíčkových písní, byla vydána ještě r. 1790 (v Olomouci), r. 1862 (v Těšíně)
a jinde. Nejstarší její záznam je v rukopisném kancionálu tištínském (Tištín
u Kojetína na Moravě) z r. 1647 (viz K. Konrád, Dějiny posvátného zpěvu
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Není českého původu, nýbrž je přeložena z němčiny26), a to tak
šťastně, že toho ani nepozorujeme. Mimo to se tu ještě uvádějí:
první strofa (z celkových osmi) písně »Kristus příklad pokory«
(v Božanově Slavičku na str. 102) ,27) pak druhá, třetí a čtvrtá
strofa (»Tvá krásná tvář se zachvěla« atd.) z písně »Zdráv buď
Kriste, Boží synu« (u Božana na str. 124—125, celkem 9 strof),
konečně ještě dvě písně, které se mi nepoštěstilo blíže určit: »Sem,
sem, lovcové« a »Nesmrtelný od věčnosti«.
. . . Než moje sulamitská choti, pověz mi, ptám se tě, co pak to musí
býti za milýho tvýho, že o něm dcerám jeruzalémským povídáš, žeby milý
tvůj byl Candidus et rubicundus, bílý a červený? Kolikerý pak barvy, ó sulamitská choti, milý tvůj je? Dvojí-li toliko barvy? Co pak žádné jiné barvy
milý tvůj není, toliko ty dvojí, bílý a červený? Aneb velice musíš, ó sulamitská choti, tu dvojí bílou a červenou barvu milovati, že milýho tvýho candidum et rubicundum, bílýho a červenýho býti nazýváš? Co pak žádná jiná
barva, ó sulamitská choti, se ti nelibí, mimo ty dvojí, bílý a červený? Musela
jsi se tůze do ty dvojí barvy dnešního dne zamilovati, nepamatuješ-li se již,
že jsi někdy milýho tvýho připodobnila k barvě srnčí, neb jelínkovi, když jsi
řekla: similis est dilectus mens capreae hinnuloque cervorum, podobný jest
milý můj k srně a k mladému jelinku! Srneček ale jako i mladý jelinek
mnohonásobně kropenatý barvy je, jak ona pobožná, v písničce své o staroboleslavském zázračném krucifixu: Sem, sem, lovcové! nazvaný, po ony duchovního nebeskýho jelinka stopě, jenž do Egypta hnán, v Getsemanech polapený, s mnohými barvami zbarvený, v duchovním revíru jakr-partaj 28 ) sobě
zpívá! A kterak ty nyní, ó sulamitská choti, dnešního dne, a to na Velký
Pátek, o milým tvým řícti můžeš, žeby milý tvůj toliko dvojí barvy, a to bílý
a červený býti měl? Aneb zdali nevíš, že jsi někdy milýho tvýho připodobnila k sobě, když jsi o něm řekla: Dilectus meus mihi et ego illi, žeby milý
tvůj byl podobný tobě a ty jemu! O tobě ale, sulamitská choti, pro dnešní
veliké nad milým tvým úpění neb smutek dobře se ví, že jsi černá, neboť tak
sama o sobě dnešního dne povídáš: nigra sum, černáť jsem! A nyní nepřipodobňuješ pro svou černou barvu milýho tvýho k sobě, že by byl červený, ale
povídáš, že by milý tvůj byl Candidus et rubicundus, bílý a červený. Musela
jsi te tůze, ó sulamitská choti, dnešního dne do bílý a červený barvy zamilovati, neb v ní nějaké obzvláštní zalíbení své míti, že milýho tvýho candidum
et rubicundum, bílýho a červenýho býti nazýváš. Co pak žádná jiná barva se
(1893), str. 427. U Božana (Slavíček rájský), str. 109—110, v Koniášově Cytaře Nov. Zákona v 1. vyd. (1727) text shodný s Božanem, ve vyd. r. 1752
text značně odchylný.
26) Je to německá píseň »In Schwartz will ich mich kleyden«, která je
doložena v tiscích již z let 1637 a 1638, a potom z vydání v Inspruku z r. 1650
(Drey schöne geistliche Lieder, die geistliche Farb genandt) spolu s jinými
dvěma písněmi o barvách (»In Weiß will ich mich kleyden«, o sedmi radostech
Panny Marie, »In Blaw will ich mich kleyden«, o sedmi radostech sv. Josefa.)
Srov. W. Baumker, Das Kathol. deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen
(1883—1911), I. 96, 99; I I I . 29, 183.
27) Pozměněný text téže písně v Českém kancionále Dr. D. Orla (1921),
str. 208—209.
28) =
Jäger-Partei.
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ti nelíbí, toliko ta dvojí bílá a červená ? Kde pak zůstanou jiné milýho tvýho
barvy ?
Nevíš-li, ó sulamitská choti, že ona truchlivá hrdlička do milýho tvýho
dnešního dne zamilovaná, rozjímajíc sobě, po oné nejsvětější, na památku
mirabilium suorum, divných skutkův svých, včerejší učiněné poslední večeři,
onu přehořkou, do zahrady Getsemanské na horu Olivetskou cestu, v osobě
tvé po milým tvým toužící, na dokázaní mnohonásobných pašijových tajemství do kolikeré barvy se chystá a oblecti strojí, aby tím lépeji milýho svýho
vykontrfirovat a vyobrazovat, jaké by barvy byl, mohla — takto bolestně
kondoliruje a jemu cukruje, zpívajíc: Černět já se přistrojím, k tobě Kriste
Králi! a nad tvým umučením srdce mé mne bolí! pro naše provinění umučeno nevinně; kdo tě litovat nechce, má srdce kamenné.
A jakoby chtěla tu černou barvu v zelenou, nota bene na znamení budoucí radosti, která pojiti má z neskončených pašijových jeho zásluh...
barvu proměniti, žádá: Zelenou sukni vezmu, na Olivet jde Pán! hledí truchlivě smutně, třikrát se modlí tam! Kalich před sebou vidí, potí se krvavě;
anjel ho z nebe těší v jeho těžké mdlobě. A nemaje dosti na ty dvojí černé
a zelené barvě, žádá na znamení jeho nejvyššího kněžství, i třetí barvu, řka:
Modrou mi barvu dejte, tvář Páně zmodrala; nevinným udeřením krví se zalila. A jakoby ještě dosti na ty trojí barvě neměla, jde pro pláč anjelův, kteřížto nad svým králem amare flebant, hořce plakali, do mořské barvy, chtíce
v propasti mořské hlubokost pašije jeho zpytovati: Mořskou mi barvu dejte,
Pán drží mořský trest, slzavé oči mějte pro jejich se mnou lest! A ty, ó sulamitská choti, dnešního dne milýho tvýho dvojí toliko barvy býti nazýváš,
žeby milý tvůj byl toliko candidus et rubicundus, bílý a červený. Zdaliž dáleji, teď jmenovaná, v osobě tvé, ó sulamitská choti, pobožná ona hrdlička nejsouce s těmi barvami spokojena, šarlatovou taký nežádá, chtíce jako věrná
chotí milýho svýho obnažené panenské tělo přikrýti, takto necukruje ? Vezmu
plášť šarlatový, Pán v šarletě stojí, maje věnec trnový, za krále se strojí.
A do vodní barvy jdouce, jakoby svou hořící lásku ochladiti a občerstviti
chtěla, když by milýho svýho v trnové koruně, k smrti odsouzeného, stojícího
v síni, státi viděla, žádajíc: V barvě pochodím vodní, Pilát se umývá; že
smrti není hodný Pán, lidu povídá; Židé křičí: ukřižůj, ukřižuj, Piláte! Císaře
se nestrachůj, odpovíme za tě! A na znamení velikého nad hříchy potření,
žádá: Roucha popelatého budu užívati; již Ježíše milýho na smrt vedou kati!
A že brzo již skrze jeho smrt chirographum decreti, zápis ustanovení,
kterýž byl proti nám, zkažen, a Bůh s člověkem, když misericordia et veritas,
milosrdenství a pravda spolu se potkají, a iustitia et pax spolu se políbějí,
skrze vylití krve smířen bude, na znamení toho žádá barvu nebeskou, takto
ještě cukrujíc: Barvu vezmu nebeskou, pohlídnu do nebe, zvím co říká nad
hořkou smrtí Stvořitele! Slunce svou jasnost mění, měsíc se zatmívá, pukají
se kamení, země se otvírá. A jakoby ještě té truchlivé nad smrtí Páně hrdličce
jedna jakási gruntovní barva scházela a se nedostávala, skloňuje hlavu svou
k zemi, velice se divíc hlubokému milýho svýho — dle onoho: Kristus příklad
pokory, Bůh náš milostivý, Otce svého Syn milý a jednorozený, pro hříšného
člověka ráčil býti chudý a jsa od věčnosti Bohu Otci rovný — usque ad
mortem crucis, až do smrti kříže tajemství zmaření a poníženosti, žádá ještě
jednou na »Valete, Měj se dobře« uviti jemu fialový věnec, s ním jeho hlavu
přikryjíce, takto cukrovou melodii zavírá: Do barvy se zaviji posléz fialové,
Kristus po své pašijí odpočine v hrobě. Kamenem přivalený, měj se dobře,
Pane, na tebe do skonání srdce mé spomene! A ty, sulamitská bolestná dnešní
choti, o milým tvým povídáš, žeby milý tvůj ani nebyl černé, ani zelené, ani
modré, ani mořské, ani popelaté, ani fialové, ano i té nebeské, která naň nej-
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víc přísluší, žeby nebyl barvy, toliko žeby byl dvojí barvy: candidus et rubicundus, bílý totiž to a červený. I kterak pak to býti může, aby milý tvůj,
sulamitská choti, dvojí toliko barvy byl? Je-li bílý, i kterak je červený?
A je-li červený, i kterak je bílý? I zavazuji tě, ó sulamitská bolestná dnešní
choti, pro toho milýho tvýho barvu, abys mi pověděla: qualis est dilectus
tuus? jaké milý tvůj barvy je? Je-li pak předce milý tvůj dnešního dne
candidus et rubicundus, bílé a červené barvy? Jistě, ó sulamitská bolestná
dnešní choti, když já dnešního dne na milýho tvýho barvu patřím, nevidím
já jej více candidum et rubicundum, bílýho a červenýho, ale vidím jej celýho
v barvě proměněnýho, v tváři zatmělýho a zsinalýho. I jak jsi se proměnil,
jenž neproměnitedlný jsi ? Kamž jest se ta někdy sličná tvářnost tvá, pulchritudo mea, kráso má, poděla? Quomodo mutatus est color optimus? neb:
kterak se proměnila barva tvá nejlepší? I jenž jsi ty byl někdy speciosus
forma prae filiis bominum, krásný nad krásu synův lidských, pulcher et
decorus, krásný a pěkný, electus ex milibus, vyvolený z tisícův? A kterak
jsi nyní tak celý proměněný v kráse? V tváři zatmělý a zsinalý? I kterak
jsi se proměnil? Kamž jest se ta někdy sličná tvářnost tvá, pulchritudo mea,
kráso má, poděla? Již v pravdě mohu o tobě, milý můj, kráso má, s oným
bolestným hagiofilem tvým s podivením dnešního dne řícti, a tebe se tázati:
Tvá krásná tvář se zatměla, kteráž se nad slunce stkvěla! Oči krásné, hvězdy
jasné, krví jsou zmáčené, smrtí zamračené, kráso má, kamž se poděla? Usta
od bití zsinaly, jako fiala zmodraly, zbledly líce převelice, hlava jest zbodená,
takliž jest zrušená krása tvá, nebeský králi? Ruce prohnali hřebové, tělo zedrali bičové, až do kosti bez lítosti jest raněn milý Pán! Ach kolik tisíc ran
jeho vystáli oudové? Ach právě předivné, sulamitská choti, dnešního dne
milýho tvýho proměnění, život umřel, Boží oko, Pán stvoření oči zavřel!
Nesmrtedlný od věčnosti smrt podstoupil, aby od ďábelské zlosti svět vykoupil! Země, skály se pukají, tmí se slunce: žádné lítosti nemají lidské srdce.
Již v pravdě mohu se ty tvé tak tůze proměněné dnešního dne barvě podíviti
a řícti s oným pláčtivým prorokem se tážíc: Quomodo obscuratum est aurum,
mutatus est color optimus ? kterak jest zašlo zlato, proměnila se barva nejlepší ? A kterak ty, sulamitská, bolestná dnešní choti, povídáš, žeby milý tvůj
dnešního dne byl candidus et rubicundus? bílý a červený? Co ti řeknou,
ó sulamitská, bolestná dnešní choti, starozákonní figury? Co řeknou patriarchové a proroci, jenž jsou o jeho tváře zatmělosti a sínalosti v Duchu předpovídali? Co řekne onen v krvi ležící Abel? Co onen svázaný Izák? Co onen
patriarcha Jakub, jenž o něm v Duchu pověděl: Lavábit in vino stolam suam,
et in sanguine uvae pallium suum, zmejeť v víně roucho své, a v krvi hroznové oděv svůj! Co ona Jozefová tunika neb sukně v krvi kozelčí smočená?
Co onen uposmívaný Noe? Co onen jatý a svázaný Samson? Co onen poličkovaný prorok Boží Micheáš? Co onen bez jazyka mluvící, mezi dvouma špehýři na sochoru visící lotrus neb hrozníček? Co onen fasciculus myrrhae,
snopček myrhy? Co onen od hlavy až do paty z řetězem raněný a na smetišti sedící trpělivý Job? Co onen za nemoudrého držáný David? Co onen
korunovaný od mateře své in die desponsationis suae, v den zasnoubení svého,
král Šalomoun? Co onen prorok Boží David, žalmista Páně, jenž jej nazývá
červičkem a ne člověkem, opprobrium hominum et abjectio plebis, pohanění
lidí a opovržení obce, a že de torrente in via bibet, z proudu na cestě píti
bude, a že bude flagelatus tota die, mrskán přes celý den ? Co zase onen starozákonní prorok Izaiáš, který pro jeho tváře zatmělost a sínalost poznati ho
nemohl, takto se díví: Quis credit auditui nostro? et brachium Domini cui
revelatum est? Kdo uvěřil slyšení našemu a rámě Páně (tajemství umučení
Božího) komu zjeveno jest? Non est ei species neque decor, nemáť krásy ani
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pěknosti, vidimus eum et non erat aspectus, viděli jsme ho, a nebylo nač pohleděti. Despectum et novissimum virům dolorum, et quasi absconditus vultus
eius et despectus, pohrdaného, nejzavrženějšího muže bolesti, a jako skrytý
obličej jeho a potupený, odtud nevážili jsme ho sobě! Co zase řekne onen
prorok Boží Jeremiáš, jenž o něm mluví v pláči svém: Dabit percutientibus
se maxillam, saturabitur opprobriis, že nastaví bijícímu sebe líce a nasýcen
bude haněním, a že není bolest jako bolest jeho, a že morte turpissima, smrtí
nejohavnější potupen bude, a cum iniquis reputatus, s zločinci počten bude?
Aneb, sulamitská bolestná dnešní choti, co ti řeknou oni dva jeho učedlníci
Petr a Pavel, jenž první z nich nazývá jej petram scandali, skálou pohoršení,
druhý ale stultitiam et maledictum, bláznovstvím a žeby učiněn byl pro nás
zlořečenstvím — což vše jeho přehořká dnešního dne bedlivěji povážená, nejsvětější pašije ukazuje a potvrzuje. A kterak ty, sulamitská bolestná choti
na tom stojíš, že dilectus tvůj je candidus et rubicundus, bílý a červený?
I ptám se tě, ó sulamitská choti, ještě jednou: Qualis est dilectus tuus?
Jaký je pak milý tvůj ? . . .

Až se všecek tento posud jen velmi povrchně známý obor prozkoumá a zhodnotí, shledá se, že sice daleko ne všecka, ale přece
mnohá kázání té doby patří do krásného písemnictví jakožto díla
opravdového slovesného umění. Než i v ostatních výtvorech duchovního řečnictví, kde estetisující záměry se projevují jen místy v ojedinělých pasážích, možno nashromážditi spoustu cenných poznatků
k výkladu soudobé poesie. Dovedl-li Bridel s hravou lehkostí užívat
kosmických motivů v Rozjímání o nebi v noci na jitřní28a), vysvětlí
se to též tím, že měl k tomu dobrou průpravu ze škol, jak svědčí
Balbínova Verosimilia, a že takovéto přibírání astronomických
obrazů k ilustraci duševních stavů bylo tehdy obvyklé i v kázáních.
Stejně tomu bylo o půl století později. Tak svatopolský farář Jiří
Frant. Procházka de Lauro celé své kázání o sv. papeži Piu V., konané u sv. Jiljí v Praze ten rok, kterého řízení a panování držel králomoc29), t. j. 1713, založil na srovnání jeho s králomocem-Jupiterem:
s kazatelny se dívá ,,jako s nějaké matematické vížky", hvězdy jsou
mu světa tohoto oči, vojsko neb rytířstvo nebeského), veškerá disposice i dikce svědčí o odborných znalostech, ačkoli to autor s líčenou
skromností v úvodě popírá, dovolávaje se Barclayesi) a Komenského: „Nebo já, ať se upřimně přiznám, obloze nebeské málo rozumím.
Míval jsem sice někdy chuť k umění hvězdářskému: však umenšil
mně ji Nicopompus u Barclaja, kterýžto o hvězdáři z postavy a patření světel nebeských to, co by následovati mělo, prorokujícím,
28a) V jeho sbírce »Jesličky« (1658); vyšlo v novém přetisku v Olomouci
1931.
29) Je tu zároveň chronograf: » . . . ten rok, kterého řízeni a panoVVání
DržeL kráLoMoC« (1713).
30) Podrobně v Bridelově Rozjímání o nebi (16): » . . . vojanské snad jsou
sjezdy, ach jak jest to sličné vojsko.«
31) John Barclay, básník a satirik latinský (1582—1621).
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rovně tak mnoho smejšlí jako o slepým, který k terči kamením hází:
nebo když jich 150 vyhodí, byl by div, aby aspoň jedním nebo druhým terče netrefil. Odradil mně též od toho kunstu chytrý Amos
Comenius (Labyr. 11. n. 1), který mezi hvězdáře přijda, viděl sice,
že oni svými šňůrkami, závažím, pravidlem, kružidlem cesty hvězdám vyměřují, však když bedlivěji ke konci pozoroval, spatřil, že
předce svývolné hvězdy podle těch muzikantův hudby nechtí se
řídit; že předce jináč tancují, než se jim h r a j e . . D a n i e l Nitsch
(Berla královská 1709, str. 244—245) chtěje ukázati, jak mizivá
a nepatrná je všecka přirozená světlost, moc a jasnost slunce proti
neskonalé kráse Boží, začíná tímto chvalozpěvem: „Slunce jest to,
kterýmu se přičítají všickni oučinkové nad- i podměsíční, nýbrž
i podzemští; od něho a mocí jeho zelenají se louky, květnou zahrady,
štěpnice k ovoci dozrávají, vzrůst berou lesy, ujímají se štípkové,
množí se háje, barví se kvítí, červenají tulipánové, rozvíjí se růže,
bělí narcisové, žloutnou fialy, modrají lampatyky, kropějí se karafilatové, rozhojňuje se obilí, vinohrady hrozny vyvařují, ptactvo
k zpěvu se vzbuzuje, šveholí a štěbetá; nýbrž i člověka plození jemu
tady se p ř i p i s u j e . . P r o t i slunci krása světa jest „mrzutost, jeho
blesk proti slunci jest sotva malá jiskřička, to blískání drahých kamenů proti slunci jest uhel trošku roznícený, to zlato proti slunci
jest pozlacené bláto: tuť bychom", — kdyby nám bylo dáno obíhat
se sluncem kol celého okrsku zemského — „rádi a slušně celým světem pohrzeli, po něm více hleděti n e c h t ě l i . . T e n t o motiv, že pohled
na nebe vzbuzuje v člověku odpor k zemi, dostal zvlášt výraznou
formulaci ve slovech sv. Ignáce z Loyoly: Quam sordet mihi terra,
dum coelum aspicio; vzal si jej za předmět celé básně Bedřich Bridel 32 ), a týž výrok Ignácův citují B. H. Bilovský (Coelum novum
1724, str. 231) i M. Damascen (Trojí chléb 333).
K Bridelovým úvahám o marnosti lidské, v jeho básni „Co Bůh?
člověk?" možno uvésti jako parallelu tento úryvek z Damascena
(o. c. 57):
Podle všech jak duchovních, tak světských spisovatelův snesení, a dle
samé pravdy potvrzení, nic jiného není člověk, quam fortunae lusus, inconstantiae imago, invidiae et blaspheniae trutina: toliko hra štěstí, obraz nestálosti, hřídel zlořečení a závisti. Tu quis es? Kdo jsi ty? Rymotok a žluč,
zrcadlo porušení, kořist času, otrok smrti, pocestný odcházející, zlomivá rytina: míč, nímžto Bůh hraje, křehké a nedostatečné, nahé a bezbranné, pomoci cizí potřebné, a ke všemu štěstí opovržení zanechané tělo, ještě se ptáš,
kdo jsi? List, který vítr rozhání, květ zvadlý, seno vysušené, zem a popel,
shnilo ta a červ, všeobecní marnost: ještě nemáš na tom dosti? Jsi hlína a
32) Rozjímání svatého Ignacia na ta slova: Quam sordet mihi terra, dum
coelum aspicio, Jak mně mrzí země, když na nebe hledím (1658). Mrzeti znamená tolik co protiviti se, hnusiti se.
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slina, dejm a
hrob s sebou
a ničemnost,
marnosti, na

pára v krátkém čase pomíjející, lodě roztržená, mrcha citedlná,
hejhající, stín utíkající. Anobrž ne stín, ale stínu sen, prázdnost
poběhlec toho nuzného světa, skrejš bolesti, zběř žalosti a škola
tom již tenkráte můžeš míti dosti.33)

Byla tu jistá zásoba oblíbených symbolů, k nimž často sahali
básníci i kazatelé. Vezměme knihu: Bridel složil zvláštní báseň
o tom, že „Velebná Svátost oltářní jest kniha"34), Fabian Veselý
T. J. (Kázání sváteční i nedělní 1724, str. 21), srovnává nebesa
s knihou, křížovník Benedikt Pretlík má jedno kázání na téma
„Svatý kříž pod způsobou knihy uvnitř i zevnitř popsané" (1735).
Někdy jsou založena celá kázání na symbolice jednotlivých písmen
některého jména, jako B. H. Bilovského kázání o jménu Maria35)
nebo kapucína Petra Štěpána z Tejncle o jménu sv. Jana36). I orientace v soudobém umění výtvarném nám leccos osvětlí. Uvádí-li
B. H. Bilovský v jednom svém kázání (Křesťanské učení 1721,
str. 96) příklad z Valeria Maxima o tom, jak dcera svého otce,
mořeného v žaláři hladem, kojila svými prsy, odstavivše dítě, nebudeme se tím zarážeti, když shledáme týž motiv zpracován na př.
P. P. Rubensem na jedné kresbě v leningradské Ermitáži.
Zbývá se krátce zmínit o jazyce těchto homiletických památek,
věci, která by zasluhovala podrobnějšího výkladu. Česká řeč je tu
nástrojem neobyčejně mocné výrazové síly a bývá někdy rozehrána
v strhující melodii, plnou mohutnosti a pokořující lahody. Oč působivější než v této písemné petrifikaci musela být v doprovodu gest
a mimiky! I kazatelé byli nuceni, příkazem této epochy stilotvorné,
hledati přiléhavý výraz pro zjemnělost nitrného života, zasaženého
33) Srov. u Bridela: Já jsem dejm, vítr p á r a . . . (15), Já popel prach a
bláto, trupl země a hnůj shnilý... (17), . . . hra všelijaké marnosti (21), Já
jsem hříchův kaliště, samá a pouhá shnilota, červ, pouhé smradlaviště . . . (23),
bez zbraně, nah, mizerný (24), Já nad slámu, květ, seno, jako pléva jsem laciný (25), Nic nejsem, ani stínu stín . . . (27).
34) Ve sbírce »Stůl Páně« (1659).
35) H. Hrubý, České postilly (1901), str. 253.
36) Titul tohoto kázání je: Vox clamantis in deserto, aneb Hlas volajícího na pouští. To jest: Na někdy jmenovaný Vysoký, před léty pustý, v kraji
čáslavským, na panství Malešovským ležící, nyní pak slavným jednoho a trojího Boha chrámem, spolu s poustevnickým příbytkem ozdobený, a svatého
Jana Křtitele rčený Hoře prohlášená, a v českém jazyku přednesená chvála
téhož sv. Jana Křtitele (vytištěno v Starém městě Praž. 1697). Za základ je
vzata latinská forma »Ioannes«, »sedmiliterní počet, který netoliko sedm
svátostí, sedm radostí, sedm darův Ducha sv., sedm posledních slov Krista
Pána v sobě obsahuje, ale taky jakožto hlas slova tajemství plné jest strany
jedné každé litery tohoto svatého jména.« Kázání je přetíženo citáty. Jsou tu
též analogie z hvězdářství: Ježíš je slunce, Marie hvězda, archanděl Gabriel
Dobropán, božská a lidská přirozenost v Kristu Blíženci.
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katolicismem v samých kořenech, buď v domácí zásobě ať literární
či lidově nářeční, nebo v cizomluvech a v neoterismech, při čemž živý
styk s posluchačstvem je uchránil od zrůdností pohlovských37).
Není proto myslitelno, aby se při studiu českého lexika prostě pomíjely, jak se to dosud dálo, tyto bohaté zdroje, jež nezůstaly bez vlivu
na formaci novodobého spisovného jazyka.

V I C T O R L. T A P I É

DEFENESTRACE
Když se začalo smrákati, sešlo se několik pánů v jednom paláci
na Malostranském náměstí. Přišli sjednati hrozný program příštího
dne. U kterého z nich vznikla myšlenka, že v tomto rozhodném okamžiku, k němuž se v zápase s mocí katolickou došlo, je třeba se vzdáti
myšlenky na postup obvyklou právní cestou, přejiti k odboji, strhnouti v něj ne pouze několik lidí, nýbrž celou stranu protestantskou,
ba, možno-li, celý český národ s jeho svobodami a tradicemi, a protože je císař vyzval, vyzvati císaře k boji vraždou jeho ministrů?
V této souvislosti byl vždy jmenován Thurn. Snad mluvil opravdu
první o zabití — ale jeho myšlenka nikterak nepoděsila ty, které byl
zasvětil do svého plánu. Dům u Montagů, kde se spiklenci sešli, patřil
Albertovi Smiřickému. Spiklenců bylo jen několik: pán domu,
Thurn, Budovec, Václav z Roupova, Colonna z Felsu a dva bratří
Vchynští — a ještě snad nebyli tu toho večera všichni.1) — Jejich
usnesení vyznělo v tom smyslu, že místodržící nemají býti zabiti
jen jaksi bez rozmyslu, že nemá to býti sprostá práce, kterou by bylo
lze pověřiti kteréhokoli pochopa, nýbrž že mají zahynouti před očima a po schválení shromážděných protestantů, že to musí býti
jakási právní exekuce. Toho večera stanovili nepochybně i v podrobnostech režii zítřejšího dne a určili oběti: Slavatu a Martinice příjmím Smečanského, nejkompromitovanější, resp. nejvíc usvědčené —
a snad i nejméně nebezpečné, z těch, kdož při celém podniku přichá37) Čteme-li u M. Damascena (o. c.) takové složeniny jako horlivotepčení (963 = horečný tep), nebo mozkobrusná otázka (426), nebo mrtohlavní
bloudníci (84), nebo lampa hořící aneb světlonoška (808) a pod., vzpomínáme
si bezděky na Václava Pohla a jeho Pravopisnost, ale to jsou příklady celkem
řídké a daleko ne tak nezdařilé.
1) Frid. Macháček, »Defenestrace pražská«, ČČH XIV, str. 300 až 301.
Sr. též Z. Wintra »Staroměstští v bouři r. 1618«, ČČM 1890, str. 179 sq.; je
to detailní, ale zajímavá studie.
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zeli v úvahu. Po zločinu, resp. při něm prohlásil kdosi, že prý je
škoda, že také „Dlouhý" není po ruce, aby sdílel osud s druhými.2)
Byl to však ojedinělý hlas, výkřik vzníceného člověka, který se opíjel
vůní krve. Po tom, co víme dnes o úloze a díle Lobkovicově, není
arci možno se ubrániti otázce: proč ušetřili spiklenci svého nejnebezpečnějšího protivníka ?3) Snad bylo to proto, že byl — příliš
nebezpečný. Dotknouti se kancléře — jaké to bylo drama pro tehdejší Evropu! To bylo cosi jako dotknouti se sama císaře. Slavata
a Martinic byli lidé dosti vážení, aby jejich exekuce se mohla státi
významným gestem. Při tom však neměli zase té závažnosti — aby
jejich smrt vyhloubila nepřekonatelnou propast mezi panovníkem
a stavy. — Zvídavost i potřeba, proniknouti až do posledních kořenů
celý projekt, probouzejí arci ještě další otázky: V kterou chvíli byl
pojat tento plán ? Nemělo snad spiknutí svůj začátek na některém
cizím dvoře ? Nebyly na něm interesovány některé vysoké osobnosti
protestantské internacionály: v Nizozemí, v Německu nebo ve Francii? Problém byl v tomto smyslu také skutečně formulován.4) Netřeba však situaci příliš dramatisovati. Pokud se týče Francie, nevidíme tu nikoho, kdo by byl mohl míti nějakou účast na těchto tajných plánech. České záležitosti nesouvisely přeci jen tak těsně se
záležitostmi francouzskými: Villiers-Hotman a Duplessis-Mornay,
jejichž korespondence jsou dochovány v našich archivech, neměli
o nich než povšechné zprávy. Jistě že se o ně zajímali, ale spíše
s hlediska evropské politiky, než pro ně samy. Krátce, celou odpovědnost z jejich činů třeba úplně ponechati velmi malé skupině
vůdců, v jejichž rukou měli protestantští stavové čeští, celé Cechy
i celá protestantská Evropa býti „pouhými nástroji".5)
2)

Sr. Frid. Macháček »Defenestrace pražská«, ČČH XIV, str. 305.
Gindely, Děj čes. povstání I. str. 240.
4 ) Čítáme často, že Lobkovic dlel ve Vídni, což prý mu zajišťovalo jiný
osud než ostatním. Myslím však, že i kdyby býval byl v Praze, nebyl by býval »defenestrován«. Sekretář Pavel Michna unikl ve skutečnosti defenestraci
jen tím, že opustil město. Byl veřejně prohlášen bezectným a jeho jmění zabaveno. Nemohouce nad ním vykonati exekuci, odsoudili jej stavové k smrti
občanské. Nic podobného se nestalo Lobkovicovi. Kancléř, ať už pro osobní
vážnost, jíž se těšil, nebo pro svůj úřad, který jej vázal nejen k císaři, ale
i k stavům českým, zůstal ušetřen. Jeho dům i jeho rodina byly respektovány. Zřejmě byl i on kryt osobně aspoň do jisté míry, povahou posvátné
a nedotknutelné osoby panovníkovy. Veřejné exekuce v XVII. století nejsou
jinak řídké, takže můžeme dobře pozorovati, s jakou rozvahou, ba možno
říci: s jakými nuancemi byly prováděny: Concini, člověk nízkého původu
a dobrodruh, byl prostě zabit; naproti tomu, když princ z královské krve,
Condé, spatřil 1. září 1616 předpokoj královnin plný ozbrojených šlechticů,
a vykřikl, že ho chtějí zabiti, přiblížil se k němu Themines uctivě, upokojil
j e j a požádal jej o jeho meč; ani kardinálovi Khleslovi, kardinálovi a knížeti
3)
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Způsob exekuce, který spiklenci zvolili, nebyl, jak tito zřejmě
věřili, nějakým speciálním projevem české tradice, třebaže se defenestrací z oken radnice novoměstské za časů husitských byl znamenitě zapsal v paměť lidskou: s obdobnými příklady setkáváme se
v dějinách nizozemských a španělských. Měl pro spiklence tu výhodu, že nemusili proliti krev v síních hradních a že mohli ušetřiti jeho
zdi poskvrny vraždou, ale nesl ráz barbarského násilí, které bylo s to,
aby odcizilo české revoluci sympatie ciziny. Hlavní však bylo, věc
co nejrychleji skončiti: kdy pak se vrátí podobná příležitost, strhnouti protestantské stavy k spoluodpovědnosti ?
23. května časně zrána sešli se protestanti ve dvoře Karolina
a průvod, početnější než předevčírem, vzrostlý o služebnictvo ve
zbrani, v němž se mísili jezdci s pěšími, dal se po Karlově mostě na
cestu ke Hradu. Během této cesty oznámili spiklenci hraběti Šlikovi,
Vilémovi z Lobkovic a řadě jiných velmožů, že se tam nahoře chystá
cosi závažného. V 9 hodin došel průvod na Hradčany. Stavové se
odebrali nejprve do Vladislavského sálu — jediné to síně, která
mohla pojmouti takové množství lidí — a tam předložili defensoři
shromáždění odpověď císaři, kterou byli připravili. Tu se objevili
jacísi měšťané ze Starého města, plni rozechvění, křičíce, že na staroměstské radnici dali purkmistr a královský rychtář uvězniti evangelické konšely. Nebylo to vůbec pravda.6) Ale v shromáždění nechyběli než právě zástupci staroměstských konšelů, neboť jejich
kolegové z Nového Města, unikše nástrahám rychtářovým, už tu
zatím byli. Shromáždění mělo tak nový důvod k rozhorčení. Ke
kanceláři, nacházející se v prvém patře sousedního hradního traktu,7) musilo se jíti po dřevěných schodech,8) kde, jak si lze lehko
církevnímu, nestalo se, když byl r. 1618 zatčen, žádného násilí. Některé životy byly zřejmě lacinější než jiné.
5 ) Frid. Macháček (1. c. str. 302) naznačuje, že čeští protestanté měli
styky s Falci, se Saskem a s jinými státy habsburskými, »až budeme lépe
znáti prameny, řekneme [prý] snad, že defenestrace jest dílem spiknutí daleko široko rozvětveného.«
6 ) Podle slov Frid. Macháčka (1. c. str. 303).
7 ) Sr. Z.Wintra »Staroměstští v bouři r. 1618«, ČČM 1890, str. 108—181.
8 ) Dlouho působilo značné nesnáze určiti ve vladislavském křídle hradu
pražského, které doznalo v době mariotereziánské značných změn, místnosti
české kanceláře a historické okno defenestrace. Vznikly o tom četné polemiky a ještě dnes informace, které podávají průvodci po hradě turistům, jsou
namnoze mylné. Otázka byla, jak se zdá, definitivně rozřešena K. Stloukalem
(Česká kancelář dvorská 1599—1608). — Kancelář česká zabírala ve vladislavském křídle prvé patro a byla rozdělena ve dvě části (1. c. str. 148); stavové byli 23. května přijati v první části (poradní síni) a místodržící byli vyhozeni z prvého okna vlevo od vchodu. (Viz fotografie a plán v přílohách
Stloukalovy práce, tab. IX. a X.)
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představiti, vznikla tlačenice, která nepřispěla nikterak k uklidnění
těchto pánů. Nahoře místodržící učinili disposice k jejich přijetí.
Jejich síň, třebaže byla dosti prostorná, pro potřebu tohoto dne nepostačovala, leč, místodržící, davše odsunouti stoly ke zdem, až
k samým výklenkům okenním, učinili tu co nejvíc místa. Z desíti
místodržících byli přítomni čtyři, Adam z Valdštejna byl churav,
pět ostatních na cestě nebo při dvoře, a tak zbýval tu jen nejvyšší
purkrabí, velký převor maltézský, Slavata a Martinic. S nimi tu byl
dotud neznámý, a jak se zdá, zcela nebojovný sekretář, jakýsi
Fabricius, aby jim byl eventuálně po ruce jako zapisovatel. Hned
na začátku vytkl Pavel z Říčan místodržícím, co se stalo na staroměstské radnici.9) Nejvyšší purkrabí odpověděl, že nemá o věci
žádných zpráv: nabídl se, že pošle posla, aby přinesl informaci. Aniž
však na to dále naléhal, jal se Pavel z Říčan čisti odpověď stavů.
Odpověď obsahovala žaloby ve věci císařského listu z března, tvrdíc,
že to nebylo autentické poselství císařovo, a vyzývala místodržící,
aby prohlásili, zda nesou či nenesou za něj odpovědnost: „Ráčili
jste k tomu tak těžkému psaní JMC raditi a je schvalovati ? Nebo
my jsme se všichni i na místě nepřítomných na tom jednání silně
snesli, jestliže by na některého z nás buď násilnou mocí aneb pod
způsobem i tvářností spravedlnosti a soudu saženo a těžkost strojena býti chtěla, že (vyjímajíce v tom samou tolikou osobu JMC
krále a pána našeho) chceme se, stojíce všichni za jednoho a jeden
za všechny, proti každému obhajovati a k němu se vedle pokut v majestátu a v zřízení zemském doložených zachovati."10)
Nejvyšší purkrabí požádal řečníka, aby mu dal svůj text, aby
jej mohl s ostatními místodržícími lépe uvážiti. Přečetl jej, dal jej
přečisti i ostatním místodržícím a poté, poradiv se pošeptmo se svými kolegy, ujal se slova, rozvážně a klidně, aby vysvětlil stavům, že
žádají po nich cosi nemožného, a že nejvyšší úředníci nemohou jim
poskytnouti výklad o aktu, vydaném pod autoritou královskou.
Thurn prohlásil, že stavové neopustí kancelář, dokud se jim nedostane odpovědi, ostatně, že nepodezřívají ani nejvyššího purkrabího
ani převora maltézského. Nastal hluk. Šlik, který jinak býval velmi
vrtkavý, leč v přítomné chvíli nepostrádal nikterak výřečnosti,
Thurn, který už hořel, Colonna z Felsu a Smiřický pronášeli hlasitě
vášnivé obžaloby, vytýkájíce Slavatovi a Martinicovi všechny možné
skutky, o nichž věděli positivně jen z pověstí. Oba místodržící dožadovali se trochu klidu, aby se mohli brániti.
9)

Viz plán u Stloukala 1. c. tab. X.
Líčení naše sleduje — ač nikoli do všech podrobností — líčení Slavatovo, které zůstává tu hlavním pramenem a jehož také užili Gindely
i A . Denis.
10)
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Z pamětí Slavatových známe, ne-li doslovné znění, tož aspoň
smysl toho, co řekli.11) Ale všechny tyto obrany byly marný. V přítomnosti těchto ozbrojených lidí, odhodlaných provésti, co si předsevzali, a přikládajících daleko větší význam hluku, který se zvedal
za nimi a na schodišti mezi zástupci protestantské obce, než síle
vlastních argumentů, nezmohla trpělivá dialektika úředníků, školených v minuciésních metodách Lobkovicových a dovozujících svoji
nevinu ze sítě kompetencí a administrativních zřízení, před lidmi,
kteří je poslouchali a snad ani neslyšeli — arci pranic. Co také
mohlo pomoci — abychom uvedli aspoň některé příklady z jejich
řečí — ujišťování, že vystěhovalci z Krumlova nebyli nikterak obětmi náboženské nesnášenlivosti, nýbrž že to byla hrstka darebáků,
proti nimž si vedlo veškeré obyvatelstvo stížnosti a o nichž měla
komora česká nepříznivé zprávy, podepsané evangelickými komisaři ? Co mohly pomoci důkazy, že hejtman v Novém Strašecí a tedy
i královská vláda nemohou nésti odpovědnost za to, co učinil farář
tohoto městečka, náležející pod pravomoc arcibiskupovu ? že měšťan
jindřichohradecký, kterého Slavata domněle vypověděl ze svého
panství, opustil město úplně o své vůli, protože, byv povýšen do
stavu rytířského, chtěl si koupiti nějaké zboží, a že v archivu kanceláře české je doklad, že jeho bývalý pán, dalek pomyšlení nějak mu
škoditi, intervenoval naopak v jeho záležitosti, aby mu usnadnil
tuto koupi? atd. atd.
Přece však se křik na chvíli uklidnil, a stavové věnovali trochu
pozornosti slovům místodržících. Tu Vilém z Lobkovic, přecházeje
k obecnějším a vůbec těžším stížnostem, připomněl, že loňského roku
při korunovaci Ferdinandově chtěl Slavata zabrániti potvrzení Majestátu — a že se tak tehdy ukázal jako zapřísáhlý nepřítel evangelíků.
Hluk začal znovu. Fels, křiče hlasitěji než ostatní, vyzval stavy, aby
prohlásili Slavatu a Martinice za nepřátele obecného dobrého a rušitele Majestátu, kteří jsou hodni trestu. Výkřiky, dožadující se
jejich smrti, zesilovaly. Thurn, Fels a Lobkovic vyzvali naposledy
místodržící, aby prohlásili, znají-li se k tomu, že radili k psaní
císařskému.
Nejvyšší purkrabí po krátkém váhání, třebaže si byl vědom, že
porušuje úřední přísahu, prohlásil slavnostně, že nebyli jeho autory.
To také bylo pravda. Leč co zmohla tu opět pravda ? Pavel z Říčan
jal se poté předčítati z relace o sněmu z r. 1609 některé nepříznivé
výroky Budovcovy o Slavatovi a o Martinicovi. Když totiž odepřeli
podepsati Porovnání, vytkl jim patriarcha Jednoty, že dávají před
svým panovníkem, svou drahou vlastí a národem českým přednost
11)

Slavata, Paměti, vyd. Jirečkovo II., str. 101.
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kněžím a panovníkům cizím (rozuměj papeži a Španělsku), a protože se tehdy jednalo o jmenování soudců nejvyššího soudu zpola
protestantského a zpola katolického, žádal, aby byli z něho vyloučeni. Tento starý text, jehož čtení více méně zanikalo v hluku, ozývajícím se v síni, zdál se shrnovati veškery žaloby proti oběma
úředníkům.
„Poněvadž stavové jsou o tom v skutku přesvědčeni" — prohlásil Říčan — „že oba pánové mají za rušitele Majestátu považováni býti, proto prohlašují je za nepřátely své a obecného dobrého
i za odbojníky království českého vůbec." A obrátiv se k stavům,
opakoval: „Jestliže se k tomu přiznávají a je za takové drží?" 12 )
Protestanti odpověděli pokřikem, že jsou skutečně zrádci a že
mají býti vyhozeni z okna. Jakmile tento soud padl, přispíšili si
spiklenci jej provésti. Nadarmo se vrhli oba místodržící na kolena
před svými protivníky, nadarmo se dovolávali svých svazků příbuzenských a manželských a připomínali některým společné vzpomínky z mládí a přátelství; marně prosili, aby jim aspoň přivedli kněze,
chytali se nejvyššího purkrabí13) a velkopřevora maltézského, jež
evangelíci odtáhli ven, pak stolu a zdí. . . První byl chopen Martinic
a vyhozen po hlavě z okna. Když mizel, bylo slyšeti ještě, jak volá
„ Jesus Maria". „Uhlídáme, zdaliž mu jeho Marie vzpomůže" — zvolal divoce Oldřich Vchynský, běže k oknu. Vyklonil se ven a spatřil
Martinice, jak se zvedá. „Přísahám pánu Bohu," zamumlal, „že jest
mu jeho Marie vzpomohla."14)
„Vzácní pánové, tu máte druhého," vykřikl Thurn, vleka Slavatu.15) Zmocnili se místodržícího a strkali jej z okna; nešťastník se
však bránil, jak mohl, a zachytil se na okenní římse. Aby ho donutil
se pustiti, udeřil ho Vchynský dýkou přes prsty.16) Slavata se pustil,
narazil na římsu doleního patra, při čemž si odřel obličej, a padal
dále po svahu, kde se zachytil Martinic, až na dno přikopá; tam
zůstal ležeti, krváceje a skrývaje hlavu pod svůj plášť.
12) Text tento působí někde dojmem pasáže z Tita Livia — tak na př.
ve velkolepém exordiu, kde Slavata zapřísahá stavy, aby uvážili, že všichni
obyvatelé královští jsou chráněni zákony, že právní formy musí tu býti vždy
zachovány a že jsouce místodržícími, požívají v jistém smyslu immunity jakožto zástupci nepřítomného panovníka (1. c. II. str. 105).
13) Slavatovy Paměti, vyd. Jirečkovo II., str. 111.
14) Tato scéna vypadala tím tragičtěji, že nejv. purkrabí, kterého protestanti ušetřili, byl tchánem Martinicovým, že jedním z vůdců evangelíků
byl Vilém z Lobkovic, bratranec převora maltézského atd.
15) Gindely, Děj. čes. povst. I. str. 242.
16) Tato věta byla pronesena německy: »Edle Herrn, da habt ihr den
Andern« (Fr. Macháček »Defenestrace pražská«, ČČH XIV., str. 443). Vůbec
v hluku mísila se němčina s češtinou a každý mluvil svým běžným jazykem.
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Rozohněni svým násilným činem, vyhodili spiklenci z okna
i ubohého sekretáře, který dopadl, aniž si ublížil, několik kroků od
Martinice.17) Oba běželi na pomoc Slavatovi. Ostatně i z hradu a ze
sousedních zahrad přišli jim lidé na pomoc. Přes několik výstřelů,
které za nimi vypálili stavové z oken kanceláře, dostali se místodržící
a jejich zachránci bez větší škody do zahrady a pak do domu lobkovického, kde je přijala paní Polyxena.18)
Všichni tři odsouzení spadli s výše 15—16 metrů. Případ, že by
člověk spadl s takovéto výše a neublížil si, není arci nikterak zvláštní,
ale to, že se tato náhoda opakovala v několika minutách třikráte za
sebou, je dojista něco neobyčejného. Místodržící a sekretář dopadli
nepochybně na měkkou vrstvu, snad na hromadu smetí, nedávno
sem vyklizeného,19) nebo na čerstvě vzkypřenou zemi.20)
Ať už však byl tu kdo usmrcen nebo ne, bylo gesto evangelických stavů dojista neobyčejně odvážné.21) Roztržka mezi císařem
a stavy byla nyní hotovou věcí, revoluce započala.*)
Přel. univ. doc. Dr. ZDENĚK K A L I S T A

17)

Fr. Macháček 1. c. 443.
Tento pád a nespokojenost mladého muže i první pomoc Slavatovi
líčí velmi humorně Denis (Konec samostatnosti české str. 717).
19) Martinic a Slavata ušli později — M a r t i n i c v n ě k o l i k a d n e c h ,
S l a v a t a a ž r. 1 6 1 9 za hranice. Spiklenci se večer 23. května dostavili
do domu kancléřova, ale paní Polyxena z Lobkovic, postavivši se vstříc vetřelcům, schladila jejich odvahu. V. Brožík, který v imposantním, byť poněkud akademickém díle vymaloval scénu defenestrace, zachytil zdařile i tuto
episodu (viz obraz v Moderní galerii v Praze).
20) Skála mluví o smetišti, kam »vrátní kanceláře české, kdykoli od
mnoha let vymetali kancelář i druhou světnici... všecko smetí dolů vysýpali.« (Hist. čes, II., str. 134.) Jaroslav Goll na základě cizích dokumentů potvrdil toto vysvětlení, které přijali za své i Gindely a Macháček. Snad že toto
smetiště bylo den před tím obnoveno, protože se v místnostech české kanceláře konal vzhledem k nastávající návštěvě protestantských poslů veliký
úklid. (Sr. Slavatovy Paměti, vyd. Jirečkovo II., str. 99.)
21) O této možnosti se nikdo nezmiňuje a přeci je to hypothésa dosti
pravděpodobná: země čerstvě obdělaná poskytuje daleko jinou pružnost než
smetiště odpadků a papírů, nashromážděných během let a počasím jistě
ztvrdlých!
18)

* ) Vyňato z knihy »Francie a Bílá Hora«, která vyjde v českém překladu do konce t. r.
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UNIV. PROF. DR. HANS EIBL

PŘÍŠTÍ OBRAZ

SVĚTA

Asi před čtyřiceti lety nepociťovala se potřeba po shrnutí všeho
vědění. Převládal názor, že není možný nějaký obecný obraz světa,
protože vědění je příliš diferencované a protože je nikdo nemůže
přehlédnouti. Tehdejší myšlení rozkládalo vše na jednotlivé jevy.
Znaly se jenom oddělené obory, jenom specialisace. A podobně
jako ve vědě bylo tomu všude jinde. Styl této doby vyznačovalo
naprosté odlučování a tříštění. Jenom čistě vnějškově trvaly dále
jisté souhrny; tak byl stát jen rámcem, jehož účelem bylo klásti
meze libovůli jednotlivce, aby mohl žíti celek, tak byla vysoká
škola — universitas literarum — místem, kde se vedle sebe pěstovaly všechny vědy. To se dnes změnilo. Dnes jdeme všude vstříc
novému světu, který bude míti jiný styl. Abychom poznali jeho
zákon, zkoumejme nejprve zásady (axiomy) s t a r é h o světa, a to
nejprve pokud jde o lidské jednání.
Vůdčí zásady tohoto zanikajícího světa byly tyto:
1° axiom atomismu (rozloučenosti): člověk jako jednotlivec
je sám pro sebe, nezávisí na jiném; společnost se uskutečňuje
setkáním jednotlivců;
2° axiom autonomismu: člověk jako druhová bytost je pánem
řádu hodnot, může stanoviti, co je dobré a špatné, krásné a ošklivé,
pravé a nepravé.
Naproti tomu zásady nového, vyrůstajícího světa jsou tyto:
1° zásada vázanosti: člověk jako jednotlivec není sám pro
sebe, nýbrž je už napřed zapojen do svazků krve, půdy, jazyka,
mravů, národa, státu, dějin, kultury; nemůže se posléze vymknouti
všeobjímající jednotě Boha;
2° zásada heteronomie: člověk není pánem řádu hodnot, nýbrž
je podřízen objektivnímu řádu hodnot; na konec podléhá svrchované vůli nejvyššího zákonodárce.
Tyto axiomy možno uvésti na všeobecné směrnice, jež se týkají nejen lidského jednání, nýbrž jsoucna vůbec. Zanikající svět
ovládá zásada nominalismu: vlastní skutečností je jednotlivina,
část, všeobecné je pouhým jménem, celek je jen summace částí.
Vyrůstající svět jest naproti tomu určován zásadou filosofického
realismu: obecné má vyšší metafysické pořadí než jednotlivé;
celek je metafysicky dříve než část.
Jestliže nominalismu jest přiřaditi myšlenky individualismu,
subjektivismu a autonomismu, jest realismu přičleniti myšlenky
universality, totality a objektivity. Naše doba jest ještě namnoze
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zmatená, jako jsou zmatená všechna období přechodu, protože
nové často padá do duší, jež nejsou ještě dostatečně připraveny.
Jestliže se vlévá nový obsah do duší, jež jsou ještě ovládány starým, pak vznikají nepravé srůsty, nebo abychom použili výrazu
Spenglera, pseudomorfosy. Oblastí, kde tyto pseudomorfosy jsou
zvlášť časté, je pochopitelně oblast politiky, neboť politika musí
činit vždy to, co je právě nutné. Jasněji a stylově čistěji probíhá
vývoj ve vědách, neboť theorie si může dovoliti pozorovati věci
vždy odloučeně od té či oné dobové situace.
Zvláštní rysy vědeckého vývoje od roku 1900 byly by tyto:
1° Průlomy nového myšlení do různých věd se dějí navzájem
nezávisle, avšak všechny ve stejném směru: pryč od atomistického
myšlení a cestou k myšlení celkovostnímu (a od mechanismu ke
kausalitě celkovosti).
2° Místa průlomů zároveň označují vrstvy skutečnosti. Těmito
místy jsou:
a) fysikální oblast; zde je zvlášť důležitý pojem fysikální
kausality;
b) oblast živoucího;
c) oblast duševního;
d) sociologie a filosofie dějin.
Nebylo by třeba zkoumati jako protivný pól nového myšlení
nejdříve nejneobratnější formu chybného myšlení, materialismus,
kdyby kolem se šířící bolševismus nebyl dal tomuto světovému
názoru nový popud. Materialistická slepota před problémy stává
se zřejmá na čtyřech zásadách:
1° na fysikálním založení skutečnosti: tato věta praví, že jsou
jen atomy a fysikální zákony. Při tom se přezírá, že fysikální zákony samy nejsou nic materielního a že toto immaterielní tvoří
vlastní problém fysiky. V tom, že tohle neviděl, je první slepota
materialismu před problémy.
2° Druhá zásada se týká fysikálního odvozování života. Život
se odvozuje čistě mechanisticky, to jest jen od působnosti fysikálních zákonů. Vývojová myšlenka byla pojímána v 19. století jako
korunování, jako dovršení materialismu, neboť ona vytvořila přechod od nižšího života k vyššímu, a zdálo se tak, že uvede vědomé
v oblast fysikálního. Avšak vývoj není žádný mechanistický pojem,
vývoj značí rozvíjení, ve vývoji už jest odkaz na budoucí, zatím
co v pojmu mechanické kausality jest obsaženo pouhé určení
minulostí. Vývoj je rozvinutí něčeho, co bylo už napřed dáno jako
celkovost. To, že neviděl tento celkovostní nebo teleologický
charakter pojmu vývoje, je druhá slepota materialismu před problémy.
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3° Třetí zásada se týká fysikálního odvozování psychického
života. Když vývojová nauka přinesla závislost vyššího života na
nižším životě, tu se zdálo, že se lehce vypořádá s duševním životem. Duševní oblast platila pak jen jako průvodní jev fysiologických procesů. Avšak i kdyby tomu tak bylo, byla by duševní
oblast, právě proto, že provází, něco jiného, než co provází. Že toto
neviděl, je třetí slepota materialismu před problémy.
4° Čtvrtá zásada jest učení tak zv. hospodářského materialismu. Dějiny se redukují na boj o hospodářské statky. Avšak
i kdyby byly hospodářské statky jediným objektem lidského snažení, byly by dějiny určovány jistým snažením, tedy jistým duševním fenoménem. Materialistická slepota před problémy se jeví
zvlášť drasticky v přirovnání o podstavbě a nadstavbě. Vyšší duchovní kultura má býti pouhou ideologickou nadstavbou nad hospodářstvím. Avšak, domyšlíme-li toto přirovnání do konce, přijdeme na to, že dokazuje opak toho, co má dokázati, neboť u každé
budovy je podstatná nadstavba, jí jest určována podstavba.
Čtverá tato slepota materialismu před problémy vyznačuje
zároveň místa, jimiž proniká nový světový názor.
Budeme tedy po řadě zkoumati přeměny v učení o fysikální
kausalitě, o živoucím, o duševním a o dějinách.
I. Jestliže je řada jevů: a-b-c-d spojena fysikální kausalitou,
pak to znamená, že každá pozdější událost jest určena předcházející. Podle klasické mechaniky, která vládla až asi do roku 1900,
jest toto určení přísně nutné a jednoznačné. Naproti tomu podle
nového pojetí platí fysikální zákony jako pouhá pravidla pravděpodobnosti. Obrovský význam této změny pro světový názor tkví
v tom, že se v dřívějších dobách namítaly fysikální zákonitosti
jako stěží oddisputovatelný argument proti možnosti svobody a
teleologie. Svoboda a zaměřenost k cíli se zdály nemožné, protože,
co se stalo, platilo za jednoznačně určené minulostí. Tento argument se dnes zhroutil, otevřela se cesta myšlenkám svobody a zaměřenosti k cíli.
II. Oblast živoucího. Vůdce nové teorie živoucího byl Hans
Driesch; on znovu nastolil souvislost nové přírodní vědy s Aristotelovými myšlenkami. Zatím co v oblasti fysikálního jsou události
určovány jen minulostí, vyznačují se jevy života tou zvláštní vlastností, že ukazují na budoucno. V řadě jevů života a-b-c.. . x-y-z,
není c určováno jenom a a b, nýbrž také y a z. A protože něco nemůže přece působiti dříve, než to je, zbývá jen domněnka, že v živoucím se rozvíjejí plány časově neomezené. Jenom zdánlivě tedy
působí budoucno dříve než je, po pravdě se rozestupuje v čase, co
existuje jako časově neomezený celek. Tento celek možno označiti
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jako plán, protože takového rozvíjení prožíváme při každém uskutečňování plánu. Teprve v této souvislosti se dostává pojmu vývoje
jeho původní a správný význam: vývoj—rozvoj. Pro světový názor je živoucí tím zvláště důležité, protože se tu takřka dotýkáme
rukama časově neomezeného bytí v celku, neboli věčnosti.
V jednotlivostech vyznačují život jako celek tyto zvláštní
vlastnosti :
1° Diferencování generálního plánu obměněnými dílčími plány.
2° Vzájemné omezení, avšak také doplnění a kooperace dílčích
plánů.
3° Existence jisté vládnoucí střední linie uvnitř mnohých životních linií. Tímto středem jest život, který vzestupuje k plnému
uvědomění, takže se v celku život jeví jako snop, jehož střední linie
je korunována člověkem, zatím co ostatní linie se na všechny
strany vychylují a místy klesají k zemi.
Vzájemným omezením se dostává životu tragického charakteru boje o bytí, avšak útěchu tu dává myšlenka na vzestup.
III. Třetím místem průlomu nového myšlení je theorie vědomí.
Tentokráte se jen letmo dotkneme zvířecího vědomí a spokojíme
se zjištěním: zvířecí život značí jisté obohacení proti životu rostlin. Rostliny vyžijí svůj plán, aniž se účastní uskutečňování. Zvíře
pracuje s sebou, pohybuje se v prostoru a hledá si stavebniny pro
organický život. K tomu potřebuje cit. Cit a pohyb patří k sobě,
obojí vyplývá z původní dělby práce, neboť rostlina, která z vlastní
síly asimiluje anorganické látky, může být usedlá na jednom místě,
zatím co zvíře je odkázáno na organickou substanci, kterou musí
hledat. Zvířecí vědomí se poztrácí v okolním světě, lidské vědomí
jest naproti tomu odděleno, a to v dvojím směru: má distanci
k okolnímu světu, čili sebe-vědomí a jest odděleno od okamžiku,
má trvání a jest proto schopno nalézati pojmy a zákony, účastniti
se myšlením na božím plánu světa. Sebevědomí a pojmové myšlení
jsou právě tak koordinovány, jako na zvířecím stupni pohyb a
pocit.
Budeme blíže zkoumati lidské vědomí. Také ti myslitelé minulého století, kteří nebyli materialisty, podléhali do té míry atomistickému axiomu nebo myšlenkovému nátlaku, že spatřovali úlohu
psychologie ve dvou věcech :
1° ve vytvoření souvislosti mezi jednotlivými duševními jevy
— jako by jednotlivé jevy byly to původní (asociační psychologie).
2° v objevení souvislosti duševních jevů a fysiologiekých podmínek (psychofysika).
Od r. 1900 došlo k obratu. Duševní život se pojímá jako rozvinutí základní vůle. Tato základní vůle se rozličně vykládá:
372

1° Freudem (v jisté souvislosti se Schopenhauerem) jako (erotická) vůle k životu a jako vůle ke klidu ve smrti;
2° Adlerem (v jisté souvislosti s Nietzschem) jako vůle k uplatnění, k moci.
Prvá theorie je pochybená, druhá neúplná. Úplná a správná
theorie jest
3° theorie klasického idealismu a učení nastolené křesťanstvím, že člověk usiluje o důstojnost, o úplné rozvití a uznání své
duchovní osobnosti.
Abychom mohli blíže určiti pojem důstojnosti, je nutno přehlédnouti různé možné obrazy člověka a světa. Jsou tu jich tři
typy:
a) Podle n a t u r a l i s t i c k é h o p o j e t í je člověk částí
přírody, přichází a zaniká, aniž po sobě zanechal stopy. Pojetí života jest určováno buď snahou po rozkoši nebo zoufalstvím (hedonismus nebo pesimismus).
b) Podle učení o i m m a n e n t n í m d u c h u spravuje svět
duch, ale duch vůbec a tak jest také člověk beze zbytku začleněn
do přírody; stojí sice na vyvýšeném místě, protože v něm vyšlehává světový rozum jako sebevědomí, jest jaksi okem všeboha
a zírá na velkorysost zákona, avšak jako světový duch sám, tak
také on je v zajetí přírody. Toto pojetí života je pojetí resignovaného heroismu, při čemž existuje radostnější (hellenská) a ponuřejší obměna (nordická vise soumraku bohů).
c) Podle pojetí t r a n s c e n d e n c e spravuje arciť duch svět,
avšak také jej přečnívá a ovládá jej. Člověk je tu místem průlomu,
v němž se svrchovaný Bůh zjevuje zvlášť zřetelně. Je tu zázračné
zjevení. Jenom v tomto světovém názoru je člověk opravdu svoboden, neboť jest obrazem svobodně tvořícího Boha. Jest naprostým zneuznáním pravdy, když se klade proti učení o transcendentním a svrchovaném Bohu námitka, že toto učení ničí lidskou
svobodu. Zvláště groteskní bylo, když se před čtyřiceti lety proti
theistickému náboženství často oslavovala svoboda ducha právě
těmi, kdož nevěřili ani na svobodu ani na ducha.
Přehlédneme-li řád hodnot uvnitř těchto obrazů světa, dospějeme k těmto zjištěním:
V naturalismu jsou jenom hodnoty hospodářství a života,
v učení o immanenci kromě toho hodnoty ducha a osobní důstojnosti (řecký ideál „kalokagathia" a nordický ideál krásy a cti),
v transcendentním učení krom toho svaté a božské. Srovnání řádů
hodnot ukazuje, že každý následující je bohatší než předcházející.
Učení o transcendenci má úplný řád hodnot a současně řád nejlépe
uspořádaný, protože každá hodnota směřuje k vyšší a všechny zas
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k božskému. Podle tohoto světového názoru jsou tu tyto hodnoty:
nejhlouběji hospodářství, vysoko nad ním hodnoty života (síla,
zdraví, krása, ušlechtilá rasa, urozenost), nad tím duchovní hodnoty pravdy, dobra a krásy, nad tím svatost a božskost. Souvislost
posléze jmenovaných hodnot je v tom, že jenom t e n člověk má
důstojnost, který ve svobodě, z tvůrčí síly, ne z napodobení, ne
z oportunity uskutečňuje vyšší hodnoty.
IV. S učením o hodnotách jsme se dostali ke čtvrtému místu,
jímž proniká nové učení, k filosofii dějin. Dějiny jsou bojem o nejlepší řád hodnot nebo také o říši Boha.
Dějiny neprobíhají nikterak chaoticky, přesto že jsou oblastí
lidské svobody. Platí pro ně dva zákony, 1° zákon výstavby, 2° zákon úpadku.
1° Prvý zákon praví: společnost je v řádu, uskutečňuje-li se
v ní každá hodnota vzhledem k vyšší a všechny hodnoty vzhledem
k nejvyšší.
2° Zákon úpadku: jestliže jest uvolněno spojení nižších hodnot
s nejvyšší, potom se povyšují po řadě nižší hodnoty na místo nejvyšší, až se zbožštěním nejnižší hodnoty, hospodářství, je zničeno
všechno člověka důstojné stvoření. O prvé zásadě budiž tu řečeno
jen tolik, že obsahuje zákon tvorby středověkého světa, světa,
který vznikl ze stěhování národů a který vystřídal antiku.
Druhá zásada vyznačuje dějiny cítění hodnot od renesance.
Když zmizel nominalismem (uprostřed 15. stol.) pocit metafysické souvislosti věcí, vyvýšila se v humanismu a v renesanci na
nejvyšší místo hodnota ducha, kultury. Kolem r. 1520 dospělo humanistické opojení ke svému konci. Reformace byla vášnivým protestem proti zbožštění člověka a jeho ducha. Následovalo století
náboženských bojů, z něhož vyšel jako vítěz absolutní stát, který
zdůraznil a přepjal nejblíže nižší hodnotu, důstojnost člověka,
avšak spíše jen hodnotu vládnoucího člověka. Tím však byla ohrožena důstojnost a svoboda nižších stavů. Bylo logické, že se r. 1789
pozdvihl proti tomuto přepětí ideál svobody. Avšak protože vyšší
svazky už byly uvolněny, spojil se ideál svobody po krátkém rozmachu ke kulturním hodnotám (v období druhého humanismu
okolo r. 1800) s hospodářstvím v plutokracii, jež byla v Evropě
ještě zadržována staršími tradicemi, avšak která se naprosto volně
rozvinula v netradicionalistické Americe. R. 1918 se ukončila také
tato perioda. Jestliže v plutokracii bylo možno pozorovati ještě
stopy starého zachovávání hodnot v tom, že se alespoň udržela
iniciativa vynálezce a podnikatele, tu bolševismus se obrací se zuřivým nepřátelstvím proti všem vyšším hodnotám: proti hodnotám
života, svobody a důstojnosti osoby, ducha, náboženství.
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Svět západu byl by u konce, kdyby toto bylo posledním slovem. Avšak ještě tu jsou síly vzestupu; jmenuji mezi jinými křesťanství, vývoj dnešní vědy, dnešní pocit života. Dnešní věda je
příznivá myšlence celkovosti a tím metafysice středověkého stylu,
dnešní pocit života jest nakloněný myšlence vázanosti a tím takovému uspořádání života, jako je katolické a myšlence corpus Christi mysticum.
Mluvil jsem častěji o Bohu a musím nyní také tento pojem
blíže vyložiti. Popatřili jsme na svět architektonicky zbudovaný,
v němž leží nad sebou několik vrstev s přibývající dokonalostí.
Lidský duch nepůsobí dojmem, že by byl myslitelně nejvyšším
duchem, a protože krom toho s každé vrstvy jsoucna patříme na
řády už napřed dané, vnucuje se domněnka, že nad člověkem leží
ještě jiné duchovní světy. Protože se dále výstavba světa vyznačuje tou vlastností, že každá nižší vrstva jsoucna je částečně pronikána vyšší vrstvou (tedy materie životem, život vědomím, vědomí duchem), jest tedy také pravděpodobné, že i lidský duch je
tu a tam proniknut božským. Tedy podle výstavby světa možno
očekávati zjevení a milost. Tyto úvahy, které v sobě mají jen charakter hodnověrnosti, jest korunovati úvahami apodiktické jistoty.
Nikde ve světě nenalézáme, že podstata musí nutně existovati, t. j.
scholasticky vyjádřeno, nikde nevyplývá z essentia, z podstaty nutnost existentia, bytí. To jest:
1° Můžeme si odmysliti každou jednotlivou podstatu, aniž se
dopouštíme logického rozporu.
2° Můžeme si přimysliti nekonečně mnohé podstaty, aniž narazíme na logický odpor.
Z prvé věty, z ne-nutnosti skutečně existujícího, plyne postulát nejvyšší podstaty, v níž jsoucno o sobě a určité jsoucno jsou
identické, nebo: kde z podstatnosti nutně následuje existence.
Takovou podstatu nazývá scholastika „actus purus" neboli
Bůh.
Z druhé věty plyne, že svět na nás působí dojmem výběru z nekonečně mnohých možností. Avšak výběr předpokládá vybírající
vůli. Svět je stvoření. Vybírající vůle jest však myslitelná jenom
v koncentrovaném vědomí.
Tím jsme dospěli k nejvyššímu pojmu, k pojmu čisté skutečnosti, jež je zároveň tvůrčí osobností.
Nyní můžeme v posledním přehledu shrnouti axiomy příští
metafysiky:
1° Existuje svět zvrstvený. Svět nelze pořádati podle jediného
pojmu, jak nesprávně věřil na př. materialismus.
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2° Každá vrstva světa má svůj zvláštní pořádající pojem (kausalíta pravděpodobnosti, kausalita celkovosti, kausalita svobody,
dialektika světového řádu, říše milosti).
3° Pořádající pojmy tvoří opět řád přibývající niternosti a
moci.
4° Pořádající pojmy jsou ovládány zásadou „analogia entis",
t. j.: napodobí nejvyšší podstatu v odstupňované dokonalosti.
Z toho plyne: že každý pojem jest pravým pojmem ve svém řádě
a jest symbolem, použije-li se ho ve vyšším řádě. Z toho možno
odvoditi další důležitou poučku: velké chyby metafysického myšlení tkví v tom, že se použije ve vyšší oblasti jistého pojmu jako
pojmu, kde by byl přípustný jen jako symbol. Tato chyba se podobá převrácení hodnot, jež spočívá v tom, že hodnotě nižšího pořadí se dává přednost před vyšší hodnotou.
5° I ten nejbohatší systém pojmů jest pouhým slabým odleskem skutečnosti. Z toho pro moudrého vyplývá, že je třeba zachovávati postoj skromnosti a důvěřivosti přijeti.
Z rukopisu přeložil STAN. BEROUNSKÝ

DOC. DR. JOSEF KLIMENT

STAVOVSKÉ P R V K Y
v ČESKOSLOVENSKÉM PRÁVNÍM ŘÁDĚ
Ponecháváme běžným politikům, chtějí-li tvrdošíjně prohlašovati za jediné dělidlo demokratické společnosti politické strany
a spatřovati ve stavovském vrstvení nedemokratický prvek. Ve skutečnosti totiž tohoto zjednodušeného protikladu není; právě v demokratické společnosti, jakou je naše, zaznamenáváme nebývalý rozmach stavovského sdružování. Není dnes u nás sebe specielnějšího
lidského povolání nebo činnosti, aby nemělo určitou svoji organisaci.
Veřejný náš život se hemží stavovskými projevy snad ještě více, než
akcemi stranicko-politickými. Za jedinou neděli mohli jsme na př.
nalézti ve velkém denním listě oznámení o neméně než dvaceti manifestacích vrcholných stavovských útvarů a v sedmnácti deputacích, které přijal president republiky při své brněnské návštěvě,
nebyla ani jediná stranicko-politická. Chceme tím řící, že stavovské
sdružování občanstva jest dnes u nás danou realitou a že stavovské
organisace usilují stále více o vliv na řešení veřejných otázek. Skutečný stav naší společnosti tedy lze charakterisovati tak, že vedle
politických stran, zamýšlených jako monopolní organisace pro účast
lidu na řešení společných věcí, se via facti vytvářejí skupiny jiné,
reklamující podobné právo.
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Mluvili jsme dosud o faktickém rozvrstvení občanstva ve věcech
obecných. Jest nyní otázka, zda a jak reagoval na tento faktický
stav náš právní řád.
Jest známo, že stavovského rozvrstvení obyvatelstva možno
použiti v organisaci státu trojím hlavním způsobem. Nejdůslednější
jest systém, kde jest na stavovském rozvrstvení obyvatelstva vybudována stavovská ústava státu. V praksi není takovýto systém
dosud uskutečněn nikde; posledními reformami, při nichž i organisace jediné existující politické strany mají splynouti se stavovskými
korporacemi, se blíží tomuto systému Itálie. Druhou možností jest
kombinace p o l i t i c k é h o a s t a v o v s k é h o zastupit e l s k é h o p r i n c i p u , spočívající v tom, že vrcholné orgány,
projevující státní vůli, jsou obesílány jednak stavovsky, jednak
politicky. Může pak dojiti buď k orgánům smíšeným, nebo k orgánům na jedné straně stavovským, na druhé politickým a k rozdělení
jich kompetence na politickou a hospodářskou. Sem patří snahy
po t. zv. hospodářském parlamentě. Namítá-li se, že není pojmového
rozdílu mezi věcmi politickými a hospodářskými, zapomíná se, že
lze enumerativním způsobem této nesnázi čeliti, při čemž nejspíše
vypočetla by se kompetence parlamentu politického (jazyk, náboženství, mezinárodní politika a p.). Konečně třetí možností, jak využiti stavovských elementů pro život státu jest z a ř a d ě n í s t a v o v s k ý c h istitucí mezi orgány státní správy.
Administrativní úkoly, které by jinak musil obstarávati stát svými
úředními orgány, svěřují se totiž přímo těm, jimž jsou určeny a jichž
život mají regulovati. V tomto smyslu se mluví o stavovské hospodářské samosprávě. Využije se tu nejen všestranné a praktické znalosti representantů povolání, nýbrž přesunuje se i nevyhnutelné
odium, spojené s každým veřejným zásahem, se státu na vrstvy,
do nichž se právě zasahuje. Tento směr jest v praksi nejhojnější
a v tomto směru také nejvíce reaguje na stavovské instituce náš
platný právní řád.
Bylo by však omylem se domnívati, že platné právní normy
výslovně na příslušných místech prohlásí, že od této chvíle zavádí
se v té či oné relaci princip stavovský. Moderní právní normy omezují se totiž jen na obsahové disposice, aniž by vysvětlovaly jakkoli
ideologické pozadí těchto disposic. Ukázal jsem již na jiném místě
(časopis Nár. musea 1936, st. 161), že zákonodárce se vždy vyhýbá
používati radikálních a převratných výrazů, v jakých si naopak
libuje politika. A tak, chceme-li zjišťovati stavovské prvky v československém právním řádu, nemůžeme tak učiniti jinak, než bedlivým
sledováním celé naší normotvorné produkce a pozorným rozborem
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jednotlivých disposic, které snad ani v jediném případě nepoužijí
výslovně obratu stav, stavovský a p.*)
V československém právním řádě setkáme se tedy s i n s t i t u c e m i s t a v o v s k é p o v a h y na p o l i v e ř e j n é s p r á v y a to hlavně v oborech, které novým pojímáním státních úkolů
v oboru hospodářském státu přibyly. Myslíme tím hlavně na veliký
a delikátní úkol, zahrnovaný pod pojem ř í z e n é h o h o s p o d á ř s t v í . Není zde místa zabývati se blíže tímto heslem dne, stačí
jen vytýčiti, že jde o protiklad, při nejmenším alespoň o značné
omezení dosavadní zásady volné hospodářské soutěže, kterou
ostatně dobře odstraniti nelze již proto, že jest implicite zakotvena
v samé ústavě. Má-li býti neukázněná volná soutěž a bezprogramové
hospodářské podnikání usměrněno pod zorným úhlem zjistitelné
potřeby celku, jest na bíledni, že nelze tak učiniti bez dokonalého
organisačního aparátu, věci znalého a neovládaného jinými hledisky,
než čistě věcnými. Zejména dobře se vycítilo, jakým nebezpečím by
mohlo býti řízené hospodářství v rukách výkonné moci státní, vystavené nebezpečí stranickopolitických diktátů. A tu jest jen chváliti, že zákonodární činitelé bez velkých ideologických skrupulí sáhli
po útvarech stavovských a použili jich tam, kde by jinak bylo nutno
zřizovati specielní úřady státní. Ovšem děje se tak velmi nesoustavně
a nejednotně : vznikají veřejné orgány, které někde nesou zcela pečeť
elementu stavovského, jinde přijímají jen názvy ze stavovské terminologie, jinde opět dosti komplikovaně kombinují prvky druhu několikerého. Vedle toho mnoho agendy, patřící do kapitoly řízeného
hospodářství, zůstává v rukách čistě úřadů státních.
Proto jest dosti obtížno provésti v těchto zjevech určitou kategorisaci. U nás takový pokus dosud proveden nebyl; nástin kategorisace podáváme tudíž v následujících řádcích.
I.

K o m o r y .

Již v dřívějším režimu mají své kořeny stavovské instituce,
označované běžným názvem k o m o r y . Věda správního práva
o nich pojednává v partii o t. zv. zájmové samosprávě. Vedle tradičních komor obchodních a živnostenských patří sem novější komory advokátní, notářské, lékařské, inženýrské a j. Volání po komorách zemědělských, dělnických, veřejnozaměstnaneckých, spotřebitelských, dokonce i starý požadavek komor studentských jest jen
důslednějším pokračováním na této cestě.
* ) Článek byl dodán redakci už
tudíž k poslednímu zákonodárství. K
šem právním řádě přihlédne autor v
II. sborníku »Stavovská myšlenka«,
Řádu«. Pozn. red.

před prázdninami a nepřihlíží se v něm
nejnovějším stavovským prvkům v nadalší práci, která bude publikována ve
jenž vyjde v příštím roce v »Knihách
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II. N o v o d o b é s t a v o v s k é i n s t i t u c e .
Daleko více nás budou ovšem zajímati stavovské prvky, objevivší se ve veřejné správě nově za režimu demokratického. Povšimněme si nejprve dvou velikých skupin hospodářského života,
totiž zaměstnanců na straně jedné a zaměstnavatelů na straně druhé. Toto nejširší zájmové (stavovské) dělidlo dalo již dříve vzniknouti řadě specielních organisací. Právní řád ovšem je zprvu zakazoval, později uvolňoval t. zv. koaličními zákony (v Rakousku zákon
č. 43/1870 ř. z.). Čsl. ústavní listina však v § 114 výslovně zaručila
volnost sdružování na poli hospodářském a vývoj šel pak rychle
dále: tato sdružení počala býti začleňována do organismu veřejné
moci a přiznávány jim krok za krokem významné veřejné úkoly,
a) Odborové organisace zaměstnanecké.
Patří sem především t. zv. o d b o r o v é o r g a n i s a c e zam ě s t n a n e c k é . Přes to, že čsl. právní řád výslovně tyto instituce
neupravuje, ponechávaje tak průchod sporům, zda spadají či nespadají pod všeobecné normy zákona spolčovacího, jmenuje je výslovně
při řadě administrativních funkcí. Nejprve přiznává jim vůbec právo
mluviti před úřady jménem jednotlivců i celých skupin. Tak na př.
v jednom z prvých zákonů, v nichž se pojem odborové organisace
vyskytuje, totiž v zák. č. 530/1919 Sb. o vyživovacím příspěvku osob,
povolaných za mobilisace k vojenské službě, se přiznává odb. organisacím právo domáhati se i jménem jednotlivé povolané osoby vyživovacího příspěvku. Podle vl. nařízení č. 89/1935 Sb. (prodlouženo
vl. nařízením č. 36/1936 a 108/1936 Sb.) přiznává se odb. organisacím legitimace k uzavírání kolektivních smluv. O využití tohoto
práva svědčí vl. nař. č. 81, 88, 89, 90, 116, 119 a j. z r. 1936. Tyto
organisace se zde dokonce nazývají korporacemi. Podle § 34 vl. nař.
č. 2/22 Sb. může se zaměstnanec v řízení před rozhodčí komisí
závodních výborů dáti zastupovati orgánem odborové organisace.
Skutečným spolupůsobením při veřejné správě jest slyšení
těchto korporací eventuelně jejich navrhovací právo při zřizování
různých správně-hospodářských institucí. Tak podle § 26 zák. o záv.
výborech č. 330/21 Sb. jmenují se členové rozhodčí komise „podle
návrhu příslušných odborových organisací", podobně i členové rozhodčích hornických soudů podle § 3 zák. č. 170/24 se jmenují „k návrhu příslušných organisací". Podle zák. č. 114/20 Sb. o závodních
radách hornických. (§ 7) jmenování volební komise se děje k návrhu
hornidkých organisací, podle § 19 mají být odborové organisace
pozvány k jednání o kolektivní smlouvě. Při sestavování disciplinární
komise pro obecní zřízence musí býti slyšeny organisace těchto zřízenců (§ 6 vl. nař. č. 483/20) a podobně je tomu při rozhodčí komisi
zřízenců kovodělných (zák. č. 665/19 Sb.) Členy komise pro tech379

nickou a zdravotní ochranu zaměstnanců jsou podle zák č. 60/29 Sb.
zástupci odborových organisací, podle § 12 vl. nař. č. 24/23 Sb. jsou
členy okresní zdravotní rady mimo jiné „ne více než dva zástupci
odborových organisací dělnických v těchto obcích řádně ustavených" a t. d.
Výslovné veřejné úkoly, které dosud obstarával stát sám, svěřeny však byly odborovým organisacím t. zv. gentským systémem
podpor v nezaměstnanosti. Dosud platná úprava této otázky (zák.
č. 267/21 Sb. ve znění vl. nař. č. 111/36 Sb.) svěřuje celou péči
o podporu nezaměstnaných odborovým organisacím, které, jak známo, vyplácejí svým členům jednak vlastní podpory, jednak i státní
příplatek. O právním postavení odborových organisací v tomto směru jednají zajímavé nálezy nejv. spr. soudu z 29. května 1936
č. 13262 a 13263/36.
b) Závodní výbory a rady.
Jinou formou začlenění stavovských interesů zaměstnanectva
do služeb veřejných bylo zřízení z á v o d n í c h v ý b o r ů ve všech
podnicích určité velikosti (zák. č. 330/21 Sb.) a podobných z á v o d n í c h a r e v í r n í c h r a d v podnicích hornických (zák. č.
114/20 Sb.). Útvarům těmto přiznána řada funkcí, jež by jinak
v zájmu sociálního klidu a národohospodářské prosperity musily
vykonávati veřejné orgány. Dokonce se v těchto normách nepříliš
jasně mluví i o t. zv. spolupůsobení při úředním dozoru. Judikatura
krok za krokem objasňuje posici těchto moderních institucí.
c) Organisace zaměstnavatelů.
Pokud jde o e l e m e n t z a m ě s t n a v a t e l s k ý , mluví se
někdy i o jeho organisacích jako o organisacích odborových (tak na
př. § 26 zák. o závodních výborech č. 330/21 Sb.). Přiznána jest jim
řada práv paritně s organisacemi zaměstnanců, na př. při kolektivních smlouvách podle nař. č. 89/35 Sb., při sestavování rozhodčích
komisí závodních výborů podle § 26 zák. č. 330/21 nebo při členství
zmíněné již komise pro technickou a zdravotní ochranu zaměstnanců,
při jmenování členů komisí pro ceny stavebních hmot (vl. nař.
č. 27/36 Sb.) a j.
d) Kartely.
Typickým případem zaměstnavatelských organisací jsou k a r t e l y , začleněné u nás do hospodářské správy státu zákonem č.
141/33 Sb. Tímto zákonem implicite jest uznána regulující činnost
kartelů za potřebu novodobého hospodaření a za věc interesentů
samých, zároveň však umožněno státní správě do této činnosti v případě potřeby zasáhnouti.
Obhajobou stavovských interesů jest i právo jednotlivých
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vrcholných organisací zájmových žádati o smírčí řízení vůči některému kartelu (§ 8 kartelového zákona). Podle vl. nař. č. 27/36 Sb.
o rozhodčích komisích pro ceny stavebních hmot může každá
z ústředních organisací žádati o zahájení rozhodčího řízení.
e) Syndikáty.
Pojmu syndikát užívá se u nás v různém smyslu. Zde nás zajímají jen výslovné stavovské útvary, vyvolané v život za účelem
autoregulace své výroby i odbytu. Jde o jeden z nejcennějších prostředků řízeného hospodaření a uskutečněn byl u nás již v řadě
oborů. Stačí nahlédnouti do sbírky Hexner-Martínek (Kartelové
a syndikalisační předpisy, 1936). Poněvadž není u nás zcela jasno,
zda ústavní výstavba čsl. státu připouští nucenou syndikalisaci výroby, uchyluje se náš právní řád k t. zv. syndikalisaci zvýhodněné
(termín Bittermanův), to jest, stát poskytuje určité daňové výhody
a p. jen těm podnikům, které přistoupí k závazné jednotě, a podrobí
se jejím kontigentačním i jiným zásahům. K takovému případu
došlo u nás po prvé ve vl. nařízení č. 49/35 Sb. o dani z piva.
f) Poradní sbory a komise.
Využitím stavovských prvků k záměrné správě hospodářských
věcí jest i řada t. zv. p o r a d n í c h s b o r ů , k o m i s í a p. Patří
sem na prvém místě Poradní sbor pro otázky hospodářské, Poradní
sbor pro samosprávu a j., jakož i řada různých komisí, o nichž byla
již zmínka při odborových organisacích. Zvláštním útvarem jest
Poradní sbor pro otázky peněžnictví, jenž není pouhým činitelem
poradním, jak by název svědčil, nýbrž stavovskou institucí, která
jest nadána dokonce i právem tvořiti normy. Zákon č. 44/33 Sb.,
jenž tuto instituci upravuje, praví totiž v § 1, že tomuto sboru „přísluší stanoviti pro soutěž v peněžnictví zásady dobrých mravů".
g) Zájmové spolky a svazy.
Pověřovati zájmové instituce, spolky a p. veřejnými úkoly stalo
se dosti obvyklým i v jednotlivých parcielních úsecích. Tak na př.
významnou funkcí nadány s p o l k y c h o v a t e l ů p o š t o v n í c h h o l u b ů (vl. nař. č. 63/28 Sb.) nebo k y n o l o g i c k é
u n i e a p. a důležité administrativní agendy obstarávají organisace motoristů, organisace chmelařské a j. Spadají sem i veřejnoprávní funkce, přikazované Svazům družstev, Svazu spořitelen,
Svazu nemocenských pojišťoven, v poslední době Svazu plynáren
(zák. 177/36 Sb.) a podobným svazům, revisním jednotám a j.
I z letmého náčrtu viděti, že stavovského sdružování se v naší
veřejné správě využívá značnou měrou. Přáním naším by bylo, aby
po nabytých zkušenostech nastala tu větší důslednost a hlavně
určitá soustavnost.
45
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VARIA
Dr. ALFRÉD FUCHS A DESET SVATÝCH
ČILI NÁVOD,
JAK UČINITI ACTA SANCTORUM
PŘÍRUČKOU HUMANITNÍ*)
— V době, kdy heroism se zdá groteskním,
stává se muší trus slavným. —
LEON B L O Y

V moderní době dnešní, honosící se civilisací tak slavnou, rozmachem techniky, dobrodiním vědy, kulturou bytovou a jinou,
mnoha vymoženostmi sociálními, rozkvětem sportu, svobodou
ducha a rozumu, střízlivou familiérností laické morálky, pacifismem a hygienou, tedy v této slavné době je od mnoha svobodomyslných duchů žehráno na to, že Církev stále zůstává věrna tradici a starobylým zásadám a nic nechce podniknouti, aby i ti, kteří
jsou lidovými přednáškami vědecky vzděláni, mohli bez určitých
intelektuálních výhrad, rozumových skrupulí a bez uzardění ve století vědy přijmout Její učení. Neboť dnešní doba z temnot středověku se dobojovala jedné vymoženosti, která zůstane její výsadou:
to jest civilnosti. Krásné a důkladné civilnosti, v níž není uznáváno,
jak ani nesluší zásadám střízlivého rozumu, nic metafysického,
příliš božského, nic mystického a nadpřirozeného. Vyznavači tradice, uznejte to: základy této civilnosti nejsou také jen tak ledabyle
hozeny na svět, ale jejich kopání se datuje už od památných dob
Lutherových a Kalvínových. Pěknou boxerskou ranou na solar
plexus buďtež knock-outováni všichni mystikové a rozjímatelé,
kteří bádáte o pravdách sice věčných, ale pro průměrného člověka
poněkud necivilních a extrémních. Ty pak, mladý muži, tak nečiň!
Dávám ti radu dobrou: snad někdy ty pravdy poznáš, ale snad
také dostaneš haemorrhoidy.
Církev však má mnoho věcí a zřízení necivilních a dokonce
ještě svěcením vyjímá mnoho jiných „z užívání obecného" a mnohé
Její názory obtěžují lidi střízlivé. To tedy odstraniti a to, co z toho
zbude uvésti v soulad s moderním civilním cítěním lidovým, vzalo
si za nevděčný úkol několik vynikajících představitelů našeho duševního života českého.
* ) Tento článek byl psán a tištěn před několika lety, ale protože literární výlevy Alfréda Fuchse a jemu podobných jsou i dnes stejně odporné,
neváháme j e j zde znovu otisknout, abychom dokumentovali, jak někteří křesťané hlavou napřed a s otevřenýma očima lezou mezi ty hýždě, odkud vychází
veškeré Civilní Snažení. — Red.
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Je zde na příklad otázka svatosti.
Bývaly doby, kdy nevěrci se svatým Církve posmívali, tupili
je, rouhali se a pohrdali jimi. Bylo to odporné, ale byl v tom kus
ďábelské statečnosti a bylo nutno s tím zápasit. Dnes duševní velikáni bludu se tváří shovívavější: snaha světce odstranit ustoupila
snahám světce zcivilnět. Jejich velikost překáží, jejich svatost znepokojuje. Ale nasaďte jim trepky, dejte jim vatované župany,
ohřejte jejich askesí vysílená těla u ohníčku civilnosti, naučte je,
umdlené vzlyky a modlitbami, hovořit jazykem obecného vzdělání
školního a jak se civilně říká, heleďte se, lidičky, to byli přece jen
šikovní lidé! Není to ojedinělý výkřik. Nyní na mnoha stranách
je slyšet houfné volání intelektuálů: Zcivilisujte nám světce!
Této namáhavé práce s nevšední ochotou a s chvalně známou
pracovitostí se podjal dr. Alfréd Fuchs, napsav pro knihovnu Životní moudrosti nakladatelství Aventina knihu O deseti svatých.
Protože je to čin významný, jehož důsledky tušíme, proto tomu
věnujeme tolik místa.
V úvodě vykládá, jak se to stalo. Redaktor knihovny dr. K.
Čapek ho požádal, aby napsal o některých svatých. „Rozumíte mi,
takových civilních svatých," pravil Čapek a dr. Fuchs ihned píše,
že rozumí dobře, co je to civilní svatý. Je to světec, „který je vám
lidsky blízký, o němž i průměrný člověk si může říci: Ano, takovým
svatým bych mohl a chtěl býti také! Nechce tedy redaktor ty, kteří
prosluli nějakými extrémními skutky kajícnosti." (Str. 7.) — Katolíky upřímné a opravdové předběhl tím dr. Fuchs o sta honů
a my mu nerozumíme. Neboť my, říkajíce litanie ke Všem svatým
a jsouce vůbec před světci na modlitbách, jsme nyní v rozpacích,
nevědouce, který z nich je lidsky blízký a který je nelidsky daleký.
Také těžko se vyznáme v tom, co u světce je extrémní skutek. Theologie nás učí, že účel života je býti povolán ke svatosti. Dosud mi
toto vědomí k životu stačilo, ale teď mám z toho strach. Představte
si, že budu extrémní!
Dále Fuchs zamítá také ty, kteří zůstali ve svém Hradu Nitra,
kteří vyslechli hlas propasti a u nichž „vysokost zdvíhala ruce
své", kteří viděli Ducha světla v strašné blízkosti temnot a kteří
v svém, tak důvěrném stenání a volání zdvihli se strašnou silou slz
k Bohu, qui glorificatur in consilio sanctorum, čili mluveno civilně:
„ani ty jsem nepojal do sbírky ..., jichž svatost se vztahovala především k zdokonalení vnitřnímu." (Str. 8.) Pokrokář by se patrně
nad zdokonalením vnitřního života strašně urazil, ale mně nad tím
zůstává rozum stát. Která svatost nevychází z vnitřního zdokonalení? Kniha sv. Bonaventury o Cestě duše k Bohu je tedy špatná.
Je nutno více uvěřiti dr. A. Fuchsovi.
45*
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Takovým postupem podařil se autoru heroický čin. Popsal životy
svatých bez jejich svatosti a v uctivé snaze nepohoršiti nevěrecké
čtenáře a nezpůsobiti jim duševní koliku, v jejich kruzích společenských jistě trapnou, navařil jakési léčivé thé svatosti a dík troše té
eskamotáže, vykleštil život světců tak, že i neznaboh k nim pojme
důvěru. Je to kniha velmi uctivá k lidem, projevivším shovívavost
také jednou si něco pro zajímavost přečíst o svatých, ovšem jen
civilních, a jestliže svět je dán za podnoží Páně, jsou zde světci
zdvořile položeni za podnoží všem těm zpitvořeným duším, žádajícím si království Božího bez nadpřirozena.
Kteří však to jsou ti příjemní svatí bez chrupavek ? Zde už končí
se groteska a začíná se rouhání. Mají to býti: sv. Pavel, vychytrale
předhozený civilním nevěrcům snad proto, že je knížetem Církve
katolické, dále sv. Augustin, sv. Benedikt, sv. František z Assisi,
sv. Kateřina Sienská, sv. Jan z Boha, sv. Filip Neri, sv. František
Saleský, sv. Jan Křtitel Vianney, sv. don Bosco. Chybou pro autora
je, že se nepokusil zcivilnět některého z patronů země české. Snad
by to bylo bývalo politicky vítanější. Ale co jsem psal, psal jsem,
může klidně říci, dokončiv toto strašné INRI nad každodenně
Mučeným.
Uznejme ještě vkusnost autora i v tom, že rozepsav se v úvodě
o ztrátě milosti, necituje žádného theologa ani mystika, ale odstavec z románu F. X. Šaldy. Po tomto čtveráckém důvtipu, který
potěší srdce až svrbící nedočkavostí, zahajuje svoji civilní hagiografii.
Napsati životopis světce, životopis se všemi mukami a strašnou trýzní srdce, toužícího po svatosti, napsati životopis bolesti
a lásky a podrobně vylíčiti všechny ty děsné útrapy stálého a neúnavného boje se všemi mocnostmi světa a pekla, vystihnout
všecky ty vzlyky, slova modliteb, zradu a nevýslovnou úzkost lidské přirozenosti, viděti Krista v agonii, u kůlu, mezi chrchly a biči,
oslepeného krví, zmáčeného krví, omytého krví, posmívaného
v krvi, vlekoucího kříž po rozpálených cestách Golgoty, rozedraného hřeby a zmučeného hanebnou smrtí v divadle viditelném
a děsném, psáti slovy lidskými a bezmocnými o nevyslovitelné
slasti a bolesti pokání, halucinovati se a opojiti úžasnou silou
láskya neutěšitelnosti touhy, žebrati v blátě a býti srážen a vyzdvihován v nejprudší potopy světla a propastných radostí nebeských,
naplněn milostí a šílený vítězstvím — popsati život světce by dovedl dnes jen genius, nebo člověk s horoucnou prostotou prvních
písařů legend, kteří poklekali v modlitbách, kdykoliv jim bylo
napsati slovo Ježíš a jichž mnišská kápě byla skutečnou přilbicí
víry.
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O geniu Fuchsově není prozatím zpráv a legendy odbývá se
shovívavým úsměvem, nazývaje je „naivními". Jak to tedy učinil
on? Civilně.
Co bylo však všechno obětováno té pokrokářské blbosti, tomu
zpitomění a nehoráznému odříkání všeho nadpřirozeného, té
obludné a rozbředlé civilnosti, která není ničím jiným, než průjmem
naší doby?
Předně úcta k Přesvaté Panně Marii. V knize Fuchsově je zamlčeno nebo opomenuto to, co se týkalo vztahů oněch desíti světců
k Matce Boží. Je tam zamlčeno vše o úctě sv. Benedikta k Marii,
„rozkoši benediktinů", je tam zamlčeno, že sv. Benedikt na Monte
Cassinu zřídil také chrám na počest Bohorodičky, a mluví se pouze
o chrámu sv. Jana Křtitele. Ve stati o sv. Františku z Assisi je
zamlčeno, že uctíval svatou Pannu tak, že již r. 1219 nařídil slavné
mše sv. k uctívání Neposkvrněného Početí. Frázovitými a pustě
literárními slovy, že je to vyprávění „charakteristické a pěkné ve
svém naivním ( ! ) naturalismu ( ! ! ) " , je odbyto zjevení svaté Panny
Quadeloupské sv. Janu z Boha, ač tato vise rozhodla o celém jeho
životě. Je opomenuta úcta sv. Kateřiny Sienské a sv. Františka
Saleského, biskupa-misionáře mezi protestanty, k Marii vždy
Panně. — Proč? Pohoršovalo by to? Není to civilní?
A pak, aby ještě více přiblížil svou knihu nezdolné duševní chorobě svých čtenářů, necituje dr. A. Fuchs ani texty katolické. V úvodu ke stati o knížeti Církve sv. Pavlu přijímá pro čtenáře výklad
víry ze spisu protestanta Hromádky. Patrně blah. Petr Kanisius
nebo Římský katechismus na to nestačí, a aby se vyložila víra sv.
Pavla, nutno užiti knihy o Masarykovi. K této nehoráznosti se
druží další: ani Písmo sv. není citováno správně, ale z protestantské bible kralické, odkud je vyňat celý citát z druhého listu sv.
Pavla ke Korintským se všemi chybami bludařského textu, který
si na málo místech Fuchs upravuje po svém. Aby pak kbelík rouhání byl naložen vrchovatě, věrný svému programu „nepsati
o visích a modlitbách" uřezává řeznicky druhou půli 1. verše kap.
12. Tedy až sem to došlo s tou civilnosti. Fuchs cituje (tak přesně,
jak je to v bludařské bibli): „Ale chlubiti se mi není dobré." Dost.
Puntík. A přece ten verš celý a nezhyzděný zní: „Mám-li se chlubiti
(prospěšné to ovšem není), přijdu k viděním a zjevením Páně."
(II. Kor. 12,1.) Ale raději ponížiti celý mystický význam velikosti sv.
Pavla, než dokončit citát, kde jsou slova o viděních a zjeveních Páně.
Druhý citát z Ep. k Řím. IX. 1.—9. je zpotvořen ještě strašněji
a rouhavěji. S počátku se drží textu kralického, ale pak, klidně
vynechav Amen (což je jedno ze slov Božích), přistoupí k verši
6. a překládá jej, stižen jakousi posedlostí, po svém. Neboť ani
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protestanté se neodvážili vložit do pera sv. Pavlu to, co on. Verš
6. zní (podle Vulgaty): Non autem quod exciderit verbum Dei.
Správný a pochopitelný překlad: Tím však nepravím, že by bylo
zmařeno slovo Boží. Ale dr. Fuchs překládá: dvojsmyslně a bez
aprobace: Avšak není tomu tak, protože zmařeno slovo Boží. —
Svatý Pavel podle dr. Fuchse tedy pohanům našeho věku píše, že je
zmařeno slovo Boží. Co tu chce tedy Církev na světě i s drem
Fuchsem ?
Jak potom vzíti tuto jeho knihu do ruky a necítit na každé
stránce páření nejodpornější neznalosti s pravým pohrdáním
úcty k světcům Církve? Jako lavina, stržená prvním kamenem,
řítí se to a zaplavuje vás k udušení, rozmačkává vás, rve, drtí, jste
tím zmítáni a nebýti z milosrdenství Božího osvěženi doušky vzduchu z líbezných legend prastarých, plných vánků Ducha svatého,
zadusili byste se dávno pod tímto přívalem.
K životopisu sv. Augustina je mu podkladem kniha Bertrandova. Aby si ještě civilněji ulevil, cituje Merežkovského měšťácký
kýč „Julian Apostata", nazývaje toto historické pokecané plátno
z dob, kdy byly v módě takové romantické olejomalby, slavným
románem, a má při tom nepochopitelnou odvahu vykládat, že katan
křesťanů Julian Odpadlík a sv. Augustin „prožívali stejné ( ! ) duševní krise, setkávali se se stejnými svody a trpěli stejným problematismem" (str. 28), načež po vzoru modrých punčoch á la R. Svobodová žádá, aby byl napsán také „román ( ! ) o Augustinově touze
po Bohočlověku". Zato zde není citováno ani jedno místo z Vyznání
o prudce bolestném hledání pravdy a dokonce je zfalšováno jeho
vystoupení ze sekty bludařů, o čemž Fuchs píše: „Augustin rozešel
se snadno s Manichejci" (str. 36), kdežto ve Vyznání čteme tu zoufalou větu: „Tenkráte jsem velmi houževnatě napínal ducha svého,
mohl-li bych jasnými důkazy usvědčiti Manichejské z bludu"
(Vyzn., kn. V., kap. XIV.) A jaký význam měl sv. Augustin podle
dr. Fuchse? „— zachránil dědictví antiky, zušlechtěné křesťanstvím". Proto byl asi prohlášen za Učitele Církve.
Přejděme krátce Fuchsova sv. Benedikta, neboť o svatosti
tohoto arciotce mnichů západu se nedozvíme nic. Ale mluvě o těch
časech, nazývá Fuchs sídlo Neomylného, Řím Ježíše Krista, místo,
kde se nebe stýká se zemí, „tiberským Babylonem". Nemá-li to
býti nějaký úvod k husit. písničce „o šelmě babylonské", pak je tím
označeno sídlo svatého Gelasia papeže, který v časech Benediktových v Římě vládl.
Ale nejtypičtější příklad civilnosti vidíme na sv. Františku
z Assisi. Vše z jeho života, co nese stopy nadpřirozené, je zúmyslně
vynecháno, všechny jeho zázračné dary zamlčeny a všechna my386

stická náplň jeho života odmítnuta. Ani jeho druzi nejsou na tom
lépe. Br. Jiljí, který byl vyzdvižen do třetího nebe, br. Filip, jehož
rty očistil anděl žhavým uhlem, br. Silvestr, který hovořil s Bohem,
br. Bernard nejvýmluvnější vykladač Písma, br. Rufin ještě za
živa označený Bohem za svatého, jsou zde pouze humorní ubožáci,
kteří byli hrozně hloupí, takže i Boha milovali s jakousi ubrečeností, nebyli-li právě zaměstnáni sociální agitací. „Zvláště humorem
vynikal br. Ginepro" (str. 61). Ten vzácný Ginepro, mučený ve Vitebru! A tak se posléze prošlapeme tím nejúnavnějším žurnalistickým isuchopárem, pouští, kde není pramene vytrysklého ze skály
Úcty a Pokory, ale kde jsou za to kaktusy slov, písčité náspy Předložek, hvízdavé poryvy lokálkářství, stonožky Spojek a sem tam nějaká ta fatamorgana Adverbia až k hoře Alverno a ke Stigmatům.
Tady ovšem pro civilní životopis byla potíž náramná a takřka
nepřekonatelná. Tento div Boží nebylo možno zamlčet. Šlo přece
o významná stigmatisování v dějinách lidstva, o jednu z nejúžasnějších milostí, které Bůh svým žertvám dopřává. Nuže, byli jsme
právem zvědavi.
Všechna sláva stigmatisování na osmnácti stránkách životopisu světce je odbyta 3, t. j. slovy: třemi větami. Její výklad pak,
kromě citování tří veršů z preface na den sv. Františka je tento:
„Stigmatisace, kterou pokládá Církev za veliké svědectví lásky
k Bohu, není pokládána sama o sobě za zázrak." (Strana 66.) Jak
rafinovaně řečeno! A pak vykládá, co si o tom myslí Sabatier!
Neboť hlavní význam sv. Františka není býti žertvou Boží, ale
řešiti sociální nesrovnalosti, jichž poblému věnuje Fuchs desetkrát
tolik místa, používaje života sv. Františka k tomuto svému výkladu
pocitu sociální méněcennosti: „Splní-li se ideál v Americe prý již
částečně uskutečněný, že každý dělník bude jezditi svojí Fordkou do
továrny, pak ten, kdo nebude mít automobilu, bude se cítiti strašně
deklassován, kdežto dnes ještě se tak příliš deklassováni necítíme,
když nemáme vlastního auta." (Str. 69.) Vzmužte se přátelé, a zastavte, můžete-li, tyto ohromné balvany směšnosti, valící se s takovým rachotem s Gaurisankaru Nepochopení! Nevím, jak správně
u katolíka si vysvětlím pocit sociální méněcennosti, ale snad nejste
ještě tak strašně deklassováni v pohanském a rozmařilém prostředí
pupkatých, přežraných buržoů, byť byste neměli automobil!
Mám pokračovati dále v rozboru a třísniti sebe a papír touto
ohavnou tekutinou, hustě stékající s pitevního stolu? Mám doložit,
jak špatně překládá Fuchs Hymnus Slunce, užívaje v překladu
slovo per jako skrze, ač smysl mu jasně praví, že se to má přeložiti
slovem za (Buď pochválen Pane, za bratra ohně — za sestru vodu
— za sestru smrt naší tělesnou atd.) nebo upozorňovat znovu, že
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slavný verš o slunci De Te, Altissimo, porta significatione — překládá místo mystického: Tvoje, Nejvyšší, nese znamení — takto
nesprávně: od Tebe Pane, má své určení? Atd. atd.
Přiznám se, že po těchto ukázkách schází mi již odvaha, unavovati vás, kteří nejste civilní, dalším rozborem. A ještě by zbývalo
šest dalších světců, šest dalších obětovaných civilnosti, kteří byli
pro divadlo nevěrcům strženi ze své slávy nebeské a z dvorstva krásného a vehnáni pod bičem žurnalismu v mučednictví arény boháčů,
pohanů a jiných mocných tohoto světa. Svatá Kateřina Sienská
bez askese, bez extasí a bez modliteb je zde demokratickou diplomatkou a chytračkou, sv. Jan z Boha měl velký smysl pro humanitu, ale byl to špitálník poněkud exaltovaný, což Fuchs shovívavě
omlouvá poukazem na španělský charakter jeho legendy, sv. Filip
Neri bez bičování a bez svých extatických Mší byl náramně humorný pán, políčkující jednu visionářku, žertující na chodníku, sv.
František Saleský se věnoval charitě a Rád Navštívení Panny
Marie nezaložil se sv. Františkou de Chantal, ale pro jednu dobročinnou dámu, když ovdověla. Také sv. Jan Křtitel Vianney se věnoval charitě a také bl. don Bosco se věnoval charitě. Z desíti
těchto světců je především charita, humanita a sociální cítění
zdůrazněna u sedmi, u mnohých z nich také značná moc politická.
Spojíme-li to, je tedy z Fuchsovy knížky výborná příručka pro
předsednictvo Červeného Kříže.
Světci bez svatosti — toť ukradení jedné z největších ozdob
Církve a hrozné ochuzování slávy Boží. Světci bez zázračných darů
Nadpřirozena, tito civilní světci, toť jeden z nejpotupnějších ústupků, které katolíci v posledních dnech učinili protestantům a nevěrcům. Toť rouhavá a pustá vzdávání se proseb, přímluv a slz
svatých za naše viny, jimiž je urážena Oběť Ustavičná. A přece se
to stalo. A snad je to jen počátek. Snad povzbuzen tímto nehorázným příkladem, který otřásá až nebem, najde se jiný katolík, který
v knihovně Životní moudrosti vydá knihu o civilním Ježíši Kristu,
aby „nám byl lidsky blízký" a bez skutků extrémních. Pak, národe,
vykasej spodničky nad tímto blátem, vypni hruď a vykroč rázně
vpřed! Brány českého renanismu se ti otevírají a na nich je tabulka
s chvalně známým heslem humanity: Hodno následování.
První pokus změniti Acta Sanctorum na civilní příručku dobročinnosti je tady a byl jistě napsán se svědomím velmi klidným.
V moři žije sepie, ne sice v největších hloubkách, ale přece jí
dal Bůh možnost jíti dosti hluboko.
Ta ve chvílích nejistoty se skrývá v husté tekutině, kterou ze
sebe vypouští, tekutině odporné, černé a podobné inkoustu.
A domnívá se, že je v bezpečí.
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P O Z N Á M K Y K ZNOVUUVEDENÍ LUTHERA
A C A L V I N A DO ČECH
Protestantské nakladatelství Jana Laichtera v Praze vycházejíc patrně
z aktuálnosti Luthera viděného rosenbergiány a krvavých gest ženevského
diktátora Calvina, připomíná českému čtenářstvu dva reformační spisy Lutherovy a Calvinovu odpověď kard. Sadoletovi s obšírnými úvody protestantského theologa J. L. Hromádky.
Je to především Lutherův spis »Předehra Martina Luthera o babylonském
zajetí církve«, jenž jedná o pravé podstatě a pravém počtu svátostí. Jako
obyčejně, počíná si Luther tak vášnivě a nekriticky, že většina vydavatelových poznámek pod čarou není nic jiného než omluva a mírnění siláckých
výrazů velikého reformátora. Při tom tyto poznámky zdají se býti autorem
čerpány ze starších již překonaných pramenů vědeckých (učení o ustanovení
svátostí) nebo na př. citáty ze sv. Augustina a jiných Otců církevních zdají
se býti čerpány bezmyšlenkovitě z nějaké laciné příručky protestantské apologetiky, neboť je na první pohled patrno, že vydavatel je cituje neúplně, takže
nedávají pravý smysl bez uvedení souvislosti. V správné citaci s uvedením
souvislosti jejich smyslu totiž vyplývá opak toho, co jimi dokazuje Luther
a lutheriáni.
Luther po svém »studiu« uznal jen dvě až tři svátosti (neučil vždy
totéž). Dogmaticky byla jeho »oprava« oceněna potridentskou theologií katol.,
vědecky ji ukázaly v pravém světle moderní výzkumy exegetické a patrologické. Dnes hájí Lutherova dogmata ti, kdož neznají nic jiného. Vydavatel
poznámek nerozlišuje ani rozdíl mezi morálkou a dogmatikou katolickou
a zamotaně kritisuje obojí (poznámka na str. 344). Člověk, jenž nevěří, nemůže hodnotit víru. I když přečte a vštípí si v paměť řadu pouček, nemá
živého poznání. Je to jako se psem, který slyší Beethovenovu symfonii: slyší
zvuk, snad i vyje, avšak neví, že je to kus krásy. V dogmatice a morálce jde
o dva různé řády. Na matení řádů trpí moderní doba ve všem.
Dále je tu Lutherův spis »O křesťanské svobodě« — životní program
křesťanův podle Luthera, »jenž zkusiv moc víry, chce o tom psáti«. Luther
tu hájí a vykládá své druhé základní dogma: stačí pouhá víra ke spasení.
Třebaže věc je sama sebou neudržitelna i bez církevního odsouzení této
nauky vše dovolující, neuškodí ukázka Lutherovy reformační methody.
Luther vykládá, že jen víra sama ospravedlňuje a že proto každý vnější úkon
a čin křesťanův je naprosto bez vlivu na jeho vnitřní ospravedlnění, k čemuž
cituje ve svůj prospěch Písmo. Cituje je však tak, že sám vydavatel je nucen
upozornit, že Lutherův odkaz na List sv. Petra je falešný a že »podobných
přehmatů se dopustil Luther častěji« (str. 137). »Ptáš se však,« pokračuje
Luther, jenž poznal též, že se octl se svým tvrzením ve slepé uličce, »jak je
to možné, že pouhá víra člověka ospravedlní, když přece se nám v Písmech
tolik skutků, obřadů a svátostí předpisuje?« — Odpověď Lutherova je důkazem, že se mu stalo Písmo sv. prostředkem, v němž neviděl již neporušitelnost Zákona Božího. Rozdělil si totiž Písmo na přikázání a zaslíbení. Přikázání poukazují jen na to, co by se m ě l o dělati, ale sil k vykonání toho
nedávají. Svědkem toho prý je Starý Zákon (str. 138—140). Ale což nepřišel
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Kristus? Nepoučil zapříst sebe a nést kříž za Ním? Ne ten, kdo mi říká
Pane, pane — ale ten, kdo p l n í vůli Otce nebeského . . .
Moderní protestantství prohlásí snad i tyto výroky Spasitelovy za vložky papežské. Ale co řeknou pak »svému« Pavlovi, který nás nabádá tolik
k utrpení, chceme-li zbožně žít? Víra bez skutků je mrtva (Jak.).
Kdo je babylonskou nevěstkou: Církev katolická, jež slibuje věrnost
Kristu a učí jí věřící i za cenu oběti, ano právě za cenu sebezáporu (jejž
prof. Hromádka nazývá nechutně mnišským trainingem) — či jsou jí t. zv.
církve Lutherovy, jež slibují Bohu věrnost a při tom — zdá se — dovolují
zálety s veškerou žádostivostí? Věc je jasna. Reforma Lutherova — doznávají to i jeho žáci — je rázu spíše osobního. Jinými slovy: aby mohl dělat to,
co dělal, m u s i l »vyúčtovat« s veškerou autoritou — musil se utéci k samému Písmu. Ale Zjevené Slovo Boží nemůže býti nikomu zástěrou k tomu,
aby mnich, kterého ostatně nikdo do řehole nepřinutil, mohl utéci z klausury
a žíti v konkubinátě se svedenou jeptiškou, popustit uzdu všem vášním a popudlivosti, získat si přízeň šlechty i za cenu krve.
Konečně je-li hlas Lutherův pln osvobozujícího světla, proč se nevydají
Lutherova díla jeho vlastním stoupencům tak jak jsou? Proč tolik úprav
textů? Proč tolik poznámek? Proč tolik posměchu katolíkům, že čtou Písmo
svaté s výkladem, když protestanté nejsou schopni čisti bez výkladu ani
Luthera ?
Proč se vydává ještě dnes českému pokrokovému lidu věc, kterou Církev odsoudila před tolika staletími z důvodů nejen theologických, nýbrž i vědeckých? Prof. Hromádka se v svém úvodě (125 str. dlouhém) nedotkl ani
námitek, které o témž předmětu vznesl několik set let dříve veliký církevní
učitel sv. Albert. Nepokládal to za oportunní před českou lutherskou veřejností ?
Jeho úvod je ovšem pozoruhodný. Vyhýbáme-li se slovu »fanatický«,
musíme přiznat, že autor jeho dělá dojem, jako by chtěl nebo musil dokázat
určitým lidem, kteří pochybovali o jeho lutherské pravověrnosti, že s katolíky se rozchází skutečně v podstatných věcech. Dosti pěkně vystihl vnitřní
rozvrat a nepokoj Lutherův, ale jako obyčejně nesestoupil až k poslednímu
důvodu jeho výčitek svědomí, právě tak jako u Calvina. Starozákonní proroci měli výčitky svědomí, když nereformovali, Luther a Calvin, když reformovali. Nebyli totiž posláni Bohem. Prof. Hromádka se diví — mluvě skoro
se zbožňující úctou k Lutherovi u protestantů (divus Martinus) — že katol.
Církev dává i svým největším světcům »jen vymezené místečko v rámci církevním« a nikomu z nich nedovolí býti závazným vykladačem zjevené pravdy
(str. 13). To říká správně. Církev katolická je církví Kristovou, církve protestantské, aby vůbec něčí byly, jsou Lutherovy. Hromádka napsav zmíněnou
větu o místě světců v Církvi, neostýchá se dále láteřiti od srdce na modlářské uctívání svatých v papežské a jesuitské Církvi. A dělá to s takovým dětským klidem, jako by byl přesvědčen, že se nad jeho slovy nikdo kriticky nezamýslí. Vždyť jeho důvody jsou čistě citové a třebaže místy lesklé, přece již
dávno vyvrácené. Tak je Luther v očích p. profesora ospravedlněn, protože
učinil z křesťana něžné dítko boží, schoulené pod jeho majestátem. A v tomto
schoulení je dítku dovoleno dělat vše, čeho se mu zachce. Proto také se ani
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prof. Hromádkovi nepodařilo vyvrátit nejpodstatnější námitku, že oba reformátoři jsou vzdálenou příčinou anarchie dnešní filosofie a sociologie (str. 18).
Ve své zaslepenosti k Církvi by se byl Hromádka vyhnul mnoha přehmatům, kdyby byl rozlišoval mezi Církví a jejími členy. Církev jako taková
je dílo Kristovo a nikdo nemá moci ji reformovat. Členové jsou lidé, tedy
chybující, a ty měl Luther reformovat. T. j. sebe sama měl nejprve reformovat. Proč nezvolil cestu sv. Františka z Assisi? Ale to všechno tento filokatolický protestant ví, jen dobrá vůle chybí. Tím hůře pro něho. Právě tak
bychom mohli pokračovat v námitkách proti Hromádkově obhajobě Lutherova vyúčtování s principy katol. řehole (útěk z klášterní klausury), Lutherova oportunního poměru k selskému povstání r. 1525. Item Hromádkovo
theatrální líčení bezmocnosti zpovědi a svátostí. Skutečná to lutherská zamaskovaná prázdnota (str. 64). Kristus ustanovil zpověď (odpuštění hříchů
apoštoly) a Luther jí zneužil k dovolení dvojženství svým přívržencům
(str. 53).
Lutherův poměr k Písmu sv. stanoví prof. Hromádka takto: »Luther
byl ve své víře pánem i nad Slovem Božím a rozhodoval o větší nebo menší
závaznosti jednotlivých biblických knih podle toho, jak mu pomohly v jeho
touze po spasení. Proto se vám trochu objasní skutečnost, proč v Lutherově
okolí nebylo dost energického úsilí o reformu mravů, a proč sám Luther
úzkostlivě dbal, aby evangelium bylo přijímáno jako dar Boží milosti, nikoli
jako závazek a poselství o autoritě vítězného Krista. Calvin, který arci byl
šťastnější, že směl navázat na Lutherovo dílo, od počátku budoval více na
objektivní normě Písma sv. než na svých zážitcích (proti Lutherovi) a v celé
své reformě církevní byl mnohem bibličtější než Luther« (str. 67—68).
Toť srozumitelné. Právě tak, kdyby to nebylo tak leskle neupřímné
(o Lutherovi — divus Martinus): žel — že »chyby velkého člověka bývají
též veliké« (str. 116).
Úvodk Lutherovu odkazu dělá dojem kvasícího boje názorů. Úvod
ke Calvinovi otevřeně přeje Calvinovi někdy i v neprospěch Lutherův a byl-li
Hromádka onde i uznalý k Církvi katolické, zde pod ochranou Calvina uzda
vulgárního zaujetí k Církvi je zcela popuštěna. Poddává se nechutným
šlágrům o chorobě katolické zbožnosti, o modlářství, vzývajícím nesčetnou
řadu svatých proti vůli a majestátu Božímu, o laciném, lahodném a opojném
náboženství, o psychologisujících choutkách starých mystiků, o mystickém
sebepozorování a trainingu a podobné věci, které vrcholí srovnáním sv. Augustina a Calvina (str. 56—59). Církvi katolické sice Hromádka vytýká, že
převzala mnoho ze židovského kultu, avšak hned potom je veleben Calvin,
že zasadil evangelium do dějin Starého Zákona. Objektivnost je slovo, jímž
se obyčejně končí chvála Calvinova, ale ve skutečnosti je člověk marně hledá
nejen v díle reformačním, prameni moderního subjektivismu, nýbrž dokonce
i v úvodu Hromádkově. O Calvinovi, který je ponurý jako dozorce vězňů, se
připouští, že jeho vlastní vinou bylo upáleno několik osob, že zmocnil i stát
k násilnému zákroku proti věřícím (str. 93), ale současně se nadává na
tyranství katolické Církve a znovu se velebí Calvin, že vysvobodil z něho
věřící lid. Zdá se, že názory na církev potridentskou čerpal z Jiráskova
Temna.
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Hromádka dále nerozlišuje řád přirozený a nadpřirozený (filosofietheologie; přirozené poznání — zjevená pravda). To je hlavně patrno ve
zbožném hodnocení kalvinistické theologické soustavy, jež je tu nazývána:
základem kalvinistické scholastiky, filosofickým světovým názorem, supranaturální filosofií, což je skvost zvlášť dobrý (str. 145). Neboť buď je filosofie a pak to není supranaturální, nebo je něco supranaturální a pak to není
filosofie: filosofie je poznání dosažitelné silami lidského rozumu; supranaturální přesahuje náš rozum a dává nám je Bůh ve své dobrotě sám: Zjevení.
Co by řekl takovému theologisování Calvin, jenž tak ostře bojoval proti všem
výmyslům lidí o Slově Božím? Upřímně řečeno, kde není víry, není ani theologie a Hromádka sám dobře ukázal, jak málo je víry a pochopení pro dílo
Calvinovo dnes i mezi těmi, kdož jsou počítáni k jeho pokračovatelům
(str. 146). To je osud každého lidského: smrt a zánik v rozkladu.
Na konci Lutherova odkazu se čte: »Překlad věnuji českobratrskému
evang. sboru v Šonově, poněvadž má luterskou minulost a spojuje české i německé údy (ze zámku náchodského) mocí téhož evangelia, které Dr. Martinus vysvobodil ze zajetí ve prospěch Němců a vůbec všech národů.« Nuže,
a jaký je prospěch Cechů a všech křesťanů ze čtení takových knih ?
My máme z ní prospěch tento:
1. Uvažujeme o tom, co je lepší: zda Lutherovo: jen věř a o víc se nestarej — či obecné čili katolické: je-li třeba »prodej plášť a kup si meč«
(Luk. 22, 36),
2. poznáváme, že se naplňuje proroctví: »toto jest hodina vaše a moc
temnosti« (Luk. 22, 53).
G. F.
Co bude, až ta hodina pomine ? A kdy se to stane ?

P O Z N Á M K Y
STUDIE UNIV. PROF. Dr. H A N S E E I B L A z Vídně je přednáška, kterou autor přednesl na liturgickém týdnu našich německých katolíků letos
o prázdninách v Moravské Třebové a je prvým publikováním této přednášky
vůbec.
F. M. W I L L A M : ŽIVOT JEŽÍŠE K R I S T A V K R A J I A L I D U I Z R A E L SKÉM. (Naklad. »Vyšehrad« v Praze.) Všichni lidé, kteří se chtějí přiblížit
ke Kristu a poznat Krista a tajemství Církve, ať si vezmou tuto knihu veliké
víry, práce a božího požehnání, ve které autor na základě dlouholetého studia
v Palestině vykládá život Kristův způsobem mnohem bližším naší mentalitě
než prudký Papini.
Kniha má hlavní a nejvznešenější vlastnosti knihy křesťanské: je prostá
a jako je prostá je i hluboká a meditativní. Čte se lehce, člověk při čtení přichází až k základům křesťanství, dogmata se stále a stále zjasňují a opravňují a uvědomujete si, jak všechna dosavadní dogmata jsou jen dodatečná
vyjádření toho, co ve skutečnosti tu už bylo a je od Pána Ježíše.
Knihu mohou číst lidé nejprostší a lidé nejvdělanější. Neboť boží pravda
je stejně pro všecky lidi na zemi. Byla pro rybáře galilejské a je pro ně stále.
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Není nic na světě prostšího nad Pravdu. Kniha má ještě jednu vzácnou a specielní vlastnost. Autor důkladně prostudoval kraj i dobu Ježíšovu. A na základě těchto studií mohl život Kristův zasadit do správného prostředí jak
krajinského tak lidového. Pak přirozeně mnohé věci a mnohá slova se stanou
jasnými a vysvitne jejich pravá váha. »Kniha však nemíní nahradit evangelia,
nýbrž je doložit a učinit čtenáři nenahraditelnými.«
kz
B E R N A R D S H A W napsal hru o Svaté Janě a Národní divadlo tímto
kusem zušlechtilo svůj repertoár. Nemusím se rozepisovat, máme na štěstí
v tomto čísle článek Schulzův o Deseti svatých A. Fuchse, jenž plně platí
také o tomto surovém pokusu snížit na svou míru a na míru předpokládaného publika předměty — osoby, jež se jejich nízkorodému oku naprosto vymykají. Cechové se pyšně pokládají nebo aspoň pokládali za národ hluboce
nábožensky založený, a přijali tuto bezmeznou sprostotu, do divadla chodí,
nepískají, nestydí se. Běda národu, chce-li si tykat se vznešenými a se světci,
jen dá-li jim podobu děvek a handlířů a odění přízemní tak zvané přirozenosti, a ne už jako s bratry, kteří za ně nesou utrpení a tíži soustředěných
darů a jim víru a spasení.
JOSEF
P O Z N Á N I , K A R E L P O L Á K A ČSL. LITER. HISTORIE. Poznání je
sborník vědeckých článků »psaných populárně, tudíž každému přístupných,
ať jeho míra vzdělání je jakákoliv«. Taková to je tedy věda: věda pro kohokoliv. Tudíž to může být věda jakákoliv. Tak si to asi Poznání představuje.
Nevšimli bychom si Poznání, kdyby nás naň neupozornil, nám i jiným
už známý dr. Karel Polák, slavný svými postřehy a objevy v literární kritice
a historii. — Měl v minulém ročníku stať »Čsl. literatura 1890—1935«. Je to
první vědec, který zpracoval nejsoučasnější literaturu čsl. Konečně ať kecá
jak kecá, jeho věda je dobře uložená v nakladatelském skladišti, avšak upozornit na některé jeho nejpitomější postřehy musíme. Tak třeba závěrečná
věta o Čepovi, kde se Polák přiznává ke své nekultivovanosti a nechápavosti
zákona a kázně v umění: »Nicméně nelze dosud jeho schopnosti změřiti. Jeví
se jistá jednotvárnost a úzká ohraničenost látková a názorová.« — Nebo jak
si to v hlavě popletl s katolickou literaturou. Jako by zaspal a byl teprv na
konci století. »Umělecky významnější jest příliv katolického nebo aspoň nadsmyslnou duchovostí podloženého názoru světového. Ten se zrodil v samém
poetismu reakční obměnou jeho teorie o snu. Opírá se o franc. nauky abbého
Brémonda, v próze venkovských látek o franc. katolické populisty (populus == lid). Vědomě katolický časopis je Tvar, po jeho zániku Rád. Vrací
se k starému východisku březinovskému. Toto hnutí je v samých začátcích,
snad jen původní odnož surrealismu, snad počátek příštího vývoje významnějšího.«
Tak takhle vypadá člen mladé vědecké generace liter.-historické, ke
které patří ještě J. B. Čapek, P. Fraenkl, B. Slavík, M. Pišút a jiní. A skoro
všichni mají aspirace stát se universitními profesory. Tak bude vypadat
oficiel. věda. Opravdová věda se bude musit z university odstěhovat.
kz
A N N A POSPÍŠILOVÁ s troufalou vědeckou tváří popisuje a soudí výv o j a osobnost O. Březiny na podkladě psychologickém a sociologickém.
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Víme dobře, že ve věci umění nejde tak o vědomosti jako o z n a l o s t , přece
však musíme říci, že její, průměrné, vědomosti jsou čerpány jen z těch učebnic, jež jsou, jak rozumíme, politicky orthodoxní. A při tom ovšem její zájmy
a zkušenosti jsou se zřejmostí až protivnou naprosto nesourodé s předmětem,
který si umínila nám osvětlit. V zemi, do které si zašla, nemá co dělat, neumí se v ní chovat, ba ani neví, kde je. Máme v dějinách české literatury už
jeden, také slavný, pokus o Březinu, Peroutkův. A pravděpodobně ani tímto
novým není náš pokrok skončen.
These knihy jsou jednoduché: umění je funkcí a produktem společnosti
a má jí sloužit. Vyšine-li se z těchto mezí, musí hledat ospravedlnění a opory
v pojetí náboženském a umělec se považuje za kněze nebo posla. Tak u Březiny zklamání čistě praktického rázu, ať vinou kapitalistické společnosti
nebo osobních vad a nedostatku vůle, vede k vytvoření vlastního uzavřeného
a studeného světa, »trpké poznání nadbytečnosti tvořivého úsilí« (str. 40),
ke vzdoru a k exklusivnímu umění bez jakéhokoliv vztahu ke společnosti
(str. 42). V tomto odklonu od života musí užívat prostředků inspiračních
i technických, jež vyhovují jeho pojetí neužitečného umění, a ovšem vysychá,
nakonec i jeho metafora stává se »nepůsobivým znakem« (76), protože za
ní není žádné zkušenosti. Březina cítí tragiku svého života a své nezatříděnosti a posléze dospívá k poznání potřebnosti konkrét. Dopisy Baurovi, obnovená koresp. s A. Pammrovou, v díle pak Ruce, Stavitelé chrámu a Essaye.
Bylo mu zima v zářivém osamocení (80). »Povýšenost intelektuálova tu
prostě obrací čelem vzad, někdejší nepřítel je ochráncem« (88) a Březina,
z potřeby ospravedlnění, hledá cestu k lidem. K tomu Pospíšilová dodává:
»Přirozeně bylo by nesprávné souditi na zcela vědomé, cynické používání
různých metod k získání potřebného místa ve společnosti« (89). Zdánlivý
zdar i nemožnost dosáhnouti skutečného proniknutí života s jeho uměním
přivádí pak Březinu k stoickému mlčení a kněžské póse.
Pospíšilová si tedy všímá jen Březinových životních zkušeností a jeho
vztahu k společnosti. Těmto věcem nerozumí, nezná jejich smyslu. Sama podotýká, že Březina prudce odmítal každé nahlížení do života umělcova. Věděl
proč. Onen zvědavec dojde obyčejně ke zprznění všeho, i umění.
Polemisovat s jejím sociologickým výkladem nebudeme. Je to věc už
stará a také nadmíru minulá. Máme-li mluvit, dámo, podle vašich pokrokových hesel, musíme vám říci, že už žijeme v novém století. A pak že odjakživa je na světě hierarchie duchů a dělba práce, při níž jeden může stát za
všechny a odvažovat se i za cenu ztrát. Odvažovat se smělostí jiného řádu
než je aktivnost světská, neboť je duch actus purus, a málo tedy u nás váží
vaše srovnání Březiny jako pasivního s Masarykem jako typem akce.
V podtitulu knihy je »člověk a básník«. Dozvěděli-li jsme se o člověku
málo z té prostomyslnosti, nečtli jsme tam o básníkovi víc než pár hesel
z učebnic, něco o jeho vzorech a srovnání s francouzskou generací. Básněmi
se prostě kniha zabývá jen jako doklady B. nemohoucnosti. Pro zvědečtení
se tam dostalo srovnání, dost pečlivé, s poesií Baudelaireovou (mimochodem
vzpomínám, že bylo prováděno v semináři prof. Hýska před třemi lety, kdy
Pospíšilová pojala svůj zatracený úmysl, ale poněvadž neuvedla, že by je
přejala, domníváme se, že je skutečně aspoň toto jakousi její prací). Nakonec
nás poučuje o Březinově tragice a o jeho přínosu, jejž konec konců vidí v tom,
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že v jeho knihách měla příležitost naučit se mnoha cizím slovům, jež by jinak
byla uzavřena v odborných vědách. Satis.
Tak dlouhý a uctivý referát není k vůli Pospíšilové, ale k vůli Březinovi. Není-li možno, aby o básnících psali zase jen básníci, ponechte to aspoň
lidem řemesla znalým a duchům rovným nebo příbuzným. Nehanobte, neboť
pak hana padá na vás. Březina bude ještě souzen, ale zařadit jej smí jen
ruka, která má dost jemnosti a výsosti ke třídění. Vy, paní Anno Pospíšilová,
dokud nemáte dobré vůle, choďte jen do spolkových a společenských místností, a zase jen do těch, k nimž máte vlohy a předpoklady (z opatrnosti připomínám, že to je obrazně) a ve věci vyšších sfér spěte klidně, dokud vám
Soud (jako nám všem) nepojmenuje vaše místo.
JOSEF
BISKUP H U D A L O BOLŠEVISMU. Projev biskupa Hudala o bolševismu, který vyvolal značný ohlas v celé střední Evropě, byl naším tiskem
skoro úplně ignorován. Projev tento obsahuje zásady, jež je dobře připomenout některým našim katolíkům, kteří pro samé politické taktisírování zapomněli, že katolíkům nelze paktovati s řádem, který je dokonalým popřením a záměrným vyvracováním křesťanských základů evropské kultury. Nevíme ovšem, zda slova biskupa Hudala jsou s to otevříti oči lidem domnívajícím se, že bolševické Rusko začíná nyní nastolovat řád desatera a zdá se
nám být dokonce pravděpodobné, že takoví politikové prohlédnou, až budou
katolíci stavěni vítězným bolševismem ke zdi. Projev biskupa Hudala otiskujeme spíše pro lidi, kteří jsou ještě schopni vidět věci tak, jak jsou, bez kašírování, jež jim propůjčuje politická a žurnalistická koterie. Místa o bolševismu citujeme z prvého úplného uveřejnění biskupova projevu, jak jej přinesla »Deutsche Presse« z 25. října t. r. Naše čtenáře upozorňujeme, že biskup Hudal zastává místo zvlášť odpovědné: je totiž ředitelem rakouské papežské koleje »Anima« v Římě.
O bolševismu se praví v projevu biskupa Hudala toto: »Bolševismus
není nějakým náhodným a přechodným politickým směrem, nýbrž určitým
zaměřením duší, v němž hraje významnou úlohu silně nihilistický rys dekadentního Židovstva, jež se vyprostilo ze všech náboženských svazků. Boj proti
němu nemůže být proto také nikdy vyhrán čistě organisačně, protože je krisí
světového názoru, nýbrž musí být veden také na duchovním podkladě světového názoru. Kdo sleduje pozorně duchovní vývoj Ruska v posledních desítiletích, uvidí mimo to brzy, že poslední příčiny bolševického rozkládání světa
nelze hledati jen v Rusku, nýbrž že máme spíše co činiti se vpádem západní
evropské dekance do ruské duše, jež byla připravena už dávno pro takovouto krisi nezdravými sociálními a státně politickými poměry. Je skutečností, že právě ti nejvíce směrodatní bolševičtí spisovatelé jsou ve svém světovém názoru silně ovlivněni Nietzschem, Feuerbachem, Lagardem, Renanem, jichž rozkladný myšlenkový svět nesený ruským Židovstvem získal pro
sebe také mládež této říše. Mnohé věty jmenovaných německých a francouzských spisovatelů možno znovu nalézti doslova v literatuře ruského bolševismu. Jinými slovy, potírati bolševický světový názor, značí vymýcovati
z našeho duchovního života především tyto rozkladné elementy, protože především tito spisovatelé položili základy bolševismu pro Rusko. Dříve než
hrstka ruských Židů mohla využiti lethargie ruské národní duše, podmaniti
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stošedesáti milionový stát a šestinu země, byl už bolševický světový názor
v Evropě domovem. Pokorné nostra culpa nad zmeškanými příležitostmi,
sociálními nešvary a prostoduchým poměrem k filosofům nepřátelským křesťanství musilo by býti první odpovědí a začátkem opravdového potírání tohoto nebezpečí bolševismu.
Nikdo nepopírá, že v Rusku dochází k vnitropolitickým přeměnám ve
smyslu nového procitnutí dřívější veliké nacionální minulosti říše, avšak
tento pochod je potud klamáním Evropy nebo nemožností, pokud budou miliony lidí ovládány hrstkou cizích nenávistníků náboženství a pokud budou
hrubě utlačovány ve své kulturní svobodě. Proto také musí být veden nekompromisní boj proti všemu, co nese bolševické rysy, třebas v zahalených
formách. Pro křesťansky založené státy nemůže být dnešní Rusko žádným
smluvním partnerem, protože ž á d n ý z a h r a n i č n ě p o l i t i c k ý důvod nemůže mravně oprávniti import ruského rozklád á n í k u l t u r y . Každý slabošský postoj vůči Rusku, pokud je bolševické, se vymstí a žádná myšlenka na smiřovací politiku nemůže mít oprávnění vzhledem k událostem ve Španělsku. Proto nestačí posunovati komunismus v podstatě se kryjící s bolševickým světovým názorem jenom do role
jisté oposice, jež mu přísluší v politice »právního státu« (Ordnungstaates).
Vůči bolševismu a komunismu platí jen jedno: zničení.« — Potud výňatek
z pozoruhodného projevu biskupa Hudala, který by si zasloužil, aby byl v naší
řeči uveřejněn celý. Avšak od toho jsou tu povolanější místa než tribuna
našeho časopisu a my nikterak nemíníme tato místa připravovat o tak znamenitou příležitost informovati české a slovenské čtenáře ještě o jiných projevech než jaké obvykle přednášejí někteří domácí kanovníci.
K Ř E S Ť A N S K Ý SOCIALISMUS A FILOSOFICKÁ REVUE. V posledním čísle Filosofické revue se objevil článek Dr. Gosara s překvapujícím
názvem »Pro křesťanský socialismus«. Po přečtení tohoto článku shledáme,
že autor používá slova socialismus prostě jen jako synonyma pro sociální
činnost vůbec. Taková prostoduchost je sice dojemná, ale na neštěstí není
náš sociální a socialistický svět zařízen tak, aby nebylo velmi důrazně třeba
nahrazovati tuto vlastnost raději onou hadí opatrností, o které mluví Písmo.
Neboť slovo socialismus má svůj jasný a pevný smysl, který zařazuje tento
pojem mezi slova, jež člověk se zdravým rozumem nerad bere do úst; a nelze
ho tedy dobře užívat pro označení správných a jadrných myšlenek. Řekne-li
se »křesťanský socialismus«, vzpomene si každý hned na kompromis mezi
křesťanským duchem a socialistickou ideologií, o nějž se kdysi pokoušeli jistí
katolíci. Takový kompromis však byl samotnou hlavou křesťanstva prohlášen
za něco nemožného, a je tedy jen logické, když se hledá pro křesťanskou
nauku o dobré společnosti jiný název. Proč nazývat křesťanským socialismem něco, co nemá nic společného se socialismem a co má své docela dobré
a logické jméno? Taková prostoduchost má jen ten následek, že čtenář je
snadno uveden v omyl a že takového článku může s nemalým prospěchem
využít propaganda skutečných socialistů. A tak se také už stalo i s článkem
ve F. R., z něhož si Lidové Noviny ocitovaly právě jen ty věty, jež vytrženy
ze souvislosti dělají dojem, jako by šlo o skutečnou syntesu socialismu a křes-
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ťanství. A ocitovaly si je přirozeně jen proto, aby se z toho mohlo soudit, že
F. R. je nakonec přece jen taky pro tuhletu naši jednotnou frontu.
Ostatně nejde jen o opatrné zacházení s pojmy. Autor článku »Pro křesťanský socialismus« je zřejmě také příliš tolerantní nejen k moderním pojmům, nýbrž i k moderním řádům, když tvrdí, že »křesťanství se neptá, jaký
společenský řád vládne ve světě« a že se nemění, ať vládne »individualismus,
respektive liberalismus«, nebo »kolektivismus, případně komunismus nebo socialismus« .Zajisté jest křesťanství »vyvýšeno nad každý společenský řád«,
ale přes to jsou vedle řádů, jež křesťanství může snášet, také řády, jež naprosto vylučuje. Takové řády jsou právě ty, které vycházejí z marxismu a
jeho odnoží. A to je nutno otevřeně říci po každé, když se mluví o křesťanském pojetí společnosti. Jinak je tu nebezpečí, že jediným výsledkem takových článků bude jen rozmnožení všeobecného zmatení myslí.
tv
N O V Í LEGITIMISTÉ. Chytá-li se tonoucí stébla, je to konečně pochopitelné; ale chytá-li se sadař větve, kterou právě pečlivě uřízl, nepostrádá
jeho pád určité komiky. Toto divadlo poskytuje dnes světu politická levice.
Začalo to habešským sporem. Ethiopie byla tisíciletá křesťanská říše, poslední feudální stát se samovládným císařem v čele. Analfabetické obyvatelstvo žilo podle mravů otcovských pod vládou knížat, oděných ve zlatě
a nachu. Na tuto říši útočili běloši ve jménu civilisace, dopravy a hygieny.
Jenže ti běloši byli fašisty. Tedy objevili levičáci, že malý národ má právo
na vlastní mravy, na vlastní víru, na vlastní státní formu. Když válečné objevy moderní vědy vypudily ethiopského císaře z jeho vlasti, přišli levičáci
na další věci: že skutečnost ještě nezakládá právo, že sesazená vláda nepřestává být vládou, že představitel národní dynastie představuje národ... Ale
úžas dostoupil vrcholu při vypuknutí španělského povstání. Marxisté odsoudili povstání! Označení »rebel, povstalec« stalo se v jejich ústech potupou.
V novinách se objevily obrazy s dojemnými nápisy. Chválila se mládež a ženy,
ozbrojivší se ve službách vlády; tupili se generálové, kteří zapomněli na své
povinnosti a pozdvihli se proti zákonité vládě. V duchu Metternichova veronského kongresu byly žádány vlády, aby přispěly na pomoc ohrožené vládě —
Červenému kříži upíráno právo starati se o raněné povstalce. A Lidové Noviny se zmohly na dokonale groteskní článek, kde sice uznávaly hrdinství
kadetů obležených v toledském hradě, ale tvrdily, že toto hrdinství nevejde
do dějin, neboť dějiny prý zaznamenávají pouze statečnost, projevenou při
obraně práva . . .
Nuže, tito pánové zacházejí příliš daleko. Neboť konečně, kdo zavedl
módu povstání? Kdo zavedl zahánění panovníků? Kdo zavedl zásadu, že
právo musí ustoupit před vývojem skutečnosti? Že národ smí sesadit zákonitou vládu? Kdo vynalezl zásadu nevměšování?
A pak, mluví se stále o povstalcích a zákonité vládě. Jenže dnešní vláda
se dostala k moci právě povstáním. A zákonitým vladařem Španělska byl
král Don Alfonso Carlos, pod jehož prapory severní povstalecká armáda postupuje. Jeho nástupcem je prozatím princ regent F. Xaver. Rádi bychom
tedy věděli, jakým způsobem chtějí noví obránci zákonitosti reklamovati pro
Frente Popular legitimitu. Snad na základě volebních výsledků ? Jenže krása
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těchto výsledků je v tom, že levice dosáhla většiny mandátů menšinou hlasů.
Ale nejde přece těmto novolegitimistům o demokracii, nýbrž o diktaturu
proletariátu. Proč to neřeknou?
js
N Á R O D N Í HOSPODÁŘSTVÍ N A STŘEDNÍ ŠKOLY. Profesionelní reformátoři našeho školství přišli s novým nápadem, jak školy »přiblížiti životu«: Navrhují rozšířiti učební osnovu o národní hospodářství. Je to další
krok ve snahách rozbiti někdejší klasicko-universalistický ráz střední školy,
zejména gymnasia a vytvořiti ze střední školy ústav, který by poskytoval
žákům tříšť nejrozmanitějších poznatků, bez jednotícího vyučovacího a výchovného cíle v domnění, že naší době lépe hoví zásada non multum sed multa.
Zatím co stará střední škola, vycházejíc především ze studia klasických jazyků a klasické literatury, dosáhla alespoň toho, že naučila své žáky správně
mysliti, a že jim zprostředkovala alespoň povšechný obraz velikých starověkých kultur, dnešní střední škola pouští do života maturanty, kteří snad
mají o hodně víc jednotlivých poznatků z nejrůznějších disciplin, avšak jimž
se nedostává všeobecná kultura a kteří velmi často nejsou schopni správně
a samostatně myslit. V tom směru jsou zvláště důležité zkušenosti vysokoškolských učitelů s absolventy reformovaných středních škol; je zajímavo,
že to nejsou jen učitelé universitní, jichž kritický postoj k dnešním základům střední školy je determinován už samou povahou jejich povolání, nýbrž
i učitelé vysokých škol technických (tedy lidé, stojící v očích pokrokové veřejnosti blíže praktickému životu), kteří dnes prohlašují, že stará střední
škola lépe připravila své žáky pro studium na technice než zreformovaná
střední škola nová.
Nyní se tedy budou učiti studenti na středních školách také národnímu
hospodářství. Nevíme, co si od této reformy slibují udýchaní reformátoři. Je
jisto, že touto reformou se nepozvedne ani t. zv. praktické hospodářské školení (od toho jsou odborné školy), ani že se nenaučí studenti středních škol
základům vědy národohospodářské. Někteří horliví reformátoři poukazují na
to, že střední škola poskytuje jisté předvzdělání budoucím filologům, že je
učí gramatice, filosofům, že je učí základům logiky a psychologie, lékařům,
že je učí přírodním vědám a somatologii, technikům, že je učí matematice,
fysice, chemii, avšak že nedává žádných základních poznatků budoucím právníkům a národohospodářům. Jsme však přesvědčeni, že student, který četl
Platona, Aristotela, Cicerona, Livia, má pro další právnické, státovědecké
a národohospodářské studium mnohem lepší základy než student, který se
naučil nazpamět celé příručce občanské nauky a který teď snad ještě bude
muset louskat nějaké kompendium nauky právnické a národohospodářské.
Nedovedeme si představit, kdo bude na středních školách národnímu hospodářství učit. Historik, zeměpisec, matematik či snad profesor t. zv. filosofické propedeutiky ? A jakému národnímu hospodářství se bude učit na středních školách dnes, kdy jsou v samých základech otřeseny filosofické a noetické předpoklady vědy národohospodářské? Má smysl zaváděti na střední
školu vědu, která právě prožívá těžkou krisi svých method a svých filosofických základů? Co za těchto okolností z toho může na středních školách
vzejít, než že zmatek bez tak už veliký se ještě dále zvětší.
sb
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U V O L N Ě N É S Í L Y dra SCHACHTA. Zdá se, že úloha dra Schachta
není skončena tím, že Goering byl pověřen říšským kancléřem, aby provedl
hospodářskou čtyřletku německé soběstačnosti. Nebylo přece možno svěřiti
tuto důležitou část národně-socialistického programu muži-neutrálu. Pochybujeme, že taková »drobnost« by mohla býti příznakem odstranění muže,
který se probojoval katastrofální dobou roku 1923, kdy se vše počítalo v Německu na miliardy, muže, který má lví podíl na likvidaci německých reparačních povinností. Odvrátil od Německa obě tyto pohromy, obeplul Skylu
i Charibdu nebezpečí vnitřního i zahraničního a do roku 1929, kdy vrhla svůj
stín tehdejší obecná finanční kalamita i na Německo, i do roků 1333 a 1934,
kdy se zdálo, že celý svět se stane nepřítelem Německa, vstoupil po obdobích,
věnovaných výstavbě a zpevnění říšských financí. Rok 1935 a 1936 vhodil
Německu do klína mimo italské trhy také nesnáze v jihovýchodní Evropě.
Tamější státy byly nuceny snahou zabrániti velkým poklesům výroby (hlavně zemědělské a lesní) a zaměstnanosti, aby prodávaly Německu (jako jiným
státům) vše, co mohly prodati a co Německo chtělo koupiti. Chybou bylo, že
Německo chtělo kupovati pouze na úvěr a že mu také na úvěr byl prodáváno.
A tak se ocitly prodávající státy v situaci věřitele, který zapůjčil dlužníku
tolik, že se dlužník stal jeho pánem. Bylo na dru Schachtovi, aby jako bankéř
a národohospodář provedl snadněji úkol politika a vojáka: aby totiž osladil
věřitelským státům, jejich zamrzlé pohledávky přesáhly 100 milionů marek,
hořkou pilulku, že přispěly svou politikou ke snížení nezaměstnanosti hlavně
v Německu. Neboť dr. Schacht je postavil svým jednoduchým a logickým
návrhem před dvě možnosti. Přijel a řekl: »Jsme Vám moc dlužni. Peníze na
zaplacení nemáme. Vy je potřebujete, abyste za ně mohli postaviti železnice,
mosty, továrny a mohli nakoupiti zbraní a textilií. Těchto věcí jsme však,
my vyrobili hodně. Dáme Vám proto místo peněz naše výrobky. Nevezmete-li
jich, nedostanete dlouho nic.« To, co řekl, byla křišťálová pravda a tak po
deseti dnech, ztrávených ve Vídni, Bělehradě, Athenách, Sofii a v Budapešti
mohl se dr. Schacht vrátiti do Berlína s doklady svědčícími o tom, že Německo v roce 1936 se dovedlo uchopiti příležitosti, která se hned tak nenaskytne. Celá západní Evropa se dívala na expresní jízdu dra Schachta jako
na opravdové a zdvořilé oplácení návštěv, ale zdá se, že mezi některými finančníky a mezi mnohými politiky jest přece jen jakýsi rozdíl. Dr. Schacht
svou cestu nejel zbytečně. Další jeho cestou do Paříže však bylo zvířeno více
prachu, neboť byla bližší unaveným očím západní Evropy a pak se při této
příležitosti sešlo více »náhod«. Náhodou den před odjezdem z Berlína prodloužena byla délka presenční vojenské služby německých nováčků a náhodou Německo podnikalo vše možné, aby ochladilo lásku francouzsko-sovětskou. Zdá se, že tentokráte převládaly tyto náhody nad hospodářským programem dra Schachta. Málokdo snad si myslil, že by se Německo chtělo
neb mohlo pochlubiti podobnými úspěchy ve Francii jako v jihovýchodní
Evropě; mnohému byla také cesta nápadná. A jak víme, dr. Schacht odejel
domů tentokráte po skutečné a pouhé zdvořilostní návštěvě. Tak dopadl hospodářský cíl jeho návštěvy. A politický? Opět asi plnil úkol politika a vojáka. Patrně jen »náhodou« se sešel v Paříži také s Blumem, s Delbosem a
jinými. Nesmíme však zapomínati pro »vedlejší jeho zaměstnání« na to, že
dr. Schacht jest bankéřem a to bankéřem především a bankéřem par excel-
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lence. A provádí-li bankéř Schachtovy ironie a odvahy houževnatou obchodněfinančnickou politiku anglické střízlivosti, nebude ho nikdo chtíti odstraňovati s místa, na němž i v budoucnosti bude eskamotérsky prováděti svěřený
úkol: držeti marku tam, kde jest a pokud možno uplatniti její moc i jinde ve
smyslu chystaného rozšiřování obchodních a hospodářských cílů. Má tedy
současné uvolnění sil dra Schachta a jejich obrácení pouze ve směru finančních potřeb říše svůj význam, nikoliv však ten, který byl částí tisku jmenování Goeringa přikládán.
zd

PASSIONARIA
Jedné kabrňačce, ana si pospíšila.
Bedřichu, za mnou, postřílím
vše, co se nad nás vzneslo.
Lví silou, vzletem kobylím,
buď naše svaté heslo!
Nedělám s nikým drahoty,
drsná jsem žena, věru!
S básníka stáhnu kalhoty,
co vidím, svěřím peru.
FRANTIŠEK HRUBIN

Ž E N E V A SE L O U Č Í S H A I L E

SELASSIEM

Jó, to víte, vzácný příteli,
čas se mění, politika taky.
My to s vámi dobře mysleli,
jenže ono došlo na bodáky.
Pořád jsme mu domlouvali — Ital
se holt na ty řeči nenachytal.
Nu, což dělat, vždyť jsme muž a muž,
snesem' hrdinně, co nelze změnit už.
Tak to bychom měli odbyto.
Jestli máte ještě ňáké přání,
řekněte je, však je tuhle písař.
Dovolí-li nám to Benito,
dál vám budem' říkat »pane císař«
A teď přejem šťastné putování.
V Á C L A V RENČ

BLOK
Blok
nám
Blok
nám

sem, blok tam,
už je to všechno jedno,
sem, blok tam,
už je to U.
FRANTIŠEK HRUBlN

Prosíme všechny čtenáře,
aby upozornili
své přátele,
jaké články revue ŘAD přináší,
jaké autory představuje,
jak udržuje kontinuitu české a slovenské
křesťanské tradice,
jak stojí nezadatelně sama a bez bázně,
jak nemilosrdně pranýřuje hlupáctví
a sprostoty.

Doporučujte Řád k odebírání!
Získejte nám každý jen jednoho odběratele a budeme nejrozšířenějií
československou revuí.

Administrace revue Řád, Praha VIII, Rokoska 94.

Nezapomínejte

na

předplatné!

S. Č. P. „VŠEHRD" pořádá

VELKÝ CYKLUS PŘEDNÁŠEK

„O

STAVOVSTVÍ"

Zahájení cyklu v pondělí dne

listopadu 1936

9. listopadu 1936
Doc. Dr. J. KLIMENT Historické a novodobé stavovství
23. listopadu 1936
Dr. R. VOŘÍŠEK Stavovství a přirozený řád
7. prosince 1936
Dr. S. BEROUNSKÝ Stavovství a hospodářství
Tyto přednášky konají se vždy o půl 8. hod. več. na právnické
fakultě u Čechova mostu, v místnosti č. 11
Vstup volný
Následující přednášky budou konány po svátcích vánočních a budou
včas publikovány: Doc. Dr. Matoušek: »Stavovství a nacionalismus«.
Doc. Dr. J. Havelka: »Stavovství a právo«. Šéfredaktor J. Scheinost:
»Stavovství v Československé republice«. Dr. Ponc: »Stavovství a
řízené hospodářství«.
Další přednášky budou promluveny na témata: Stavovství a demokracie. Kapitalismus, bolševismus a stavovství. Stavovství a encyklika
»Quadragesimo anno«. Stavovství v Itálii, v Německu, v Rakousku,
v Portugalsku. Stavovské prvky v našem právním řádě. O selském
stavu. O průmyslu a dělnictvu ve stavovství. O stavovství a t. zv.
středním stavu.

V „Knihách Řádu" vyjdou v zimě 1936 a na jaře 1937 tyto knihy:

ERBOVNÍ KNÍŽKA N A ROK 1937.
B. Schwarzenberga: FRAGMENTY.
(Nové rozšířené vydání)

T. Vodička: CHESTERTON
LISTY Z ČESKOSLOVENSKA :

Výbor Listů z Československa, známých čtenářům Rádu.

A. Fanfani: KATOLICISMUS PROTESTANTISMUS A KAPITALISMUS.
STAVOVSKÁ MYŠLENKA,
II. soubor statí.

Přihlášky přijímá adm. revue Řád, Praha VIII, Na Rokosce 94.

