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Musíme

Řád

udržet,

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 b u d e m e n u c e n i Vás u p o m í n a t
Nemáte-li složenku, poukažte předplatné bianco na č. 95.855
P. Dr. Jan Ev. Urban O. F. M.:

K BOHU
Vůdce duchovního života katolické inteligence.
(2. rozšířené vydání na tenkém indickém papíře,
str. 572, cena váz. výtisku Kč 25*—.) Tato kniha
má nahraditi laikovi misál, rituál, brevíř, duchovní četbu a duchovní vedení. Má mu býti průvodcem, kterého možno lehce s sebou míti na cestě. Není jen stálým zdrojem modliteb, nýbrž i jasné znalosti věčných pravd a skutečností. — První
část věroučná i mravoučná mu dá nahlédnouti
hlouběji do jednoty a vzájemné souvislosti Božích tajemství, čímž nabude jeho přesvědčení rozumové i mravní pevnosti a tím i životnosti. Když
ji bude číst častěji a rozjímavě, vnikne s větším
užitkem a pochopením do ostatních modliteb.
O naléhavé potřebě této knihy svědčí nejvýmluvnější skutečnost, že její první vydání bylo za rok
rozebráno. Nové vydání je rozšířeno více než
o třetinu a vypraveno se vší péčí, jaké si toto
dílko denní potřeby zasluhuje.

Vydalo nakladatelství „Vyšehrad"

v Praze

JAN ZAHRADNÍČEK

SVATÝ

VÁCLAV

Nad jehož rány vzešel chrám,
hleď v čase hrůzou samodruhém
důvěru roků končících
na větvích obtížených příliš,
důvěru rolníka, jenž pluhem
obrací půdu polí svých
k budoucnu nejistému příliš,
důvěru

křídel

našeho dechu křehký d ů m . . .
Nad jehož rány vzešel chrám,
braň zemi v dědictví ti danou,
zem napojenou krví tvou
a pohromami odchovanou.
Bdí s rukama řek pod hlavou
a rouchem královským svých vinic
v zardění prudkém tebe míníc
žíněnou košili svých solí,
hrud, kořenů a prsti skrývá.
Nad jehož rány vzešel chrám,
chraň s révou klas, kde hostie
jsi hnět a víno lisoval.
Zem ta křesťanskou zemí je
a s koněm dávaje se v cval
kol humen, vykýřů a sýpek
slyš z rána z kostelů a katedrál
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ten bzukot tisícerých mší
s důvěrou rolníků a dětí,
s důvěrou ptáků v povětří
k oslavě tvojí vzlétajících,
přímluvy tvé jí žádajících.

POLEDNE NAD

MĚSTEM

Než ke stolům zasednou, než zazvoní lžíce
k hladu úst pozdvihovány a doma
a v hospodách všech se do jídla dají,
slyš, v zahradě rašící chvíle ta krátká,
kdy k hukotu řeky vodorovnému
svislost všech věží se kovově rozhoupává.
Teď na poli venku spřežení šupějící
zastaví orác, teď ruka přičinlivá
položí nástroj a páka a péro
se zachvějí v prstech, jež poshovět nesmí,
teď mosty zazvucí kroky a hemžení ulic
hned vzroste, teď chudý nastaví dlaň svou
jak majetník prázdna žádaje desátek zisku
a prvotinu všech skutků a rozmachů vašich,
teď srdce v možnosti žhavé popatřit pazpět
i před sebe úkol svůj rozvažuje s i . . .
Ó činely světla a ptáků! Mátohy noci
před pupenci sršícími se na úprk daly,
tlukot srdcí se přidružil k zvonům a město
se stromy a střechami modlí se stojíc,
nebes letící knihu svým obzorem zdvíháš
jak čtenář starodávný, můj domove těžký.
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ZASTUDÍ VODA

KROPENKY...

Zastudí voda kropenky a kroky váhající
práh překročí, kde úl tě vzývá svící
a jaro zvonkem svým —
Všemocná prosící, příbojem slaným vzedmi
nám srdce pro chvíli, kdy venku supy sedmi
zlověstnost kroužit zřím.
Když venku mrak a mrak se hlasem bouře smluví,
nechť vejdeme v ten zástup bez obuvi,
v ten šepot bez lhářů,
nechť slib tvůj slyšíme, jímž nebesa se pění,
o lačných nasycení, nízkých povýšení,
ty hvězdo rybářů.
Ty víčky očí všech zdvižená nad úhonu,
sled pádu prvního v prasknutí skel a zvonů
zde prstem krásy ztlum,
žaláře zotvírej a z lesů zabloudění,
ty smutných potěšení, chorých uzdravení,
přej návrat poutníkům.
Ty propasti zde mezi rukou mou a vínem,
propasti mezi skutkem mým a v světě jiném
přelitím milosti,
poslušnost vnukni drsným synům tíže,
v níž řeky spěchají a ptáci letí níže
nad rájem nutnosti.

48*

403

PAULA GROGGEROVÁ

LEGENDA O MALÉM

HAVRANU

Na drsné, osamělé výšině u průsmyku v Alpách stál velký dub.
Jeho kořeny byly přikryty vrstvou tvrdé hlíny a hroužily se každým
rokem hlouběji do zlatonosných žil kopce. Bouře, sněhové vánice,
krupobití, potměšilé blesky kroužily kolem jeho koruny. Zůstal státi.
A každého roku v březnu nebo v máji vanuly mírně vlhké jižní
větérky, lichotily a hladily, až se trpká míza stromu bystře hrnula
do nejvzdálenějších větviček a koruna se obalila útlým listím.
Uprostřed té zelené nádhery bylo kostrbatě, ale pevně postaveno
vraní hnízdo. Vraní táta a máma se tam usídlili, jakmile se jejich
srdce oblažilo měkkým, kypícím jižním vánkem, slunkem a květy.
Připravili v křoví novou kolébku a žili spolu v lásce a svornosti.
Měli stejné mravy a zvyky jako jejich prarodiče, které Bůh pátého
dne stvoření světa usadil v ráji, vychovávali své děti tak, jak jim to
vnuknul přirozený zákon a poučovali je brzy, ještě dříve než se jim
ostrá prsíčka opeřila a než se mohly pahýly křídel zvedati, že země je
sice chvályhodné, nádherné dílo, kde každý kámen, stéblo trávy, vánek a dým, každá kapička a jiskra vykonává svůj skrytý úkol. Ale že
tu také číhá bolest a smrt, ztajená v každé věci, zejména v člověku,
který se stal nepřítelem všemu stvoření, byv porušen dědičným
hříchem. Strom a keř, semena květů že za ním šla přes celou poušť
a že izvířata ho věrně následovala. Jen on neporozuměl jejich řeči.
Jeho oči byly zaslepeny, ba ani Boha nepoznaly. Čtyři vráňátka na
ta moudrá slova uctivě pokyvovala a věřila jim, neboť jejich otec
doprovázel častěji milého Pána Boha na cestách a tak se naučil
moudrosti. Jejich rozum byl ovšem ještě dětinský a hloupý. Dávala
mu otázky, na které bylo lze těžko odpověděti. Chtěla třeba věděti:
Co je to dech ?
Co je dým?
A dědičný hřích... A smrt?
Táta vranák si rád pomáhal z rozpaků tím, že řekl dětem, aby
šly už spát. Maminka strčila každému do rozevřeného zobáčku
chroupavého chrousta a něžně pošeptala, ať jsou tiše. Až budou
jednou dospělé, budou se moci dověděti vše.
Kluk vranák a jeho tři sestry, slečny vranky, stočily poslušně
hlavičky pod křídla a spaly celou noc. Teprve ráno, když slunce vycházelo a dobrotivý Pán Bůh počal svou denní procházku po zemi,
je matka probudila, rozčechrala každému dítěti pořádně ztuhlý ocas
a napomenula je, aby uctivě a z plna hrdla zazpívalo nejpěknější
pozdrav. A dobré matičce se to velmi líbilo.
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Dobrotivý Pán Bůh spočinul svýma krásnýma modrýma očima
chvíli na dubu, obrostlém mladým listím a pak pravil v řeči ptáků:
„Dobré jitro, čiperná vráňátka. Dobře jste se vyspala, něco pěkného
se vám zdálo a jste od včerejška jistě o něco chytřejší."
Čtyři holátka měla z jeho chvály velikou radost a hleděla na
něho v údivu listnatou mříží. Bílé šípkové růžičky, žlutá locika,
modré kalichy enciánu a červený vřes se před dobrotivým Pánem
Bohem rozevíraly, široce rozpínaly ramena svých lístků, jakoby
chtěly Pána láskyplně obejmouti. Zlaté hlasivky v jejich hrdélcích
počaly zvoniti. Malinký jazýček se chvěl. A když dal vítr znamení do
taktu, počaly všechny keře, všechny traviny, byliny a mechy zbožně
Tedeum. Pán Bůh zůstal zdvořile stát, dokud neskončily. Poté pravil v řeči květů:
„Dobré jitro, líbezné rostliny. Ještě více jste přes noc zkrásněly.
Srdečně se raduji, že jsem vás stvořil."
Tu se ty strakaté horské dívenky a traviny, ti kluci se štětinatými vlasy, mechy, ti stařečkové, zeliny, ty obtloustlé ženušky
a stromy, zakrslí mužíci, cítili přešťastní. Mnozí rozlévali slzy po
šatech. Mnozí jiní, kteří právě slavili svatbu, cítili, že jim požehnal
dech nesmrtelnosti.
Když přišel Pán Bůh na silnici, která se vine alpským průsmykem od severu na jih, v šedém štěrku svítily zlatonosné žíly. Zpuchřelý plot se pokorně ukláněl. Voda v horské slatině se rozčeřila
v hrůze třpytem nesčíslných vlnek. Rezavý podkovák a římská
mince, které tu ležely v blátě, vyluzovaly tichou hudbu. A prach při
ní tancoval, aby obveselil Pána země. Ten zůstal opět státi a naslouchal, ačkoliv hold těchto obyvatel cest nebylo téměř ani slyšeti. Nakonec jim vyslovil své zalíbení a řekl ve své božské řeči:
„Dobré jitro, milý prachu!"
Tu se prach zachvěl a spadl mu na bílou ruku. Prohlížel si ty
titěrné tečky a dal hned té, hned oné s úsměvem najevo svou vševědoucnost.
„Ty jsi byla ještě včera, pravil, zrnkem písku pod ledovcem.
Ty jsi byla poupátkem na korálovém stromě.
Ty jsi pádila lidským srdcem, ještě včera. Jak rychle míjí čas.
Dnes tě unáší mračno k věčnosti. Dobré jitro, milý prachu."
Takové a podobné příběhy viděly mladé vranky každý den. Ve
svém nerozumu se bavily nesčetnými prosebníky: brouky, pavouky,
svišti, bodláky, lopuchami, křemenáči, kaménky a trnitými kravinami, které mu stály dotěrně v cestě. Jejich malé ptačí srdéčko se
však častěji rozhněvalo na lidi, kteří šli kolem něho nevšímavě a bez
pozdravu a dopouštěli se na jeho majetku hříchu. Byli tu ptáčníci.
_
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kteří číhali s velkými sítěmi na unavené vlaštovky, podrostem procházeli lovci s oštěpem a samostřílem, vedle cesty spali zloději ovcí,
křižáci lámali ubohým dívenkám květinám páteř, dávali si je utržené
za klobouk a odjížděli. Vranky se tomu divily, neboť ještě nevěděly
o smrti. Byly krmeny od rodičů a dosud nezpůsobily žádnému tvoru
vědomě utrpení. V této líbezné nevinnosti se jednou, když byly samy doma, rozhodly, že se zeptají Pána Boha, proč dovoluje, abv se
dělo tolik bezpráví.
Prastarý dub slyšel jejich tlachání.
Spínal sukovité větve, vyhrožoval dětem zlými tresty, otřásal
mocně korunou, aby projevil svou nelibost. Tím však způsobil jen
to, čemu chtěl zabrániti: všetečné vranky vypadly z hnízda, házely
sebou, poletovaly a pleskly dolů do trávy.
Holahej! To bylo veselí. Nemohly sice ještě ani poskakovati,
ani běhati, při každém krůčku padaly žalostně na zobák, ale čirá
svoboda na konci se jim přece jen líbila a slibovaly si, že svým
dobrým rodičům častěji uletí. Když zase jednou při pilném cvičení
spadly na kořen hlavou napřed, objevil se tu náhle milý Pán Bůh
a zvolal:
„Bravo! Kdo pak vás naučil té nebeské pokloně?"
„My sami," odpověděl malý vranák.
„Ano, ano," pravil milý Pán Bůh. „A kampak jdete?"
„K Tobě," odpověděl klučina; a jeho sestry, tři slečny vranky,
mu políbily uctivě zobákem nohu.
Pán Bůh se díval přívětivě s nesmírné výše na vyšňořené
opeřence.
„A proč?" tázal se.
Dívenky rozpačitě mlčely. Ale jejich bratr, který se už vychloubal, že pochází z učené rodiny a že je moudrý, jejich bratr upřel své
černé blýskavé oči na Pána a pravil:
„Ctihodný božský Otče! Dnes je již úplněk od té doby, co jsme
já a mé tři sestry měli čtyři týdny. Prosíme Tě, abychom směli choditi do Tvé školy a nahlédnouti do knihy Tvých tajemství, kde jsou
snadné otázky a těžké odpovědi."
„Copak chcete věděti? otázal se Mistr a usedl si na mezník
u cesty. Potom napřáhl prst a svedl si na klín hocha i tři jeho sestry.
Nejmenší z nich se chtěla pochlubiti svou bystrostí a tázala se, skoro
trochu ješitně a podlízavě:
„Ctihodný božský Otče, co je to dech?"
„A dým?" tázala se druhá.
Tu se třetí nemohla už zdržeti.
„A dědičný hřích?" tázala se.
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„A smrt?" čile zvolal klučina a bil křídly jedna radost.
No a na tak těžký křížový výslech nebyl Stvořitel vůbec připraven. Podrbal se ve sněhobílých vlasech za ušima. Po chvíli odpověděl :
„To je vážný příběh, který souvisí s lidmi. Proč se však tážete?"
A tu, však to víte, jak to malé slečinky dovedou, začala děvčátka hned těkavě přeskakovati v myšlenkách z jedné věci na druhou. Krákaly živě jedna víc než druhá, tloukly perutěmi, sekaly
zobákem a překřikovaly se.
Opravdu, jen milý Pán Bůh ve své vševědoucnosti mohl porozuměti jejich otázkám a stížnostem. Totiž:
Proč zlí lidé zapomněli na řeč ptáků a rostlin?
Zda se na ně Bůh hněvá?
Ví-li, že chytají Jeho vlaštovky do s í t í . . . a že pronásledují
oštěpem jeleny a divoké kance? A že ovcím stahují s těla oděv?
A že si dávají květinky za klobouk ? Proč se ani trochu nebojí, jde-li
Pán Bůh kolem? Je-li pak pravda, že ho nevidí?
„Ano," pravil Pán a sklonil se ke koleji cesty, kde ležela obyčejná hlína. Vzal jí kus do své bílé dlaně, mlčky a pečlivě zhnětl,
až vypadala jako kus chleba a položil to před sebe.
„Tak je to," pravil. „Mé nejmilejší děti na mne zapomněly."
Kluk vranák se otázal:
„Nebylo by možno učiniti, aby se na Tebe zase rozpomněly?"
„Zdá se, že by to bylo marné," pravil Pán smutně.
A jakoby pravda jeho slov měla býti hned potvrzena, přicházel
sem nahoru průsmykem jakýsi pocestný. Z jeho tváře a držení těla
bylo patrno, že má velký hlad. Ani na píď od země nemohl zvednouti
plouživé nohy. Jeho ruce byly příliš slabé, aby se mohly oháněti
klackem a jeho záda se hrbila pod prázdným rancem, jakoby je
tížilo břemeno. Muž zůstal státi na kopci, pohlédl vpadlýma očima
na Pána Boha, ale nespatřil jej.
„Dobré jitro, milý poutníku .. ." byl by Pán málem promluvil.
Ale potlačil včas tato slova. Z pootevřených rtů se mu vyronil jen
tichý povzdech, který se rozšířil na ostatní tvory, i na kus bláta,
který tu ležel v prachu. A tu . . . tu se stal zázrak, kus bláta se proměnil v kyprý chléb. Tulák jej spatřil právě ve chvíli, kdy naň měl
stoupnouti. Sehnul se namáhavě, ale napřímil se pružně jako péro.
Jeho postava se prodloužila, jeho chůze oživla. Množství orosených
travin se mu zachytilo na rozbité boty, do kterých se děrami tlačily
šťávy a síly kopcovité půdy. Slunce jej obetkalo svou září a jeho
jásavý popěvek bylo ještě slyšeti, ačkoliv tuláka pohltila již třpytivá
jižní dálka.
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Veselé je putování,
když tě vítr popohání,
podpírá tě hůl.
Nedělička samé zlato,
pondělek je modrý zato,
tráva zelená.
Blažené je putování,
když ti proudem vánek ranní
stéká do hrdla.
Naše čtyři vraňata byla nesmírně udivena. Tušila, že Mistr jim
dal odpověď na jejich první otázku a pohlížely zbožně za větrem,
který se šířil jako den a vždy dál a dále přes pastviny, salaše, příkopy, sněhová pole, strže a vrcholky až k obloze. Viděla, jak si
vesele pohrával s mračny, shlukoval je a zase trhal; světlo a stíny
vířily.
Byl to úchvatný pohled. Ale když začalo vzrůstati parno, bylo
dětem teskno. Dostaly strach před obludami, které se sem blíž a blíže
po obloze valily. Trýznila je žízeň a hlad. Vzdychaly, rozvíraly veliké
zobáky a toužily po matce. Encián, šípková růžička, locika a vřes
kolem nich si ustrašeně natahovaly přes hlavu své pláštíky do
deště. Myši a svišti zalezli. Dub zvedal starostlivě své bledé májové
listí, které nezažilo ještě nikdy těžkou hodinku, a modlil se:
Ať vyvrátí mě z kořene
posvátná bouř,
ať krutou zkouškou plamene
jsem změněn v kouř,
přec v ohnivém svém umírání
slavně a jásavě
zářiti budu bez váhání
jen Bohu k oslavě.
Potáhnu nad horami země
jak bílý dým.
Kéž větrem ranním v nové sémě
se proměním!
Tak se modlil veliký dub. A všichni drobní tvorové kolem něho
se úzkostlivě krčili. Mistr seděl klidně na mezníku u cesty. V úsmě408

vu byly jeho rty trochu pootevřeny a jeho dech chvěl dálkami.
Hrom rachotil a duněl čím dále hlasitěji. Uprostřed největšího pozdvižení vyrazil jako veliký červ z hlubiny nebe blesk. Kopec a strom
zapraštěl.
Vráňátkům přestala skoro srdéčka tlouci. Schýlila hlavy na
hranatá prsíčka a teprve po strašné, dlouhé chvíli, když jim zvědavý dešť začal kapat do rozježeného peří, nakoukla opatrně z Božího klína. Ale jak se ulekla! Blízké okolí i dálka byly zahaleny
mlhou a uprostřed tohoto osamění stál veliký dub, kvetl rudými
plameny, ztravoval se v květu, až konečně z černé trávy čněl jen
malý, černý pahýl. Vysoko nad ním plul měňavý obláček. Pán Bůh
na něj ukázal prstem a mlčel.
Teď prostořeká vraňata pochopila, co mínil. Už mu nekladla
otázky, neboť měly strach z jeho odpovědí.
Když se rodiče vrátili ze své cesty po světě, padl na ne smutek
nad tou velikou proměnou. Pustili tučné žabí nožky, které sebou
přinesli, na spáleniště a rozhlíželi se po okolí. Konečně spatřili na
mezníku u cesty Pána Boha a v záhybech jeho roucha své děti.
Hluboce je to dojalo, přes to že byli poděšeni, starý vranák děkoval
za božskou ochranu a matka do ní své maličké znova odporoučela,
obzvláště na čas, ve kterém chtěli snášeti na nové hnízdo. Pán přívětivě pokyvoval a zůstal u vran seděti celý den, dokonce je i krmil
a vyprávěl jim podivuhodné příběhy o svém synu Ježíškovi, který byl
také člověkem a žádá, aby se mohl se své nebeské slávy k lidem opět
a opět vraceti. A Maria, jeho neposkvrněná matka, že jej musí donésti na zemi a o půlnoci položiti do jeslí. To že je nejposvátnější
hodina z celého roku, říkal Pán Bůh. Ze prý veliká hvězda jde přede
všemi ostatními. Ze přes kopce padají bílé závoje a stromy se rozzáří svítícími plaménky. Ze dole v rovině, kde do sta a sta zahrad
svítí slunce, vyrážejí v této noci první poupata. Zvířatům že je ten
den dovoleno říci, co musela člověku celý rok zamlčovati. A kdo
klekne před Dítkem Ježíškem, ten že bude plakati láskou a odřekne
se všech pokladů, všeho zlata, stříbra a drahokamů, a že v jeho srdci
zůstane jen láska a to že je dobré.
Vranky, ta malá děvčátka, při tom krásném vypravování
usnuly. I klučina vranák mlčel. Ale díval se široce a přemýšlivě
svýma bdělýma očima, a přes to že tomu jen málo rozuměl, jala
ho mocná touha doprovázeti Pána na cestě jeho tajemství. Ale
neodvážil se zaprositi.
Když Bůh laskavě přikryl čtyři děti modrým soumrakem, láskyplně je políbil a pak je opustil, poletoval klučina vranák za ním
a touha dodala jeho perutím neobyčejné síly. Brali se soumaři
48*
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stezkou stále níž a níže dolů do roviny. Tu a tam blýskla smolnice.
Často bylo slyšeti burácení vod. V temnotě se objímali milenci. Loupežníci se plazili podél cesty a vráňátko se jich bálo. Unavilo se ponenáhlu a zapadlo do keře, který omamně voněl. Pán Bůh kráčel
zvolna dále a dělal, jakoby o ničem nevěděl.
Druhého rána se klučina vranák probudil pozdě a nejprve ani
nevěděl, co se s ním dělo. Počal volatí po rodičích. Konečně si vzpomněl, že se vydal s Pánem Bohem na cestu a tu ihned poznal, že jej
ztratil. Popolétl kousek ke květinám, aby se jich otázal. Ale květinky měly tak pěkné šaty, byly tak vznešené, že se ihned zarazil
a zmlkl. Zatím co tam tak bezradně stál, přišel cestou ošklivý muž,
hodil na vranáka svůj klobouk a stisknul jej hrubýma rukama.
Ubohý klučina vranák byl nesen hodinu cesty. Vedrem a prachem téměř hynul. Nikdo se nad ním neslitoval a neobčerstvil jej.
Často přicházely děti, obskakovaly kolem ukrutného muže, nahlížely
do klobouku a pokřikujíce, počínaly příšernou hru, dráždíce muže
zlými otázkami ke zlým odpovědem. Klučina vranák jejich řeči
dobře rozuměl, neboť na kopci u průsmyku poznal mnoho národů.
Tušil, že se mu přihodilo veliké neštěstí, že vševědoucí Bůh k němu
nebyl milostivý. Při západu slunce přešli pastviskem, kde si hrálo
a rvalo se hejno snědých děcek. I ty znaly ukrutného muže. Zvedl
se nespoutaný povyk a pak zazněl opět ječivý pokřik:
„Žrout vran, žrout vran!"
„Dejte sem nůž!" zaskuhral muž.
„Nač jej chceš?"
„Na černou vránu."
„Co ji čeká?"
„Rána do krku."
„A co více?"
„Veliká pocta."
Zatím co se spustlí lidé takto domlouvali, přihrčelo po nedaleké
silnici šestispřeží. Koně a kočár byly ověšeny zlatem a sametem.
Čtyři lidé, kteří tam seděli, se zdáli vranáku nejkrásnější ze všeho,
co kdy viděl. Vyjeli si pro zábavu. Bylo patrno, že jsou v dobré míře
a že jsou štědří. Házeli před pasáky mince. Tu vyskočil z vozu mladík
a ukazuje na kořisť, pravil:
„Ubohé děťátko Boží! Co s ním děláte?"
„Bude mu uříznuta hlava, bude oškubáno, usmaženo a snědeno,"
zaskuhral zlý muž. A jeho obličej, který byl vždycky odporný, byl
při těch slovech ještě ošklivější.
Vranáku se srdéčko zachvělo, i lehkomyslný a pyšný mladík ta
zpozoroval.
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„Žroute vran," pravil, „dejte mi toto bambino; dám vám za to
plný klobouk zlata."
To byl obchod, který se vyplatil!
Ukrutný muž schoval svůj poklad pod plátěným kabátem. Člověk dobrosrdecný skryl nalezence pod hedvábným pláštíkem. Uklidnil jej milými slovy a poněvadž tu nikde nebylo vody, nakapal mu
na vypráhlý jazyk vína. Kamarádi se mu notně vysmívali, pokoušeli se zvířátko chytiti a vyhoditi z vozu. Ten, který byl z nich nejdotěrnější, vyskočil na kozlík a popohnal koně do šíleného trysku.
Když ve vesnicích vycházeli polekaní vinaři před své chatrče, křičel:
„Udělejte místo pro Františka Bernardona a dítě Boží."
Zpěněné spřežení projelo pozdního májového večera branou
Assisi. Údery kopyt duněly ulicemi. Mladíci výskali na pozdrav
k oknům a balkonům a krásné ruce jim děkovaly, házejíce do kočáru
kytice růží a pestrých květin.
Když František přijel před svůj otcovský dům a všichni přátelé
se vzdálili, sehnul se po květinách, kladl si je do náruče a odnesl vše,
co mu na této cestě darovala náhoda, do své ložnice.
Příštího rána se klučina probudil a žasl. Potřeboval mnoho
času, než se rozpomněl na své zážitky. Jala jej bolestná touha po
domově. Poletoval neklidně mezi damaškovými záclonami a krajkovými polštáři, převrhl drahocennou křišťálovou vásu a potrhal
růže, které ležely na rozlité vodě.
„Kdyby byla má křídla dosti silná, uletěl bych," pravil hněvivě.
„Tak, tak," povzdechly si unaveně růže. Jejich plátky plavaly
potůčkem rozlité vody.
„Lidé jsou zlí," krákal vranák. A náhle, jako nikdy dosud,
dostal chytrý nápad. Zaradoval se a zvolal:
„Až se mi člověk přiblíží, vyklovu mu oči."
Tu vstoupil do pokoje mladý muž.
Díval se s úsměvem po nepořádku a do kouta, kde zvířátko bezmocně sedělo a pískalo.
„Ubohý bambino!" pravil soucitně a vzal jej k sobě.
Klouček kloval na všechny strany. Ale mladík neměl strach.
Položil svá ústa na leskle černá hedvábná křídla a políbil je. Tu ucítil
chudinka vranák hřejivý dech lásky, který vycházel z tohoto člověka. Zapomenul na své potměšilé předsevzetí, zůstal přitisknut na
měkkou, chmýřím zarostlou líc a zašeptal:
„Nedůvěřoval jsem ti; ale tvůj láskyplný polibek mi dělá tak
dobře."
František mu nerozuměl, pochválil jej však svou lidskou řečí,
dal mu pamlsky a vykoupal jej ve chladné vodě. Trávil u něho dlouhý
čas, aby spíše překonal svou touhu po domově.
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A bambino ji také překonal. Byl den ze dne šprýmovnější
a drzejší. Jedl svému pánu z ruky, jedl dokonce zároveň s ním z jeho
mísy. Sedal u tabule s jeho přáteli a srkal víno z jejich pohárů. Při
jejich bláznovských rozhovorech se tvářil přemýšlivě a vyrážel často tak podivné zvuky, že František, vida jeho touhu mluviti, objednal chirurga, aby obratným řezem rozvázal jeho malý ptačí jazyk.
A nyní se mladý vranák skutečně učil nesčetným zdvořilým
větičkám v lidské řeči a k radosti svého pána je vždy správně vyslovoval. Dokonce i otec Bernardone musel chvílemi nechat práci ležet
a poslouchat ptáka. Dělal to nerad, neboť to bylo proti jeho povaze
a zvyku. Jako bohatý obchodník se těšil po dlouhá léta jen zvukem
peněz. Obsluhoval zákazníky ze všech zemí, měřil hedvábné látky,
rozkládal koberce a rozplýval se v chvále, zvedal krajkoví proti
světlu, které padalo do chladného krámu jako úzké schodiště.
Smlouval s obchodníky, dával pozor na své sluhy, aby ho nepodváděli, a klaněl se mile každému vinaři, který šel kolem. Od toho všeho
se jeho postava naklonila a vlas zešedivěl. Již nevstával lehce s postele a když časného rána kráčel pomalu do krámu a když cestou
potkal Františka, který se vracel domů po prohýřené noci, tu se podíval obchodník Pietro Bernardone zamračeně stranou. A nemohl
pochopit!, že ten mladík, který propadl lehkomyslnosti a rozkošnictví, je jeho syn.
Bambino seděl na oleandru a při tomto trapně chladném setkání
jej jala veliká starostlivost. Otáčel hlavou hned za mladým, hned
za starým Bernardonem, bil křídly a krákal:
„Otče, nezlob se!"
Tu se bohatý obchodník mrzutě obrátil. Z jeho přísných rysů
však přece zasvitnulo trochu veselí. Pravil:
„Můj syn je volný ptáček; ale ty jsi opravdový pták."
A tak započal veselý život znova. Bambino, od přirozenosti
vážný a šetrný, se smyslem pro zisk a bohatství, by se byl hodil
spíše k otci. Ale výchova zvrátila jeho vrozené pudy. Byl to podivuhodný exemplář svého druhu, protože svého mladého pána dětsky
miloval jako kdysi rodiče a protože měl úctu zároveň ke zlým
i dobrým příkladům. Učil se, že zlaťáky jsou bez ceny jako prach.
Učil se, že žádného tvora nesmíme úmyslně trápiti, že zvláště pak
klíčící semena, ptáčkové, pavouci, dešťovky a ropuchy jsou příbuzné
Františku Bernardonovi a nesmějí býti na potkání obtěžovány. Ve
styku s květinami byl stále pozornější a pečlivě dbal, aby růžovému
poupěti nezničil oděv nebo aby se nedotkl nákrčníku lilie. Napodoboval způsob, jakým se choval jeho pán ke krásným ženám, kladl
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cudně hedvábná ramena svých perutí na jejich nahé paže, tulil hlavu
k jejich třpytivé líci a říkal krákavým hláskem:
„Můj překrásný miláčku!"
Jednou se František procházel s pyšnou dívkou v stinném loubí
v Assisi. Byl snivý, pokradný večer a vzduch byl pln skvělosti.
Třpytící brouci padali mezi větvemi. Párek ptáků ještě pípal, ospale
a blaženě. Vůně zrajícího ovoce a květů posledních orchidejí byla tak
těžká, že jinoch jí byl zmámen. Také klučina vranák cítil rozechvění
v každém vláknu; rozestíral perutě, žvatlal v řeči ptáků i v řeči lidské a divil se jen, že dívka se k jeho dobrému pánu chová zpupně
jako k mouřenínu. Neboť třebaže byl ještě nevinné a nezkušené
ptáčátko, přece tušil, že láska, obzvláště láska mladého Františka,
musí učiniti každého člověka šťastným.
Zatím co hopkal po jemném písku a měl plnou hlavu docela
světských myšlenek, přišel kdosi, na něhož téměř už zapomněl, totiž
milý Pán Bůh. Pod jeho sněhobílým vousem prozařoval skrytě dobrotivý úsměv. A jako obláček, tichounce a něžně klouzaly jeho ruce
nad milenci. Stál jim tak blízko, že museli slyšeti tlukot jeho srdce.
Ale neslyšeli. Krásná žena podávala právě ruku k políbení a František se hluboce Sklonil a stoupl Pánu Bohu na modrý plášť. Klučina
zůstal vyjeveně stát. Styděl se za mladého Bernardona, jehož měl
vždy v úctě a jehož pokládal za nejlepšího člověka.
Obracel hlavu hned k němu, hned ke stařičkému Pánu Bohu,
tloukl křídly a konečně zvolal:
„Otče, nebuď zlý!"
Když to Mistr uslyšel, smál se ještě více, zvedl si vranáka na
rameno a pozdravil jej.
„Dlouho jsme se neviděli, můj milý příteli. Jak se ti daří?"
„Děkuji," odpověděl klučina, chvěje se prudkou radostí nad shledáním a pestrými vzpomínkami, které mu znenadání přivolaly čas
dřívějšího dětství. Zdálo se mu, že z rosnatých chumáčů vousů vane
trpký vzduch domova, že kolem jeho vysokého čela září bledý prsten
a že v jeho očích se zrcadlí temně modrý kalich severské květiny.
Bůh viděl vráněti do myšlenek a otázal se:
„Chceš, abych ti ukázal cestu domů?"
Klučina dlouho mlčel, prožíval každou žilkou drahocennou přítomnost a myslel na rodiče a sourozence, na traviny, ty kloučky,
stromy, ty mužíky, mechy, ty dědoušky, babky zeliny a horské dívenky, slyšel hudbu obyvatel cesty, tep zlatých žil a veselý hvizd
ledového větru.
Pravil váhavě:
„Ještě ne, dobrotivý Bože."
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Pak opět mlčeli. A Bůh kráčel ve večerním soumraku loubím
a zahradami Assisi; čím blíže přicházeli k domu obchodníka Bernardone, tím důkladněji a vážněji přemýšlel klučina vranák, tím jasněji
si uvědomoval, že nesmí opustit! svého pána, dokud jej neseznámí
s milým Pánem Bohem. Neboť klučina vranák při vší své nečinnosti
tušil, že láska, obzvláště láska mladého Františka je tak veliká, že
ubozí červíčkové, žebráčci, růže a krásné paní ji nemohou dokonale
uspokojiti.
Mistr viděl i tyto myšlenky a když se s ním před bránou bohatého domu loučil, pohladil jeho chvějící se křídla a pravil:
„Zij blaze, můj malý příteli! A příliš nehloubej. To je smutný
příběh, který souvisí s dědičným hříchem."
Potom posadil klučinu na oleandrový keř a zmizel.
Od té chvíle mělo vraňátko těžkou mysl. Nemohlo dovoliti, aby
František měl dostaveníčko se svou milou, neboť se obával, že pro
její pohled promešká setkání s Pánem Bohem. Pronásledoval tedy
jeho milou a všechny krásky v Assisi zlými pohledy, sekal drápy
po jejich hedvábných a sametových vlečkách a pokřikoval na ně ve
své ptačí řeči docela ošklivé zvuky. Když jeho pán psal něžné dopisy, klučina vranák již neříkal:
„Můj překrásný miláčku."
O ne! Křičel jako starý Bernardone:
„Ty jsi pěkný pták!"
Nabodl pergamen a husí brk na zobák a uletěl do zahrady.
To vše František blahovolně a trpělivě snášel. Nikdy vranáka
nehuboval, považoval rozhořčenou vážnost za šelmovství a svěřoval
mu, jak to měl už ve zvyku, všechna tajemství, netuše, jakou bolest
působí svému malému posluchači tím, co jemu samému působilo
sladkou blaženost.
Léto leželo nad krajinou jako temný, parný a horečný sen. Ani
noci, ani bouřky a průtrže mračen nemohly uhasiti proud ohně,
který se valil tou jižní zemí. Klučina vranák skoro hynul. Dřepěl
celé hodiny se svěšenou hlavou v hustém, zaprášeném loubí, a když
jej František Bernardone k sobě jednou lichotivě vzal, žaslo zvířátko
nad žárem tohoto srdce. Neboť ten byl ještě větší než žár na zemi.
Již nepřicházeli přátelé. Pietro Bernardone seděl s mrzutou
tváří v krámu a rozkládal těžké koberce, hedvábné látky a krajkoví
před oslněnými vinaři, kteří neměli peněz. Vyzáblí mezkové se ploužili v žáru ulicemi. Obchodníci skoro spali v sedle. Na stromech se
lámaly větve, přeplněné ovocem, a plody hnily v trávě. A omamná
vůně kvetoucích a dozrávajících rostlin ležela nehnutě mezi vlnami
kopců.
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Každého dne časně zrána vycházel František tajně, aby to otec
neviděl, z domu. Nesl pod pláštěm košík plný zlata a drahocenných
věcí, léků a koření. Spěchal ostražitě mlčícími ulicemi. A klučina
vranák jej doprovázel. Chodili do rozpadlého kostela Panny Marie
od Andělů, kde nebyla sloužena již delší čas mše. Okrouhlé okenní
klenby byly vydroleny. Střechou bylo viděti modré nebe. A mezi
dlaždicemi rostly lilie. Byl tu ještě jeden jediný obraz, vybledlý
a oprýskaný. Ale kdykoli naň vranák pohlédl, vzpomněl si na příběh,
který mu jednou vyprávěl Pán Bůh o svém Dítěti. Cekal toužebně
na chvíli, kdy bude chtíti opět k lidem a bude příčinou tolika zázraků
a radostí. Klučina vranák si vážně a svatosvatě umínil, že potom
otevře svému mladému pánu oči a řekne mu tajemství, které musel
zamlčovati po celý rok.
Jakmile František vstoupil do budovy, přicházeli chudáci z okolí, zvláště nemocní a mrzáci. I snědí pasáčkové a malí otroci, černouškové sem přiběhli, žebrali a křičeli. A František nepřehlédl ani
jediný prosebný pohled, ani jednu ostýchavou ruku a také neopominul každý dar požehnati přívětivým slovem.
Když jej chudí opustili, zůstávala tu vždycky ještě žena, zahalená do závoje. A když poslední mrzák odkulhal za bobkový keř,
odkryla žebrající dívka svůj závoj... a ukázalo se, že je to nejkrásnější a nejpyšnější dívka z Assisi. A František poklekl mlčky
a pokorně k jejím nohám.
Kromě jediného úzkého prstenu od něho nikdy jiného daru nepřijala. Nikdy nepromluvila milého slova k pánu nebo k vranáku.
Ale měla oba v moci.
Když se na ni bambino obořil, plácaje divoce křídly, prskaje
a krákaje, aby ji zastrašil, objevil se v jejím zraku tak divoký plamen, že ihned odlétl schlíple do koutku a vzpomínal na modrého
červa, který sjel do koruny dubu.
Stále ještě ležel Francesco před ní na kolenou, líbal její obuv
a lem jejího roucha a pravil:
„Co mám dělati, abys uvěřila mé lásce?"
Překrásná dáma, vědouc dobře, jak málo si Francesco cení peníze a drahokamy a jak si váží květin, krásná, pyšná dáma chtěla
vyzkoušeti jeho oddanost a pravila:
„Utrhni mi bílou lilii!"
Francesco se bolestně ulekl.
„Má předrahá," pravil, „své srdce ti obětuji, ale sestru lilii ne."
Tu se paní mlčky zahalila do žebráckého oděvu a odešla.
Příštího rána se to opakovalo znova.
František padl své dámě k nohám a tázal se:
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„Co mám učiniti, abych dosáhl tvé milosti ?"
Sklopila oči a zlomyslně se usmála. A vědouc dobře, jak je mu
vranák drahý, odpověděla k jeho žalu:
„Daruj mi černé ptačí křídlo."
František zbledl.
„Má drahá," zastenal, „své srdce ti obětuji, ale bambino, svého
bratra, nikoliv."
Tu ona odešla.
Příštího dne čekalo v kostele Panny Marie u Andělů černé páže
a vrátilo mu prsten.
Mladý Bernardone propadl zoufalství. Rozházel drahocenné
věci, vrhl se na kamení a hlasitě plakal. Všechny zlé vášně a pudy
začaly vylézat ze svých doupat a doháněly ho k šílenství. Všechna
vlákna jeho těla se zachvívala žádostí.
Chudáci z Assisi k němu pomalu přistupovali, sbírali mince
a koření a tázali se:
„Co se tomu dobrému pánovi stalo?"
„Je nemocen," mínili někteří.
Jiní volali:
„Má v prsou dýku!"
„Otec ho zavrhl!"
„Snad se dopustil bezpráví?"
„Ne, ne," křičeli nato druzí, „Francesco se nedopustí ani bezpráví, ani hříchu."
„Pak je to tedy dědičný hřích," pravil starý muž. A chudáci se
tiše plížili se starostlivými pohledy pryč.
Pozdě v noci se vrátili Francesco a jeho vranák. Pán nevzal ani
do úst. Ale zviřátku podal jídlo i nápoj; nehnul se, dokud neusnulo,
a často si říkal sám pro sebe:
„Je lepší než Bůh a lidé."
Potom se vrhl na hedvábné podušky, upadl do horečky, která
jím zmítala celé týdny, celý měsíc. Slavní lékaři stáli u jeho lože.
Nikdo si nevěděl rady. Spotřebovali množství směsí a elixírů. Hádali
se o recepty, prohledali všechny staré a nové knihy. Nepomohlo to.
Byli zavoláni ovčáci, kteří zaklínali nemoc. Přicházeli přátelé, uklidňovali zarmouceně jeho divé blouznění, kladli mu na prsa hlínu
z Božího hrobu a kusy ledu, které obstarali s námahou na vysokých
horách. Nepomáhalo to. Řekli vranáku, který dřepěl smutně na
pelesti:
„Tvůj pán umře."
Pietrovi Bernardone, který v krámě odměřoval bohatým zákazníkům hedvábí na sváteční vánoční roucha však pravili konejšivě:
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„Uzdraví se, buďte bez starosti.''
Když se opět jednou přátelé objevili na návštěvě, vyšel jim
Francesco vstříc v krásném oděvu. Byl bledý a chvěl se slabostí.
Ale přes to se držel zpříma a pozdravil je s přátelskou vážností:
„Je dobře, že jste přišli. Mám k vám prosbu." Přátelé ztajili
svůj úžas, neboť nevěděli, zda je to horečné blouznění či nová síla.
A slíbili mu, že vyplní každé jeho přání.
Nyní poručil František sluhům, aby vystrojili slavnostní hostinu v největším sále domu. Byla podávána vzácná jídla a skvostné
nápoje. Křišťál, zlato a stříbro jiskřilo. Staré víno rozplašilo těžkomyslnou a tísnivou náladu. Přátelé skoro zapomněli, jak podivná
byla pohnutka jejich veselí, až František náhle povstal a pravil:
„Mám k vám prosbu. Buďte této noci mými pomocníky."
„Je Svatá noc," odpověděli mu. „Chceme jeti na jitřní."
„Vím to," řekl František. „Též má pyšná, ukrutná dívka pojede.
Chci ji unésti. Pomozte mi."
Chvíli bylo ticho, jako by v sále nebylo ani človíčka. Přátelé
opět nevěděli, zda mu tento záměr vnuknul život či smrt. Ale
v každém z nich byla náruživá touha po dobrodružství. Vínem
a horečkou nemocného jejich nadšení jen vzrůstalo. Pohrávali si
s jeho bludnými představami. Uvažovali o jeho plánech, nejprve plni
úžasu a pak nadšení. Když svítalo, byli všichni zajedno a bouřlivou
písní si přisahali věrnost.
Klučina vranák, který už dávno vroucně čekal na zázrak Svaté
noci, uletěl ve strachu před jejich lomoznými a drsnými posuňky ven
a usadil se na jabloni, pod kterou odpočíval náhodou Pán Bůh. Zapomněl zazpívati svůj nejkrásnější pozdrav, skákal rozčileně z jedné větve na druhou a krákáním vyjadřoval celou bídu svého srdce.
Bůh mu mlčky naslouchal. Když byl klučina vranák se svým smutným příběhem u konce, pohlédl Bůh tajuplně do dálky a pravil:
„Nestarej se, mé dítě; vše bude opět v pořádku."
Ale bambino se procházel sklesle větvovím stromu.
„Smiluj se nade mnou," prosil, „a dej abych k němu mohl promluviti v lidské řeči ihned. Nemohu čekati až do půlnoci."
Mistr laskavě přikývl a klučina vranák prolétl oknem, usedl
svému pánovi na rameno a pravil:
„Dnes ti mohu konečně poděkovati za tvé dobré skutky. Pojď
rychle dolů do zahrady. Někdo na tebe čeká . . . "
Francesco nedbal na jeho řeč a hosté jej odtud se smíchem
a křikem odehnali. A teď byl bambino úplně bezradný. Zapadl opět
do koruny jabloně a horečně přemýšlel, co teď.
Minula hodina.
.50
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Zelená obloha bledla. První veliká hvězda předešla všechny
ostatní. Poupata se zhrozila síly, která se jich dotkla. Vítr vanul
vranáku do očí. Pojala jej ospalost a pravil:
„Nenech mne příliš brzy usnout!"
Pod vrcholkem stromu odpočíval Bůh a mlčel.
Uplynula opět hodina. Bambino seděl s rozčepýřeným peřím.
Srdce mu hlasitě bušilo. Jeho smysly bojovaly proti únavě. Pojednou uslyšel, jak se mladý pán a jeho přátelé vykrádají z domu.
Jemně cinkaly dýky pod kabátci, v toulcích poskakovaly šípy. Zadrnčela mandolina. Tu vytrhl bambino prudce hlavu zpod křídel
a zakrákal pronikavě slova, jež pyšná panna tak často šeptala:
„Francesco, zůstaň!"
Nemocný se zapotácel. Jeho bolest vyprýštila z tisíce ohnivých
ran. S šíleným pohledem ukázal na strom. Tu uchvátil ostatní mladíky nesmírný hněv. Proklínali ptáka, který se tak vysmíval jejich
víře. Vrhali po něm nože, napjali kuši a vysílali do temnoty svištící
šípy.
Bambino nevěděl, co je to smrt. S roztaženými perutěmi šuměl
dolů do Božího klína.
Francesco se vytrhl ze své horečné ztrnulosti, vrhl se se vzlykotem na vraňátko a líbal je, až umdlel... Přátelé se spěšně vzdálili.
Sluhové s pochodněmi vyhledali Francesca, zvedli ho se země. V jeho
vyhublém obličeji nemocného byl sladký mír. Jeho hnědé vlasy
obestírala sněhobílá záře. Nikdo nevěděl, z koho vychází.
Když odešel ze zahrady poslední člověk, odnesl Bůh vraňátko
ulicemi assiskými daleko na sever, míjeje rudá světla a hučící vody,
milence, kteří zpívali, loupežníky, kteří klnuli, chudé pastýře, před
nimiž leželo na seně a slámě Jezulátko... po stezce, vroubící srázy,
daleko až k vysokému alpskému průsmyku, kde horská bouře přikrývala holé skály svými závoji a kde spaly v chudé půdě encián,
vřes a locika. Tam pohřbil milý Bůh malého mučedníka, právě když
nad ledovcem vykvetly první ranní červánky.
Pohlédl svýma podivuhodnýma očima do dálek času, viděl, jak
se dubová větev zelená a květy se rozvíjejí. Uronil slzičku radosti
a řekl v myšlenkách:
„Dobrý den, svatý Františku!"
Přel. A. PAVLÍN.
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JAROSLAV OVEČKA S. J.

SV. J A N A O D K Ř Í Ž E
PLAMEN LÁSKY ŽHAVÝ1)
V T e m n é n o c i , kn. II, hl. XIX. XX., vykládá sv. Jan od Kříže
„desatero příčlů mystického žebříku z božské lásky". Osmého příčle duše
dostoupí duchovním sňatkem, jenž je trvalé spojení s Bohem a přepodobnění
v Boha a připodobnění Bohu co do podstaty duše a jejích mohutností, rozumu a vůle. To je, jak praví sv. Jan v Předmluvě k P l a m e n i 2 ) , bytnostně
nejvyšší stupeň nazíravě mystického spojení; bytnostně vyšší stupeň je již
jen úplné spojení a úplné přepodobnění a připodobnění v nebeském patření,
jež je onoho mystického žebříku příčel desátý a poslední.
Příčel devátý je tedy příčle osmého vyšší jen přidáním zdokonalení případečného, v němž jsou ovšem různé stupně. Sv. Jan se o něm letmo zmiňuje v N I I 2 0 , 4; jasněji jej popisuje v Předmluvě k P l a m e n i , řka: „Neboť
třebas je pravda, že to, co ony [t. j. slohy D u c h o v n í p í s n ě ] a tyto slohy
[t. j. slohy básně Ó p l a m e n i l á s k y ž h a v ý ] líčí, je jen jeden a týž
stav přepodobnění a nelze nad něj co stav přepodobnění postoupiti, přece se,
jak pravím, může časem a cvičbou co do lásky mnohem více zvršiti a prohloubiti, právě jako se dřevo, třebas je oheň, když do něho vnikne, přepodobní v sebe a je s ním již spojen, nicméně, když se oheň ještě více roznítí
a déle na ně působí, také samo ještě mnohem více rozžhaví a rozpálí, takže
ze sebe srší oheň a propuká v plameny. A na tomto rozníceném stupni jest
věděti že zde mluví duše, ana je vnitřně již tak zvršeně přepodobněna v oheň
lásky, že nejenom je spojena s tímto ohněm, nýbrž že on v ní již žhavě
plane."3) Je tedy v P l a m e n i líčen jeden z nejvyšších4) stupňů, v které se
dělí devátý příčel žebříku z lásky. Vynášejí se tu některé příčiny, účinky
a okolnosti toho zvršeného plamene lásky v duši.
Nás zde z výkladu v N I I 2 0 , 4 zajímá především konec, kde sv. Jan dí:
„Statků a pokladů Božích, z kterých se duše na tomto stupni těší, nelze vypověděti; neboť i kdyby se o tom napsalo mnoho knih, zůstalo by ještě více
nevyřčeno. Z tohoto důvodu tedy, a protože o něm později něco vyložíme, zde
o něm neřeknu více než to, že z něho vzejde desátý a poslední stupeň neboli
příčel na tomto žebříku z lásky, jenž již nenáleží do tohoto života."
*) Ukázka z připravovaného českého vydání Spisů sv. Jana od Kříže.
Podáváme k jeho církevnímu svátku, 24. listopadu.
2) PN Předml. 3. — Zkratky: Vp = Výstup na horu Karmel; N = Temná noc; Ps = Duchovní píseň, první redakce; PS = Duchovní píseň, druhá
redakce; Pn = Plamen lásky žhavý, první redakce; PN — Plamen lásky
žhavý, druhá redakce; BMC = Biblioteca Mística Carmelitana, kterou vydává
P. Silverio de Santa Teresa C. D. Svazky 1.—9. obsahují spisy sv. Terezie,
sv. 10.—14. spisy sv. Jana od Kříže.
3) PN Předml. 3. a 4.
4) PN 113. 14. 16; II 8. 9; III 3; IV 4.
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Zda sv. Jan slovy „protože o něm později něco vyložíme" pomýšlel na
pozdější místo ve výkladech básně Z a t e m n é n o c i (ať již ve spise
T e m n á n o c nebo v nějakém jeho pokračování pod jiným názvem) či na
báseň Ó p l a m e n i l á s k y ž h a v ý a na její výklad, nám nelze bezpečně
říci. Skutečnost je ta, že, ač sv. Jan tato slova napsal v N II 20, že již
v N II 25 spis náhle ustává bez dokončení, že jiného spisu o básni Z a
t e m n é n o c i již pak není, ale že slib sv. Jana je splněn ve spise P l a m e n
lásky žhavý.
V úvodě k V ý s t u p u n a h o r u K a r m e l jsem došel k závěru, že
Vp s N, jak je máme, byly dopsány o něco dříve než první redakce Duc h o v n í p í s n ě , jež je z r. 1584; tedy snad r. 1583, ale snad také až r. 1584.
P l a m e n byl, jak uvidíme, napsán v první redakci asi r. 1585. Zda tedy
sv. Jan v N N II 20, 4 při slovech „protože o něm později něco vyložíme"
pomýšlel již na P l a m e n , záleží i na tom, zda tehdy již měl napsánu báseň
Ó p l a m e n i l á s k y ž h a v ý a zda ho již tehdy paní Anna de Peňalosa
žádala o její výklad. Obojí je možné, i pravděpodobné, ale jistého nevíme nic.
Když totiž sv. Jan dne 20. ledna 1582 přišel s bosými karmelitkami do
Granady, aby tam ony založily nový klášter a on se ujal úřadu převora
u svých spolubratři, seznámil se s velmi zbožnou vdovou, paní Annou de Peňalosa, jež se ihned stala velkou dobroditelkou karmelitek a svěřila se duchovnímu vedení světcovu.
Že paní Anna de Peňalosa v duchovní škole sv. Jana rychle a velmi
prospívala, lze souditi z toho, že sv. Jan, jak sám praví5), pro ni složil báseň
Ö p l a m e n i l á s k y ž h a v ý , jednající o nejvznešenějším příčli na mystickém žebříku, a na její žádost ji vyložil ve spise P l a m e n l á s k y ž h a v ý .
V posledních měsících svého života (zemřel 14. prosince 1591) ten výklad poněkud přepracoval; i první i druhá redakce výkladu se zachovala. Nápis zní
v druhé redakci takto: „Výklad sloh, které jednají o převroucném a zvršeném
spojení a přepodobnění duše v Boha, od Otce fray Jana od Kříže, karmelitána
bosáka, na žádost paní Anny de Peňalosa. Složil je také on, ve stavu mystické
modlitby. R. 1584."
Aspoň v této podobě nápis ovšem nepochází od sv. Jana samého, a
vyjma datum a jméno adresátky nepraví nic, čeho bychom se nemohli i my
dosouditi ze spisu. Datum a jméno mohly i při pozdější úpravě nápisu býti
čerpány z tradice.
O datu promluvíme hned níže; jen budiž napřed uvedeno to, čeho se
o vzniku básně a jejího výkladu dovídáme z Předmluvy. Sv. Jan v ní praví,
že čtyři slohy básně složil pro adresátku a nyní je na její žádost i vyložil,
toto druhé arci — pro vznešenost věci — poněkud proti mysli a po odkladu
až do nynějška, kdy byl co do poznání a lásky v podobném stavu, jako když
tu báseň skládal. Mimochodem odkazuje k tomu, že již dříve vyložil slohy
D u c h o v n í p í s n ě 6 ) a básně Z a t e m n é noci 7 ), ale dat neuvádí.
5)

PN
PN
7 ) PN
s t u p u na
6)

Předml.
Předml.
Předml.
horu

1.
3.
4; srov. PN 125, kde odkazuje k T e m n é n o c i
Karmel.
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Vý-

Poněvadž výklad D u c h o v n í p í s n ě v první relaci je z r. 1584
a je dřívější než Pn, není Pn starší roku 1584. Přiznáme-li tedy nějakou
váhu vročení „r. 1584" v nápise rukopisů druhé redakce P l a m e n e , mohli
bychom vysvětlovat, že báseň byla složena r. 1584 a — poněvadž, jak se
z PN Předml. 1 podobá, výklad vznikl ne právě dlouho po složení básně —
spis vykládající že byl napsán někdy r. 1585.
Sv. Jan od Kříže napsal Pn, jak v Předm. 1 sám praví, v mystickém
„rozehřátí", a to, podle svědectví bosého karmelitána P. Jana Evangelisty*),
za čtrnáct dní, při množství jiných prací. Není tedy divu, že r. 1591 v prázdni
v Peňuele, kdy podle úředního ujednání čekal na odplutí do provincie bosých
karmelitánů v Mexiku, ve skutečnosti se však připravoval na smrt, Pn slohově uhladil. V básni Ó p l a m e n i však neučinil žádné změny ani v textu
ani v pořadu sloh. Tak vznikla druhá redakce P l a m e n e , PN, ve vydání
v BMC 13 o několik stran delší než Pn, věcně sice stejná, ale slohově podle
mínění sv. Jana lepší a jasnější.
Zde se ovšem přidržíme redakce druhé.
Ukázkou z P l a m e n e zde totiž připojíme Nápis s Předmluvou, báseň
Ó p l a m e n i , jež následuje hned za Předmluvou, a znovu, jak to činí sv. Jan,
první slohu (jenže na tom místě ji uvedeme v prosaickém překladu, aby bylo
lépe viděti, co sv. Jan vykládá). Hned za slohou je u sv. Jana její Výklad, ve
vydání P. Silveria rozdělený v 36 číslovaných odstavců. Zde tedy za prosaickým překladem slohy předložíme PN 117-28, kde je obsažen výklad téměř
celé první slohy a v exkursu 119-25 stručně obsah dřívějšího světcova spisu
T e m n á n o c , takže čtenář bude míti dobrou ukázku jak nauky, tak slohu
sv. Jana od Kříže.

PLAMEN

LÁSKY

ŽHAVÝ

V ý k l a d sloh, k t e r é j e d n a j í o p ř e v r o u c n é m
a z v r š e n é m s p o j e n í a p ř e p o d o b n ě n í d u š e v Boha,
od O t c e f r a y J a n a od K ř í ž e , k a r m e l i t á n a b o s á k a ,
na ž á d o s t p a n í A n n y de P e ň a l o s a . S l o ž i l j e t a k é
on, v e s t a v u m y s t i c k é m o d l i t b y . R. 158 4.
Předmluva.
1. Bylo mi, urozená a zbožná paní, jaksi proti mysli vykládati tyto čtyři slohy, o jejichž vysvětlení jste mě požádala, protože jsou o věcech velevnitřních a veleduchových, na jejichž vyjádření obyčejně schází slov; neboť duchové převyšuje smyslové,
a těžko je něco říci o hlubině ducha, leč když je při tom vroucnost
ducha. Poněvadž tedy já jí mám málo, odkládal jsem to až do nynějška, kdy mi Pán, jak se zdá, pootevřel poznání [té hlubiny]
a poněkud mě rozehřál (stalo se to asi se zřetelem k Vaší svaté
tužbě, ježto snad jeho božská Velebnost chce, aby, jak byly pro
8)

BMC 10, 140 n.
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Vás složeny, tak byly pro Vás i vyloženy), takže jsem se k tomu
odhodlal. Vím ovšem bezpečně, že sám ze svého neřeknu nic náležitého o ničem, tím méně pak o věcech tak vznešených a hlubokých. Bude tedy mé jen to, co v tom bude špatného a pochybeného, a proto všecko to podrobuji správnějšímu mínění, a soudu
naší svaté matky církve římskokatolické, pod jejímž vedením nikdo nebloudí. Po tomto tedy úvodě se osmělím, opíraje se o Písmo
svaté — a upozorňuje, aby se mělo na mysli, že vše, co tu řeknu,
je tak daleko za skutečností, jak obraz za živým předmětem —
říci, co dovedu pověděti.
2. A není se co diviti, že Bůh prokazuje duším, které se jme
laskati, milosti tak vznešené a divné. Uvážíme-li totiž, že on je
Bůh a že jim je prokazuje jakožto Bůh a s neskončenou láskou
a dobrotou, nebude nám to proti rozumu; vždyť on sám řekl, že
k tomu, kdo jej miluje, přijdou Otec i Syn i Duch svatý a příbytek
si u něho učiní (Jan 14, 23) — což se mělo státi tím, že mu dají
žiti a dlíti v Otci i Synu i Duchu svatém životem Božím, jak to
duše vyjadřuje v těchto slohách.
3. Třebas jsme totiž ve slohách1), které jsme dříve vyložili,
již promluvili i o nejdokonalejším stupni dokonalosti, kterého lze
v tomto životě dojiti, totiž o přepodobnění v Boha, jednají tyto
slohy nicméně o lásce, která je, i když náleží právě tomu stavu,
totiž přepodobnění, již zvršenější a zdokonalenější. Neboť třebas
je pravda, že to, co ony slohy i tyto líčí, je jen jeden a týž stav
přepodobnění a nelze nad něj co stav přepodobnění postoupiti,
přece se, jak pravím2), může časem a cvičbou, co do lásky mnohem více zvršiti a prohloubiti, právě jako se dřevo, třebas je oheň,
když do něho vnikne, přepodobní v sebe a je s ním již spojen, nicméně, když se oheň ještě více roznítí a déle na ně působí, také
samo ještě mnohem více rozžhaví a rozpálí, takže ze sebe srší oheň
a s plápolem sálá3).
4. A na tomto rozníceném stupni jest věděti že zde mluví
duše, ana je vnitřně již tak zvršeně přepodobněna v oheň lásky, že
nejenom je spojena s tímto ohněm, nýbrž že on v ní již žhavě plane.
A ona to tak pociťuje, a tak to vyslovuje v těchto slohách, s vroucnou a jemnou něžností lásky, hoříc v jejím plameni a vynášejíc
v těchto slohách některé účinky, které v ní působí. Ty zde budu
*) D u c h o v n í p í s e ň (PS), slohy 22.—40. — Zde v P l a m e n i
odkazuje sv. Jan k D u c h o v n í p í s n i , a v D u c h o v n í p í s n i (PS 31, 7)
odkazuje k P l a m e n i ! ? Vysvětlení je dáno tím, že chronologický pořad
spisů sv. Jana je tento: Vp, N, Ps, Pn, PS, PN. Může tedy sv. Jan v Pn odkazovati k Ps, a v PN ku Ps nebo PS, kdežto odkaz v PS je míněn jen k Pn.
2) V nápise PN.
3) PN I 3. 4.
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vykládati, a to podle řádu, který jsem zachovával při slohách
ostatních4): totiž že je nejprve uvedu všecky v souvislosti a pak
znovu předložím každou slohu o sobě a stručně ji vyložím, a nato
uvedu každý verš a jednotlivě jej vyložím.

SLOHY, KTERÉ PRONÁŠÍ DUŠE
VE VROUCNÉM SPOJENÍ S BOHEM5)

1. Ó lásky plame žhavý,
jímž jemné rány vzešly
a utkvěly v mé duše velké hloubi!
Již nejsa, jak byls, dravý,
své dílo skonči, chceš-li,
a přervi clonu, kde se duše snoubí.
2. Ó žehu libé krásy!
Ó jizvo! Sladší není!
jímž věčnost se mi hlásí,
jíž dluh se v poklad mění!
Smrt v život, vraždíce, jste proměnily,
3. Ó lampy velkolepé,
jichž způsobily svity,
že city moje v širé smyslu sluji,
až dosud temné, slepé,
teď podivnými třpyty
světla i tepla Milci poskytují!
4. Jak mírně, láskyplně
se budíš v prsou taji,
v němž skrytě jediný ty vládneš, svítíš:
a v dechu svého vlně,
jímž nebes blaho ssaji,
jak jemnou lásku v srdci mém ty nítíš!
4) Báseň Z a
t e m n é n o c i vykládaná ve V ý s t u p u a v N o c í
a D u c h o v n í píseň.
5) Antonín Pikhart podal ve svém Starošpanělském zpěvníku (v Praze
1908) také pěkný překlad básně Ó p l a m e n i l á s k y ž h a v ý . Budiž nám
dovoleno podati jej zde s řadou návrhů, kterými se, bez porušení rýmů překladatelových, lépe přimkne k originálu.
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Sloha

první.

Ó plameni lásky žhavý,
jenž něžně raníš
v mé duše nejhlubším středu!
Už nejsa bolestivý
dokonej již, chceš-li, své dílo,
přetrhni tkáň dělící v tomto sladkém střetu.
Výklad.

17. Ježto tedy duše pociťuje, že jí tento žhavý plamen lásky
žhavě sděluje veškeré statky, ana tato božská láska to všecko
s sebou přináší, praví: Ó plameni lásky žhavý, jenž něžně raníš!
Což jest, jako by děla: Ó roznícená lásko, jež mě svými láskyplnými hnutími slastně oblažuješ, seč jen je jímavost a síla mé
duše, totiž dávajíc mi božské pochopení, s které je veškerá způsobilost a jímavost mého rozumu, a udělujíc mi lásku, s kterou jen
je síla mé vůle, a slastně mě rozkoší v podstatě duše blažíc bystřinou své slasti při svém božském doteku a podstatném spojení s sebou, seč jen je čistota mé podstaty a jímavost a rozsah mé paměti.
A tomu je tehdy, když v duši vzplane tento plamen lásky, opravdu
tak, a to měrou větší, než co člověk může a dovede vysloviti.
Poněvadž je totiž duše co do své podstaty a svých mohutností,
paměti, rozumu a vůle, již dobře očištěna, pojímá ji podstata Boží,
jež, jak praví Mudřec, proniká všecko pro svou čirost (Moudr. 7,
24), hluboce a jemně a vznešeně svým božským plamenem v sebe,
a při tom pojímání duše v moudrost Boží působí Duch svatý ty
blaženostné záchvěvy svého plamene, a protože on je tak libý,
praví duše dále:
Už n e j s a

bolestivý.

18. To jest, ježto již nesoužíš a netísníš a neznavuješ, jak jsi
to dříve činíval. Jest totiž věděti, že tento plamen Boží nebyl duši,
když byla ještě v stavu duchovní očisty, to jest, když vstupovala
do nazírání, tak přívětivý a libý, jak je nyní v tomto stavu spojení.
A při výkladu, jak tomu jest, je se nám pozdržeti.
19. Jest tedy o tom věděti, že, než tento božský oheň lásky
úplnou a dokonalou očistou a čistotou vstoupí do podstaty duše
a s ní se spojí, tento plamen, to jest Duch svatý, zasahuje duši,
niče a stravuje v ní nedokonalosti jejích zlých habitů; a to je činnost Ducha svatého, kterou ji disponuje k božskému spojení a přepodobnění v lásce v Boha. Neboť jest věděti, že týž oheň lásky,
který se později s duší spojí blaživě, napřed do ní vpadá očistně —
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právě jako týž oheň, který vnikne do dřeva6), je napřed napadá
a zasahuje svým plamenem, an je moří a zbavuje jeho ošklivých
případků, až je [konečně] svým teplem tak zdisponuje, že může
do něho vniknouti a je v sebe přepodobniti; a to nazývají duchovní
osoby cestou očistnou. V té cvičbě trpí duše velkou úhonu a cítí
v duchu těžká soužení, jež zpravidla překypují do smyslu, takže je
jí tento plamen velmi bolestivý. Neboť při tomto disponování očistou jí tento plamen není jasný, nýbrž temný; vždyť, dá-li jí nějaké
světlo, je to pouze na to, aby viděla a pociťovala své ubohosti a nedostatky. Ani jí není libý, nýbrž trapný, poněvadž, i když jí někdy
vleje teplo lásky, je to jen s mukou a soužením. A není jí slastný,
nýbrž působí vyprahlost, protože, i když jí někdy ve své milostivosti dá nějakou libost, aby ji posílil a dodal jí mysli, vynahradí
a splatí to duše napřed a potom stejnou měrou svízele. A ani jí
neosvěžuje a neuspokojuje, nýbrž ji stravuje a plísní, takže se jím
souží a omdlévá v poznání sebe samé. Není jí tudíž blaživý, ježto
ji naopak činí ubohou a plní ji hořkostí v duchovním světle poznání sebe, které jí dává, an jí Bůh, jak dí Jeremiáš, metá oheň
do kostí a ji kárá (Pláč Jerem. 1, 13) a, jak i David praví, ohněm
ji zkoumá (Z. 16, 3).
20. Trpí tedy duše v tomto období co do rozumu veliké temno
a co do vůle velikou vyprahlost a soužení, a v paměti tíživé poznávání (Svých ubohostí, protože duchovní zrak je na poznávání
sebe velmi jasný. A v podstatě duše trpí opuštěnost a svrchovanou bídu, vyprahlou a chladnou, ale někdy palčivou, a nenachází
v ničem úlevy, ba ani myšlenky, která by ji potěšila, ba ani možnosti, že by povznesla srdce k Bohu, an se jí tento plamen stal tak
bolestivým, jak dí Job že se k němu choval Bůh v této zkoušce,
když praví: Obrátil ses mi v ukrutníka (Job 30, 21). Když totiž
duše trpí tyto věci pospolu, podobá se jí opravdu, že se Bůh vůči
ní stal krutým a drsným.
21. Nelze ani náležitě vytknouti, co duše trpí v této době —
totiž jen o velmi málo méně než očistec. A já bych tu ani nedovedl
vyjádřiti, jak veliká je tato bolestivost a až jak daleko jde to, co
se v ní děje a pociťuje, jinak než tím, co o této věci praví Jeremiáš
těmito slovy: Já jsem ten muž, jenž zakusil, co jest bída, metlou
jeho hněvu. Mně hrozil a zavedl mě do tmy, ve které není světla :
tou měrou na mne opět a opět obrací ruku svou celý den. Učinil,
že se mi scvrkla kůže i maso, rozdrtil mi kosti. Nakupil kolem
mne, obsypal mě žlučí a svízelem. Do temnot mě usadil jako věčně
mrtvé. Postavil proti mně se všech stran zeď, že nemohu uniknouti, utáhl mé pouto. Ano i když volám a prosím, nepřipouští
6)
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modlitby mé. Zazdil cesty mé kvádry, chodníky mé a stezky mé
vyvrátil (Pláč Jerem. 3,1—9). Všecko toto praví Jeremiáš, a praví
tam mnohem více. Poněvadž totiž tímto způsobem léčí a ošetřuje
Bůh duši v jejích mnoha nemocích, aby jí dal zdraví, nemůže ona
nepociťovati při tom očišťování a ošetřování muk, jaké odpovídají
její churavosti. Vždyť tu jí klade Tobiáš srdce na uhlí, aby se
z něho vyhnalo a vypudilo jakékoliv plémě zlých duchů (Tob. 6,8);
a tudíž tu vycházejí na světlo všechny její nemoci, an jí je Bůh
podrobuje léčení a staví jí je před oči, aby je postřehovala.
22. Slabosti a ubohosti tedy, které předtím byly v duši zahnízděny a skryty (takže jich předtím neviděla a nepociťovala),
již ve světle a teple ohně Božího vidí a pociťuje, podobně jako
vlhkosti ve dřevě nebylo poznati, dokud ho nezasáhl oheň, jímž se
zpotilo a rozpařilo a prskalo; a tak je i duši nedokonalé u tohoto
plamene. Povstanouť — věc to podivuhodná — v tomto období
v duši protivy proti protivám: ty, které jsou z duše, proti těm,
které jsou od Boha a pronikají do duše; a jak praví filosofové,
jedny vynikají vedle druhých a zápasí v podmětu, duši, any jedny
hledí vypuditi druhé, aby samy v ní kralovaly, totiž ctnosti a vlastnosti od Boha, svrchovaně dokonalé, povstanou proti habitům a
vlastnostem, z duše samé, svrchovaně nedokonalým, takže ona
v sobě trpí protivu toho dvojího. Ježto totiž je tento plamen svrchovaně světlý, svítí jeho světlo, když on vpadne do duše, v temnotě
duše, jež jest rovněž svrchovaná, a duše tehdy ovšem postřehuje
svoji přirozenou a vadnou temnotu, jež se protiví nadpřirozenému
světlu, ale nepostřehuje nadpřirozeného světla, protože ho nemá
v sobě jako tu tvoji temnotu, již arci má v sobě, a temnota světla
nepojme (Jan 1, 5). Bude tedy tuto svoji temnotu postřehovati,
dokud do ní bude vpadati světlo, protože duše nejsou s to, aby
viděly svou temnotu, jestliže do ní nevpadne božské světlo — až
konečně světlo Boží temnotu vypudí a duše zůstane osvícena a
uvidí i světlo v ni přepodobněné, an totiž bude duchovní zrak
Božím světlem již očištěn a posílen, protože světlo nesmírné způsobí zraku určitému a slabému naprostou tmu, ježto vrcholný
stupeň smyslového předmětu ochromí mohutnost. A tak byl duši
tento plamen bolestivý co do zraku rozumového.
23. A poněvadž je tento plamen sám sebou svrchovaně láskyplný, vpadá do vůle něžně a láskyplně; ježto však je vůle sama
sebou svrchovaně vyprahlá a tvrdá a tvrdé se cítí vedle jemného
a vyprahlost vedle lásky, pocítí vůle, když tento plamen láskyplně a něžně do ní vpadne, svou přirozenou tvrdost a vyprahlost
vzhledem k Bohu; ale nepocítí lásky a něžnosti plamene (protože
jí v tom brání její tvrdost a vyprahlost, s nimiž jsou neslučitelné
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tyto protivy, totiž něžnost a láska), dokud ony nejsou těmito vypuzeny a nezavládne ve vůli láska a něžnost Boží. A tímto způsobem byl tento plamen bolestivý vůli, ježto jí dával cititi její tvrdost
a vyprahlost a jimi trpěti. A rovněž tak, protože tento plamen je
přeobsáhlý a nesmírný, kdežto vůle je těsná a úzká, pociťuje vůle,
pokud plamen do ní vpadá, svou těsnost a úzkost — až ji konečně
svým vrážením do ní rozšíří a uvolní a uschopní pojmouti jej.
A protože je tento plamen slastný a lahodný, kdežto vůle měla
duchovní chuť porušenu šťavami nespořádaných náklonností, byl
jí také protivný a hořký a nemohla míti libosti ze sladkého pokrmu lásky Boží. Tímto způsobem tedy pociťuje také vůle potíž
a nepříjemnost při střetnutí s tímto přeobsáhlým a přelahodným
plamenem, kdežto lahody jeho nepociťuje, protože v sobě nepociťuje jeho, nýbrž jen to, co v sobě má, to jest svou ubohost.
Zkrátka tedy, poněvadž je to plamen nesmírného bohatství a dobroty a slasti, kdežto duše je sama sebou zcela nuzná a nemá žádného statku a čím ukojiti své potřeby, poznává a pociťuje ona při
střetání s tímto bohatstvím a dobrotou a slastí jasně své ubohosti
a svou nuznost a špatnost, ale nepoznává bohatství a dobroty
a slasti v plameni (protože špatnost nepojme dobroty, ani nuznost
bohatství, atd.), dokud tento plamen duše úplně neočistí a svým
přepodobněním jí neobohatí, neoblaží a nenaplní slastí. Tímto způsobem byl tento plamen duši napřed nevýslovně bolestivý, ježto
v ní zápasily protivy s protivami: Bůh, jenž jest souhrn dokonalostí, se souhrnem nedokonalých habitův v duši, aby ji přepodohnil v sebe a tak jí dal libost a ji upokojil a osvítil, jak to činí oheň
dřevu, když do něho vnikne.
24. Tato očista je však jen u mála duší tak silná; pouze u těch,
které chce Pán povznésti k vyššímu stupni spojení, protože každou
disponuje očistou více nebo méně silnou, podle stupně, na který ji
chce povznésti, a také podle její znečištěnosti a nedokonalosti7).
A proto se tato muka podobá muce v očistci; neboť jak se tam
očišťují duše od těla odloučené, aby mohly patřiti na Boha jasným patřením v příštím životě, tak se, svým způsobem, zde očišťují duše [s tělem ještě spojené], aby se mohly láskou přepodobniti v Boha v životě tomto.
7)

Na příslušném místě první redakce, Pn I 20, je zde ještě věta:
„To se děje na tento způsob, totiž že, když Bůh chce duši vytrhnouti ze
stavu obecného s cestou a činností přirozenou do života duchového a z rozjímání do nazírání, jež je stav spíše nebeský než pozemský, v němž se on
sám sděluje spojením v lásce, každý [duch], an s e B ů h od t é c h v í l e
p o č í n á s d ě l o v a t i d u c h u , jenž je dotud znečištěný a nedokonalý,
trpí podle způsobu a míry své nedokonalosti."
Proložená slova jasně ukazují, že již v trpné noci smyslu počíná spojivé
sdělování Boží, arci s počátku jen velmi vzdáleně a slabě.
48*
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25. O intensitě této očisty a o tom, jak je větší, a jak menší,
a kdy se děje po stránce rozumové a kdy po stránce volní, a jaká
je co do paměti a kdy a jak zasahuje i podstatu duše, a rovněž kdy
se děje po všech těch stránkách, a o očistě stránky smyslové, a jak
se pozná, kdy je to ta a kdy ona, a v které době a chvíli a období
duchovní pouti začíná, zde nemluvím, protože jsme o tom pojednali v T e m n é n o c i V ý s t u p u n a h o r u K a r m e l a nyní
to nenáleží k našemu předmětu. Nyní postačí věděti, že Bůh sám,
jenž chce vstoupiti do duše spojením a přepodobněním v lásce,
napřed do ní vniká a ji očišťuje světlem a teplem svého božského
plamene, právě jako týž oheň, který vnikne do dřeva, si je, jak
jsme řekli8), napřed disponuje. A tak byl duši týž plamen, který
je jí nyní libý, když je v jejím nitru a ji zaujal, předtím bolestivý,
dokud byl venku a do ní vnikal.
26. To právě tedy chce vyjádřiti duše, když mu praví tento
verš: ,Už nejsa bolestivý', což jest, stručně řečeno, jako by děla:
Ježto mi již nejenom nejsi temný jako předtím, nýbrž jsi mému
rozumu božské světlo, jímž konečně již mohu na tebe patřiti; a nejenom nepřivádíš mdloby na mou slabost, nýbrž naopak jsi mé
vůli síla, jíž tě mohu milovati a z tebe se těšiti, jsouc všecka obrácena v božskou lásku; a již nejsi tíží a tísní podstatě mé duše,
nýbrž naopak jsi jí blažeností a slastí a uvolněním, ježto se o mně
může říci, co se pěje v božské Velepísni, když se tam dí: Kdo je
tato, jež stoupá z pouště, rozkoší oplývajíc, opřená o svého milého,
na vše strany rozsévajíc lásku? (Velep. 8, 5). Ježto tomu tak je,
d o k o n e j již, chceš-li, své dílo.
27. Totiž dovrš již konečně se mnou dokonale duchovní sňatek
blaženostním patřením na tebe; neboť o to tu duše prosí. Jeť sice
pravda, že v tomto převznešeném stavu je duše tím srovnalejší
s vůlí Boží a uspokojenější, čím více je přepodobněna v lásku, a že
nedovede a není s to prošiti o nic pro sebe, nýbrž výhradně pro
Mileného, ana láska, jak pravý svatý Pavel, nehledá prospěchu
svého (1. Kor. 13, 5), nýbrž prospěch Mileného; přesto však —
protože žije v naději, v níž nelze nepociťovati prázdnoty — ještě
kvílí, třebas libě a slastně, tolik, kolik jí ještě schází k dokonalému svojení v přijetí za syny Boží, v němž se dovrší její blaženost
a ukojí se její ždání9). To se totiž, aťsi je duše zde na zemi v sebe
větším spojení s Bohem, nikdy nenasytí a neukojí, dokud se neukáže jeho veleba (Z. 16, 15), zvláště když již má její předchuť
a vnadidlo, jak tomu je zde. A ta předchuť je taková, že, kdyby
zde Bůh nebyl milostiv také tělu, kryje přirozenost svou pravicí
8)

PN i 19.
PS Předmět 2;20,11;39,14.
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(jak kryl Mojžíše ve skalní sluji (2. Mojž. 33, 22), aby mohl uviděti jeho velebnost a nemusil umříti), bylo by při každém z těchto
plápolů po přirozenosti veta a umřela by, ježto stránka nižší není
schopna přestátí tak veliký a tak vznešený oheň oblažení.
28. A proto zde nejsou toto ždání a prosba z něho vyvěrající
spojeny se strastí, jelikož tu zde duše není schopna míti, nýbrž
s libou a slastnou touhou, ana ta prosba vychází od jejího ducha
a smyslů srovnalých [mezi sebou a s vůlí Boží]. Vždyť proto praví
ve verši: Dokonej již, chceš-li, své dílo. Jsouť její vůle a bažení již
tak sjednoceny s Bohem, že má za svou blaženost, když se splní to,
co chce Bůh. Ale záblesky blaženosti a lásky, která, jak to při
těchto dotecích probleskuje, ještě má vstoupiti branou duše a pro
těsnost příbytku pozemského nemůže, jsou takové, že by to naopak svědčilo o málu lásky, kdyby duše nežádala o vstup do té dokonalosti a dovršenosti lásky. Vidíť nadto duše v těch záblescích,
že ji v tom slastně silném sdělování od Chotě i Duch svatý podivuhodnými způsoby a libými hnutími vyzývá a zve k té nesmírné
blaženosti, kterou jí staví před oči, řka jí v jejím duchu to, co ve
Velepísni Nevěstě, což ona vypráví těmito slovy: Hleďte, co mi dí
Ženich: Povstaň a pospěš si, přítelko moje, holubice moje, krásko
moje, a pojď. Vždyť již minula zima a dešť pominul a přešel a
květy již viděti u nás. A již přišel čas ořezu a hlas hrdličky je slyšet v zemi naší; fík nalil v raničky, rozkvetlé vinice vydávají vůni.
Povstaň, přítelko moje, krásenko moje, a pojď, holubice moje, do
roklí hory ve skále, do sluje v hradbě; ukaž mi svou líbeznou tvář,
nechať zní hlas tvůj sluchu mému. Jeť hlas tvůj sladký a tvář tvá
spanilá (Velep. 2, 10—14). Všecko to pociťuje duše a postřehuje
to přezřetelně ve vznešeném pociťování blaženosti, kterou jí Duch
svatý v tom něžném a libém plápolání ukazuje s přáním uvésti ji
do té blaženosti; a proto zde ona, byvši tak vyzvána, odpovídá
řkouc: ,Dokonej již, chceš-li, [své dílo],' čímž prosí Chotě o předmět těch dvou proseb, kterým nás naučil v evangeliu, totiž: Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua (Mat. 6, 10), a je to tedy,
jako by děla: ,Dokonej své dílo/ totiž dej mi již konečně toto
království; ,chceš-li', to jest, podle své svaté vůle. A aby tomu
tak bylo,
Přetrhni tkáň dělící v tomto sladkém

střetu.

[29.—36. (Obsah). Spojením co do podstaty a co do mohutností jakožto
součástek duše a nadto zde spojivým dotekem Božím v mohutnosti jakožto
v mohutnosti jsou duše a Duch svatý, plamen to lásky žhavý, ve sladkém
střetu láskyplného spojení; od úplného a dovršeného svojení a spojení a přepodobnění je dělí jen ještě slabá tkáň smrtelného spojení duše s tělem, na

429

tomto stupni ovšem již tak zjemnělá a zduchovnělá, že je jen jako lehká
a průsvitná clona. Ostatní dvě dělící překážky neboli tkáně, totiž tvorové
a činnosti a náklonnosti čiře přirozené jsou již dávno přetrženy bolestivými
střety s tímto plamenem, když byl v trpné noci ještě bolestivý a očišťoval;
jejich přetržení bylo podmínka k přijetí a vstupu do třetí noci, v niž duše
duchovním zásnubem přestoupila a v níž je na stupni duchovního sňatku
a i v něm ještě na zvršeném stupni.
Právě proto, že tato zbývající tkáň je tímto spojením s Bohem ve stavu
duchovního sňatku tak zjemnělá a zduchovnělá, nestřetá se s ní plamen
prudce, jak se střetal s oběma druhými tkáněmi, nýbrž slastně a sladce,
a proto zde duše užívá výrazu „ve sladkém střetu"; a on je jí tím sladší
a slastnější, čím více se jí podobá, že jí tkáň života již přetrhne. A on jí ji
skutečně přetrhne, neboť osoby, které dojdou tohoto stupně ve spojení s Bohem, popisovaného v P l a m e n i , umírají (i když umrou ve stáří nebo v nemoci) jakožto vlastní příčinou tím, že střet lásky duše s láskou Boží u nich
přetrhne tkáň smrtelného života a Bůh si vezme osvobozený klenot, duši.]
Konec knihy první Plamene lásky žhavého.

TIMOTHEUS VODIČKA

IN D I E

BELLI

Jaroslavu Durychovi
Psáti články k výročí vynikajících lidí je samo o sobě věcí
ošemetnou a zvykem podezřelým, neboť to příliš často vypadá tak,
jako by ospalý národ procítal právě jen o těchto chvílích, oddělených mechanickým počtem času, k poznání, že práce toho kterého člověka má pro ně vůbec nějaký význam. Avšak někdy se tento
počet času neobyčejně přesně shodne s chvílí, kdy je třeba bez
ohledu na jakékoli oficiální počty zvážit něčí práci a ukázat na
jisté úsilí jako na věc pro tu chvíli zvláště významnou. Tak je
tomu i s Jaroslavem Durychem. Dá se čekat, že se bude k jeho
padesátým narozeninám o něm psát i tam, kde je jeho jméno zvukem nevítaným — nedá-li se přednost pohodlnému a účinnému
mlčení. Dá se však také čekat, že se sice bude chválit jeho dílo
básnické, před nímž přece jen lze těžko zavřít oči, ale že se docela
pomine nebo jinak odbude Durych bojovník. A přece je ve zvláštní
míře právě v této chvíli třeba připomenouti, že jméno Jaroslava
Durycha je spojeno s bojem, na němž závisí osud celého národa —
ať už národ o něm chce vědět nebo ne. A nebude-li to připomenuto
nikde jinde, nechť je to tedy připomenuto aspoň na tomto místě.
Nebudeme zde tedy mluvit o básnickém díle Jaroslava Durycha, neboť to bude třeba soudit a třídit ne se zřetelem k času,
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nýbrž k jeho ceně nadčasové, a bude je možno soudit s trvalou
platností, až bude ukončeno. I toto dílo ovšem vyrůstá z boje —
z duchovního boje — jako dílo každého dnešního básníka, a nese
jeho pečeť; Jaroslav Durych však bojoval také jiným způsobem
a na jiných frontách, třebaže to byl v podstatě boj stejný. A o tomto druhém boji zde chceme mluvit.
Abychom jej mohli spravedlivě ocenit, je třeba mít na zřeteli, v jaké situaci byl tento boj zahájen. Dnes, tohoto Léta Spásy
1936, kdy jsou již fronty více méně pevně vymezeny — kromě několika úseků, kde se stále ještě doufá v kompromis — je u nás
každému člověku zdravého rozumu jasno, že všeobecný hmotný
masakr, kterým bylo tak slibně zahájeno toto století humanity,
nemohl být pro český národ než předehrou k neúprosnému duchovnímu boji, který musil přijít, jakmile nesnesitelný smrad pokroku
začal ohlašovat vládu moderního ducha. Také je dnes jasno, že
v konečné fázi tohoto boje idejí budou stát na jedné straně všichni
katolíci nepokřiveného a nezmrzačeného ducha a na druhé straně
spřeženstvo všech duchů, beznadějně přiotrávených oním pokrokem, proti němuž nepomáhá žádná plynová maska. Ale před nějakými čtrnácti lety nebyla situace tak jasná. A zejména nebyla
jasná mezi katolíky, kteří se tehdy ještě snad mohli domnívat, že
je na místě metoda kompromisu, ale kteří neměli dost zdravého
rozumu, aby se připravili i na možný boj. Nejmladší síly politické
akce českých katolíků představovali tehdy vysloužilci „katolické
moderny", odchovanci Nového Života, který, jak známo, byl proniknut moderností a pokrokem až do morku; a od těch se tedy nedala čekat jiná akce než ta akce kompromisu, kterou tehdy zahájili a kterou dodnes důsledně dodržují. A která je dnes metodou naprosto chybnou, podobajíc se příliš optimistické dobré vůli,
jež je ochotna se smlouvat s nepřítelem o narovnání ještě ve chvíli,
kdy jí už svazuje ruce za zády a chystá se ji vláčet za svým
triumfálním vozem. Nuže, byl to právě Jaroslav Durych, který vytušil pravou podobu té chvíle a pochopil, jakou akci je třeba připravovat. A on byl také se svými druhy v „Rozmachu" té chvíle
jediný, kdo odmítl složit zbraně a přijmout hanebný mír.
A ještě více než to: Jaroslav Durych také vytušil, že příští
boj již nebude ve všem všudy podoben válkám moderních kupčíků
o hospodářskou nadvládu, nýbrž se to bude boj o duchovní řád,
tak jako jimi bývaly kdysi války, jež vedla křesťanská Evropa
s pohany a heretiky. Proto také jeho akce vyšla z oblasti ducha,
z obnovy vědomí pravého řádu ducha a pravého řádu českého katolictví — a to právě v té chvíli, kdy se český duch dal do bezpodmínečného nevolnictví politice a kdy se myšlenka stala pou431

hým hadrem k utírání politické špíny. Když se na to díváme
z dnešní situace, podobá se to gestu poctivého bojovníka, který
uprostřed všeobecné zrady jediný odpírá opustit své místo a vzdát
se své cti; a je to gesto, jemuž náleží naše úcta a náš obdiv.
Bylo to ovšem něco více než gesto osobní cti a věrnosti. Byl to čin,
který zachoval čest všech českých katolíků a který posílil věrnost
mnohých z těch, kteří by jinak byli zakolísali. Znamenalo to však
také, že byly trvale uhájeny jisté posice, na nichž lze budovat dále,
a že tím byla nepříteli vzata možnost chlubit se úplným vítězstvím.
To je zásluha, jež zůstane trvale spojena se jménem Jaroslava
Durycha. A my, kteří bojujeme týž boj ve chvíli, která je mnohem
blíže boji konečnému, víme, že jsme povinni kromě jiných i Jaroslavu Durychovi v mnohém za to, že jsme nezačali s holýma rukama. Neboť i my pokračujeme v jistém smyslu v tradici, kterou
držel „Rozmach". Aniž bychom zatajovali, že vidíme v akci „Rozmachu" i jisté omyly, kterým je třeba se vyhýbat, můžeme říci,
že jsme z ní vytěžili mnoho cenných zkušeností a že ani ty omyly
nebyly bez užitku. Byly to zkušenosti, jež se všechny vyhranily
v to jedno potřebné, co dnes víme my a co vidí i Jaroslav Durych.
Kdo sledoval jeho poslední přednášky a články, pamatuje se dobře,
že se soustřeďují kolem jediné věci: kolem rozhodného boje o duchovní bytí národa, který je bojován ve znamení Kříže. A takový
je též náš boj. Jestliže platí pro celou Evropu, že zahyne, nevrátí-li
se k Víře, platí to zvláště i pro český národ, neboť jen skrze Víru
se stal kdysi národem a jen skrze Víru jím zůstane. Na tuto pravdu vycházejí všechny naše zkušenosti. A je dobrou věcí vědět, že
pod tímto válečným heslem stojíme v jedné řadě s Jaroslavem
Durychem.
VÁCLAV RENC

0 PŮVODU A REALITĚ

ŘEČI

Platonův dialog K r a t y 1 o s může být vhodným východiskem
ke zkoumání, u nás značně opomíjenému, o s l o v ě jakožto jménu
věci. Otázky, které se hromadí čtenáři na okraji tohoto poučného
dialogu, neznějí nicméně nově tomu, kdo se kdy zamýšlel třeba na
svůj vrub nad tajemstvím řeči. Otvírají se perspektivy, stále jen
tušené — ale kdo s nich sejme ony závoje, tak osudné jako naše
konečnost! Každý krok, který na této půdě učiníme, je takřka
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krokem do prázdna a je si třeba namáhavě vyhledávat dodatečně
kousek opory, abychom zcela neutonuli v slovních spekulacích.
Neboť začněme s kterékoliv strany, boříme se nezadržitelně do
jediného středu tohoto tajemství. A tímto středem jest otázka: Je
slovo «něčím ekvivalentním s věcí, kterou označuje? Vyjadřuje samo
sebou její podstatu ? Pak by řeč byla kladením skutečností, bezprostředním tvořením. Anebo je slovo jen vnějším, smluveným znakem,
takovým právě, jako je písmo a zvláště písmo druhotné (třeba Morseova abeceda), a označuje věc jen zcela zdálky? Potom je řeč schematickou soustavou značek, libovolně změnitelných. Ale potom je
také něčím zcela neživým, čeho vývoj je jen pomyslný; ale potom je
taiké básnictví, jehož přímým materiálem je řeč, nesmyslnou skládačkou a výklady o hodnotě a živé kráse poesie pokrytectvím.
Mezi těmito dvěma póly, bez přihlížení k těmto jejich logickým
důsledkům, se odehrály celé škály přerůzných mínění, avšak od
svých krajů se oba druhy mínění odvažovaly jen nedaleko. Nejsme tak troufalí, abychom se chtěli pokoušet o rozluštění tisíciletých sporů, ale béřeme si právo na několik poznámek.
Pokud filologie pátrala po původu svého studijního materiálu,
totiž jednotlivých jazykových skupin, nemohla se pochopitelně dobrati konce, aby nepřekračovala mezí své předmětné i metodické
pravomoci. Neboť mohla jen odvozovat slova z jiných slov, téhož
anebo staršího jazyka. A může v genealogii jazyků pokračovat hezky
do daleka. Ale kdyby se jí nakrásně po nekonečném badání podařilo
najít jednotný základ všech jazykově-vývojových řad — což, jak je
dostatečně známo, je holá nemožnost při naprosté rozlišnosti několika základních kmenových skupin —, to znamená, kdyby došla
k jakési byť sebe primitivnější universální původní řeči, došla by
právě tam, kde by ony otázky nabyly teprve své aktuální naléhavosti. A zůstaly by stejně otevřené. Kdo totiž vytvořil tento pomyslný původní jazyk, tak aby zplna vyjadřoval podstatu skutečnosti již známé a obsahoval možnost dalšího ekvivalentního vyjadřování skutečností dotud nepoznaných? A tak je nutno filologii
vyloučit z řady možných prostředků, jak dojít k cíli.
Protože tu je otázka, zdali jméno souhlasí s věcí, již označuje,
je nasnadě myšlenka, že by zde měla co říci filosofie. Neboť jejím
předmětem jest odpovědět na otázku, co která věc jest. Ovšem
tato otázka týká se jen obecnosti věcí, jejich obecné podstaty, nikoli jejich individuality. Tím méně tedy můžeme od filosofie očekávat, že nám osvětlí vztah mezi určitou konkrétní věcí a jejím
jménem. Nezapomeňme zvláště, že slovo filosofické, pojem, je ab433

strakcí ode všeho individuálního, značkou, shrnující jen rysy
obecné. Je tedy nějaká jiná věda, která by nás poučila? Nevíme
o žádné takové.
Tím, zdá se, sami sebe odsuzujeme pohybovat se mimo hranice
vědy, tedy počínat si nevědecky. A nikterak se tomu pro ten případ
nebráníme. Není to po prvé, kdy se nějaká závažná otázka vymyká
z dosahu vědy. Na štěstí jsou ještě jiné způsoby poznání. Spadají do
oblasti náboženství a do oblasti umění.
Víme, že některé druhy náboženství primitivního a zvláště na
východě jsou ustaveny přímo na kouzelné moci slova. Slovo je
zaklinadlem, obsahujíc v sobě takřka extrakt skutečnosti. Víra ve
skutečnostní moc slova, která vyvěrá z nejasných atavistických tušení, zvrhá se ovšem ponejvíc v pověru. I mezi naším lidem jsou živé
zbytky takové pověry: nemá se o jistých věcech mluvit, nechtějí-li se
přivolat. To se však vymyká naší otázce a spadá do oblasti psychologie, která bude mít po ruce teorii o atraktivnosti utkvělé myšlenky.
Spíše nás může zajímat ten odstín vztahu k pronesenému slovu.
Kavkazské národy na př. věří, že lze ublížit člověku v dálce pronesením jeho jména v nějaké zhoubné souvislosti anebo tím, že se způsobí něco zlého jménu onoho člověka napsanému. Avšak ú č i n e k
j e j i s t ě j š í , vezme-li se k tomu účelu nějaká hmotná podobizna,
obraz nebo soška nenáviděné osoby. Zřejmo tedy, že zde je jméno jen
zástupkou nebo symbolem. Tu jsme však daleko od předmětu našeho zájmu.
Náboženství křesťanské mluví toliko o Slovu, jímž je Kristus,
tedy nejplnější zjevení božské podstaty; mluví dále o zázračné moci
člověka v Ráji, který, poznávaje věci kolem sebe, jim zároveň dával
jména, t. j. četl jakoby jejich podstatu a dovedl ji bezprostředně
vyjádřit. A mluví o zmatení jazyků pod věží Babylonskou. Z toho,
neodvažujíce se na půdu tak náročnou, můžeme jen vyčíst jistá
základní tušení: že řeč v svém prvotním stavu a významu (z učení
o Ráji nevyplývá řeč jako prostředek d o r o z u m í v a c í ) musila
obsahovat nebo vyjadřovat skutečnost bezprostředně. Více nám
náboženství samo neříká, nevezmeme-li si nic z faktu Pádu a nedostatečnosti člověka a všeho lidského, z něhož nutně vyplývá, že i řeč
ztratila svou plnost a neporušenost, svou realitu. A tak nás i učení
náboženské i sama zkušenost staví prostě před fakt řeči, která je
ke skutečnosti jen v poměru odvozeném a smíme-li tak říci, heslovitém. Řeči, která tudíž navenek nese všechny znaky konvence
a tím změnitelnosti.
A tato nedokonalá řeč, tato soustava nálepek post rem, dodatečná, na věci již jsoucí a nekonečně bohatší a různorodější než
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ona, tato porušená a chudá řeč je přímou látkou jednoho oboru
umění: poesie. Co je však předmětem umění každého, ne-li z ř e n í ,
zření toho, co vpravdě jest, zření nejhlubších a spolu nejvyšších
skutečností, pokud jich lidský duch může dosahovat? Víme sice
ještě o jednom zření, ještě výsostnějším, o kontemplaci světců.
Jenže to je podle všech známek, a neomylně podle jedné, podle
m l č e n í svatých, naprosto mimo meze jakékoli vyjadřitelnosti.
Není-li však i vidění básnické mimo tyto meze? Nepochybně jest.
Právě proto všichni velcí básníci, ti kteří viděli nejvíce, jsou tak
osudně nespokojeni se svým uměním a jakkoli milují řeč jako
dobrý dělník svůj nástroj, proklínají ji mnohdy zoufale, tak jako
proklíná malíř nedostatečnost barvy a sochař nedostatečnou poddájnost kamene.
Přesto se tito velcí básníci a po nich i ti menší úsilovně derou,
klopýtají mezi jamami a mrtvými nebo poraněnými těly slov k svému cíli: k „vyjádření nevyjadřitelného''. Zkoumají a váží každé
slovo, kolik v něm zůstalo reality, jako by zkoumali jablko, kolik
v něm zůstalo hlíny a dřeva, z nichž vyrostlo. Odměřují množství
jeho životnosti a meze jeho rozpětí. Odhazují je jako hluchý klas,
shledájí-li je již vystřebané. Ale mnohdy, a to většinou, shledávají,
že jest ještě dosti dobré, či aspoň mnohem lepší, než se obecně zato
má, soudíc podle nevýznamného místa, jež se mu přiznává v toku
šedivé sdělovací řeči. Vyluhují z něho hmotné účelové příměsky,
zbavují je vztahů, zpravidla schematických a činí je zároveň přesnějším i širším. Na rozdíl od pojmu, u něhož jsou obsah a rozsah
nepřímo úměrný (čím větší rozsah, tím menší obsah a naopak), jsou
u básnického slova tyto dvě kvality v úměrnosti přímé. Skutečné
ryzí básnické slovo obsahuje co nejvíce z jednotliviny, již svým významem označuje, ale spolu nese i celou širokou asociativní mlhovinu, řekli bychom své mateční lůžko, rozechvívajíc i jakési významové svrchní tóny. Ale i takto vyryžováno a vytříbeno, i tak prohloubeno a rozšířeno, je pořád ještě částí lidské, ba této určité řeči,
s jejím sdělovacím a vztahovým zatížením a j m é n u, t. j. plnému,
jedinému vyjádření skutečnosti se toliko podobá. Je to jen směr,
jímž se blíží, abychom mluvili s Durychem, ke slovu básníkovy
mateřštiny, řeči rajské.
Co si počne básník s takovýmto slovem, s nímž již nemůže učiniti více, aby z něho dostal více reality (zřejmo, že tu realitou nazýváme onu bezprostřední a přirozenou shodu mezi slovem a věcí) ?
Vřadí je do souvislosti s jinými slovy. Avšak nic jiného nečiní ani řeč
sdělovací, a přece podává celými větami jen přibližná schemata.
Ano, jenže rozdíl je ten: Takové slovo, jako na př. lat. m e l
48*
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(med) může třeba svými souhláskami naznačovat sladkost a zlatou
čirost věci, kterou označuje, jako německé H o n i g může naznačovat třeba její hustou, lepkavou tekutost a onu chuťovou tmu vzadu
na patře. To však jsou jen obecnosti, které možno považovat za náhodné a libovolné. Ale takový Ovidiův verš
flavaque de viridi stillabant ilice mélla,
který chápeme jako významové i zvukové rozvedení prostého slova
mel, nám poví víc. V tomto verši, nahlas přečteném, se takřka
s hmatatelnou objektivností zjevuje podstata věci, jíž říkáme med,
i s řadou atributů. Tak právě, jako Mácha v ještě větší šíři a mohutnosti rozvedl harmonicky slovo l á s k a v Máji a zvláště v úvodním
izpěvu (jak ukázal Mukařovský). Je zjevné, co básník počal: dal
slovu poměr, číslo, h u d b u ; rozvedl je jako hudebník akord. Učinil
zacházku.
Charles Péguy rozvinoval slovo ve větu a větu v celý růženec
v jedné kolmé přímce:
Její hrdlo, které jí bolelo.
Které jí vařilo.
Které jí pálilo.
Její hrdlo vyprahlé a žíznící.
Její hrtan vyprahlý.
Její hrtan žíznivý.
Její levice, která jí pálila.
I její pravice.
Její noha levá, která jí pálila.
A její noha pravá.
Protože její levice byla probodena.

I její pravice.
A její noha levá byla probodena.
X její noha pravá.
Všechny její čtyři údy.
Její žalostné čtyři údy.
A její bok, jenž jí pálil.
Její bok probodený.
Její srdce probodené.
A její srdce, jež pálilo.
Její srdce ztrávené láskou.
Její srdce sžírané láskou.

Citujeme tyto verše z Péguyho Mystéria Svaté Johanky z Areu podle
Nova et Vetera (čís. 4., Stará Říše 1913), kde jimi André Gide v své
studii dokládá tato krásná slova:
„Styl Péguyho jest podoben křemenům pouště, jež jdou za
sebou a jež se sobě navzájem podobají, z nichž jeden je skoro jako
druhý, pramálo od sebe rozdílný; rozdílností, která znovu začíná,
vzchopuje se, opakuje se, jako by se opakovala, stupňuje se, přitužuje se, a vždy zřetelněji; postupuje se dopředu. A co ještě přidati
k těmto rozmanitostem; těchto krajin mnohomluvných, jež v prostranství jediného pohledu, aniž třeba otočití očí, poskytují mi více
věcí, než možno slyšeti za celý život. Nechci již milovati leč pouště
nebo zahrady; zahrady velice ošetřované a pouště jednotvárné; kde
týž květ, neb aspoň skoro stejný opakovati bude skoro stejnou vůni;
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a to na míle daleko; a týž křemen tutéž barvu, a přece po každé
pramalounko rozdílnou; jako arabská flétna tutéž větu, skoro tutéž,
po celý skoro koncert; jako věřící tutéž modlitbu, po celý čas svého
modlení, nebo aspoň skoro tutéž, o vlásek jinak intonovanou, skoro
neznatelně, a jakoby proti vlastní vůli, která znovu ještě začíná,
a při níž jeho víra se ještě nevyčerpává. S l o v a ! n e p u s t í m
vás, t á ž s l o v a , a n e d á m vám p o k o j e , p o k u d budet e m í t i j e š t ě n ě c o p o v ě d ě t i." A Gide dodává: „Nepustíme tě, Pane, dokud nám nepožehnáš", aby podobenství zápasu Jakubova bylo ještě zřetelnější.
Touto krátkou pasáží (a čtenáři Rádu mohou sledovat její
správnost zvláště na ukázkách z Péguyho, dotud v Rádu otištěných),
která vyplynula z dokonalého vniknutí do básnického světa Péguyho, je nejjasněji pověděno, co bychom rádi řekli. Nuže, toto je druhá
zacházka. Naprosto obecná. Rádnost Péguyho výrazu a formy je
v tom, že na této obecné metodě zbudoval svůj osobitý styl.
Netřeba se ani odvolávat na náboženskou víru v existenci Ráje
a dokonalé řeči rajské, zapomenuté po pádu, ani na platonskou víru
ve svět paradigmatických ideí, které jsou zároveň skutečnými jmény, abychom prostě zjistili, že si básník počíná zcela jinak než všední
sdělovatel a nadto: že svými opisy, které zdaleka nejsou rétorickou
příkrasou, nýbrž vyjadřovací nutností, se snaží dosáhnout jakéhosi
(neexistujícího? existovavšího?) dokonalého způsobu vyjadřovac í h o . N e b o ť vidíme jeho úsilí brát se stále jedním směrem.
A mohli bychom tak říci, že poesie jest pokusem o j m e n o v á n í
věcí, nebo j m é n e m s k u t e č n o s t i . Poesie spojuje v sobě
řádným způsobem obě krajnosti, o nichž byla s počátku řeč.
Ukazuje na existenci, ať minulou, ať budoucí, ať jen postulovanou,
takové řeči, která by vyjadřovala plně a shodně skutečnost, na
n u t n o u existenci takové řeči, kterážto řeč se potom nazývá
pravdou. A zároveň jeví všechny nedostatky této řeči naší, ukazuje její strašlivé pahýly, její zmrzačené trupy, její slepé oči
a tápající údy, jeví všechnu její nedokonalost, tak obdivuhodně
souběžnou s nedokonalostí všech věcí vyjadřovaných, t. j. všech
věcí tohoto světa, a stejně obdivuhodně milování hodnou.
Otázky tak závažné, již jsme si svrchu položili, o původu a realitě řeči lidské, jsme ovšem nerozřešili, ba ani neřešili. Tu za nás
řeší právě básníci. A že jsou tyto poznámky vlastně jen apologií
poesie? Vskutku, nic jiného jsme nechtěli.
*) A tak bychom si jenom mohli ověřit správnost teorie, že slovem básníkovým (t. j. tím pro básníka, čím je pro všední sdělovací řeč slovo) je verš,
a mnohdy celá báseň; a mnohdy celé dílo. Ověřit se strany, s jaké se obvykle
k básni nepřistupuje.
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Ks. KONSTANTY MICHALSKI

EROS A LOGOS
v poňatí sv. Tornáša AkvinsJcého a najmä Danteho
IL
Jestvuje génius mysle a génius srdca. Nevedno, ktorý z nich
je váčší, ale o tom niet pochyby, že génius lásky bol vždy tam,
kde v žití rodilo sa niečo vel'kého. Konečne, jeden génius, ak jeho
práca má sa stať pre 1'udí požehnáním, musí sa najsť s druhým.
U Danteho — i keď sám bol plný tragizmu — eros neustále hl'adal
svoj logos, láska ustavičné hl'adala vodčiu myšlienku. Dante bol
tri razy zasiahnutý priamo do srdca. Z celej duše miloval Beatricu, Florenciu a ideu křesťanského cisárstva. Smrť uchvátila
mu Beatricu, Florencia odsúdila ho na hranicu, idea křesťanského
cisárstva odumřela spolu s Henrichom VII. Ostala mu iba štvrtá
láska, láska k Bohu, tá, ktorou tri predchádzajúce nadobúdaly
svoj hlbší smysel, dvíhajúc sa do výšin ideálu. Dante bol básnik
a filozof, tragédiu svojej lásky vyrozprával tedy umeleckou formou, a pýtal sa popri tom, aký je konečný smysel osobných a kolektívnych skúšok.
Dante pozná tri typy lásky, teoreticky vypracované sv. Tomášom Akvinským. Mladistvý zidealizovaný eros uplatnil sa vo
V i t a n u o v a , filozofický eros v C o n v i v i o; idea kresťanskej
Caritas, agape, stala sa vodčou hviezdou B o ž s k é j K o m é d i e ;
třetí typ lásky, grécka philia, je spoločníkom erosu a taktiež kresťanskej Caritas, je ich doplnenie a či funkcia.
Danteho eros tďadá vždycky svoj logos. Poznatok ten možeme
brať najprv čisté zovnútorne, a to ohl'adom na literárnu formu,
hoci s formou spája sa úsilie refleksne vysvetliť to, čo bolo prvotným umeleckým výrazom lásky. Mladistvý eros vyplnil takisto
sonety, kancony, balady. K slovu básnickej inšpirácie pristúpila
prozaická glosa, pripomínajúca stredovekú školskú literatúru,
v ktorej komentáre rozličného druhu oplietaly tekst Písma svátého, Sentencií Petra Lombarda alebo Aristotelových traktátov.
V Convivio pochodiacom z mužských rokov, próza komentára vyhučala příliš ponad tekst iba troch kancon, pretože básnik dlhoročnými filozofickými štúdiami a pozorováním života za potuliek
po talianskej zemi rozšíril pole svojho videnia. Božská Komédia
nemá taký komentár, aký dostala Vita nuova a Convivio, hoci
čiastočná jej glosa ukázala sa ešte pred napísaním diela v traktáte
D e M o n a r c h i a , a a j v listoch, nakol'ko ich možno mať za auten438

tické. Konečne komentárem k Božskej Komédii sú všetky predchádzajúce Dantové spisy, menovite Vita nuova a Convivio, a naopak: dve prvé časti trilogie dostávajú svoj hlboký smysel vnútornou prináležnosťou k Božskej Komédii.
Načim hlbšie vniknúť do problému, aký je pomer erosu k lo~
gosu. Výrazy „eros" a „logos" volil som preto, aby som poukázal
na tie obsahy, ktoré tradičné spájaly sa s nimi i v starom Grécku
i v středo veku1). Slovo logos umožňuje takisto v oblasti psychologie ako aj metafyziky slobodnú a širokú interpretáciu. Načim
pripomenúť si náhrady sv. Tomáša straniva spojitosti medzi citom
a představou; načim pripomenúť si najma jeho poňatie sublimácie
v láske, blížiacej sa k ekstázii. Podľa neho budia sa vtedy vyššie
funkcie žiadosti a poznania, a tie unášajú so sebou nižšie. Sv. Tomáš neopísal vlastně konkrétné zážitky mladistvého erosu, pretože
jeho duša vyšvihla sa nadobyčajne včas na vrchol náboženského
života; miesto toho najsť uňho cenný orientačný náznak v krátkom paragrafe o ekstatickom prvku v láske. Reálne a typické
zážitky erosu objavujeme v Danteho Vita nuova. S tým hádám
súhlasí každý, že v mladistvom erose bez výnimky skrývá sa aspoň zblo toho ekstatického prvku, o ktorom hovoří S u m m a
t h e o l o g i c k á ; připustíme azda i to, že mierne vianie ekstázy
zúrodňuje celú psychiku, prebúdzajúc dosiaF uspané poznávacie
funkcie, ktoré mladú bytosť uchvacujú nahor a do jej vlastněj
híbky. Pridajme, že sv. Tomáš spája eros s kontempláciou krásna
a dobra2), že my sel' vovádza priamo do podstaty zamilovanej veci
alebo osoby3), že láske přikazuje prebúdzať poznávacie schopnosti na všetkých stupňoch života; pridajme, že láska može dojsť
časom do takého napätia, že zaútočí na tkánivá tela 4 ); pridajme
konečne, že v citovom živote, ak nemajú sa prestúpiť hranice
mravnosti, musí panovať umiernenosť a královská, platónska
ctnosť rozvahy, prudentia; pridajme to všetko, a presvedčíme sa,
že stredoveký psycholog neokrádal — prinajmenej aspoň nechcel
okrádať — emocionálne sféry. Ale keď psycholog premenil sa na
*) Predtým sme viděli, že sv. Tomáš eros tlumočí amor-om, a to
v dvojakom význame: alebo širšom, a vtedy označuje všelikú lásku, alebo
v užšom, a vtedy značí to isté ako amor concupiseentiae.
a) Propter hoc Philosophus dicit IX Ethic., cap. V et XII, in princip.,
quod »visio corporalis est principium amoris sensitivi«; et similiter contemplatio spiritualis pulchritudinis vel bonitatis est principium amoris spiritualis. S. th., n , q. XXVII, a. 2.
3) Et ideo ad perfectionem cognitionis requiritur quod homo cognoscat
sigillatim quidquid est in re, sieut partes, et virtutes, et proprietates. Sed
amor est in vi appetitiva, quae respicit rem secundum quod in se est. S. t±L
I, II, q. X X V n , a. 2.
4) Ten zaujímavý problém tanguje S. tli., I, II, q. XXVIII, a. 5.

439

moralistu, v citovom živote domáhal sa umiernenosti a cielovosti;
a keď vchádzal do oblasti filozofie, hl'adal konečné, ontické žriedlo
citu, pri čom prvé vzrušenie (či zvonky či zdnuky, to je jedno)
nenazýval Pražriedlom skutočnosti. Po týchto niečo historických,
niečo moralizujúcich úvahách zamierme k trom otázkám, a to:
1. aký je — v osvetlení terajšej a tomistickej psychologie — mladistvý eros vo V i t a n u o v a ; 2. aký je problém urodzenosti
v C o n v i v i o a v o filozofii Majstra Eckharda a Taulera; 3. ako
v B o ž s k é j K o m é d i i všetky typy prirodzenej lásky spájajú
sa s křesťanskou Caritas.
Zpomedzi súčasných psychologov Spranger ukázal po prvý
raz, v akých okolnostiach sa prebúdza a rozvíja mladistvý eros.
Keďže je láskou ku krásnu, niet sa čo diviť, že rodí sa pri pohlade
na pěkné, živé telo. U Platona dostával čoskoro křídla, aby sa
mohol vzniesť ku kontemplácii duše a všeobecného ideálu; u Sprangera telom preniká ihneď k tomu činitelu, ktorý telu dáva formu
a rytmus, a dostanúc sa do tej híbky, pociťuje v sebe vďačnosť
a úctu, — vďačnosť pociťuje k Stvoritel'ovi krásna a úctu ku
krásnu samému, ktoré obklopuje sa nimbom neporušitelnej posvátno sti. Zbožnenú bytosť možno celé roky obdivovať obďaleč,
a to pre úctu, akú cíti k jej šlachetnej postave. Spranger za geniálny dokument takého erosu uznává Danteho Vita nuova. Poznamenává pri tom, že Beatrica bola pre básnika ešte čosi viacej
než na zemi zamilovaná bytosť, že svojím jestvovaním stala sa
preň požehnáním a inšpirovala mu námět gigantickéj básně5).
Smysel Vita nuova ozrejmujú deníky mládeže, ktoré staly sa
v posledných rokoch základom výskumov mladistvej duše. Za
vel'mi významný pokládám deníček, ktorý uveřejnil nemecký
františkán, dr. B. Winzen6). Jeho mladý autor tušil svoj rýchly
skon za bojov na západnej fronte světověj vojny. Už sa odlúčil
od všetkého pozemského, už Pánu Bohu obětoval svoj mladý život;
ale vo vojenskom pleciaku mal poklad, ktorého mu bolo lúto. Mal
tam deníček, v ktorom zapisoval to, o čom nehovořil nikdy a nikomu. Komu ho teraz sveriť? Rodičom? Nie. Tí neporozumejú.
PriateFom? Nie. Mohli by porušit' diskrétnost. Pošle ho tedy P.
Winzenovi, doverníkovi svojho svedomia. On ho vždy chápal, on
ho vyrovnával, keď pod ťarchou nezdarov začal sa klátiť v duši,
on ho naučil, ako vlastným vzopätim vole třeba sa vychovávat,
on mu napokon ukázal, kde načim hladať studnicu vnútornej po5) E. Spranger, P s y c h o l o g i e
d e s J u g e n d a l t e r s , Leipzig
1927, str. 86, 87.
8) Dr. B. Winzen O. F. M., D e r
E r o s im E r l e b n i s d e s Jug e n d l i c h e n , Jugend-Ringen, Heft 3, M. Gladbach 1935.
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sily. On teraz deníček alebo zachová v tajnosti, alebo — ak to
uzná za lepšie — ukáže ho iným. Autor padol, a P. Winzen deníček vytlačil i s vedeckým komentárom.
B. Winzen v rozvoji erosu zomrelého E. rozoznáva tri stádia.
Po výbuchu prvej lásky snaží sa ju najprv opanovať, pretože ju
má za niečo nepřípustného, ale čoskoro poddá sa povabu toho citu,
lebo spozoruje, že svojou láskou stává sa lepším, a nie horším.
Druhé štádium. Blíži sa chvil'a odchodu na front. E. prosí tedy
Boha, aby jeho srdce a srdce milej po čas ich rozluky zamkol v svojom tubernákule tak, aby boly ďaleko od mravnej skazy. V treťom
stádiu počíná tragický konflikt medzi láskou a medzi sl'ubom
obety osobného šťastia. E. odchádza na front, a nelúči sa s tou,
ktorú zbožňoval a obdivoval zdaleka, až tak zdaleka, že nevymenil
s ňou ani len jedno slovo. Nikdy sa s ňou nerozprával, a jednako
prenikal jej jasnú dušu, pokladal ju za Boží dar, za ideál, ku ktorému má sa sám povzniesť. „Keď túžil som po vrcholcoch — písal
v deníku — keď dychtil som po krásné a po morálnom dobré
a po hrdinstve, keď hl'adal som podporu na ceste k ideálu, našiel
som teba." Bystré oko postřehne v duši E. a v jej zážitkoch všetky
známky mladistvého erosu, ktorý pred stoletiami ozval sa vo Vita
nuova skoro tou istou rečou, akou ozývá sa i dnes v deníčkách
mládeže.
Prof. St. Szuman problém mladistvého erosu rozvinul na širokom a bohatom podklade faktov. Erotický idealizmus mládeže
vyviedol zo slepej uličky jednostranného freudizmu na širokú
cestu všeobecného mladistvého idealizmu. V tábore psychoanalytikov tvrdili dosial, že proces idealizácie v mladistvom veku plynie
zrejme alebo skryte iba zo seksu ako zo svojho výlučného prameňa. Prof. Szuman dokázal, že mladistvý eros nie je to isté ako
výbuch seksu, lebo ozývá sa prv než ten a vyjadřuje sa i v iných
zážitkoch. Druh zážitkov ukazuje, že mladistvý erotizmus spája
sa úzko so všeobecnou náklonosťou k idealizovaniu, ktorá sa hlási
včas dospievania a v nasledujúcich rokoch.
Vtom veku má psychika dve tváře, jednou hladí do minulosti
a druhou do budúcnosti. Hladí do minulosti na to druhé ustupujúce detstvo s jeho naivným realizmom, a chce ho premocť; hl'adi
do budúcnosti, a chce sa pripraviť na úlohy dospělého veku.
Obdobie idealizácie začína sa pri mládeži odokrytím vlastného ja,
vlastného vnútorného světa a pod vplyvom prebúdzajúcich sa, nenasýtených inštinktov. Z inštinktov rodia sa clivé túžebnosti, z túžebností vznikájú snenia, za snění buduje sa vlastný svet ideálov
s nezlomnou nádejou jeho uskutečnenia a s vierou v poslanie, ktoré
má sa splniť v mladistvom vznietení. V snění vybájený svet ideá48*
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lov sráža sa s dvojnásobným reálným svetom — aj s tým, ktorý
je v pamäti ešte z včerajška — i s tým, ktorý dnes poznává sa
ako tvrdé okolie a antitéza túžebnosti. Z napätia medzi vnútorným svetom ideálov a medzi mrazivou skutočnosťou rastie citová
snivosť, sposobujúca uvedomenie mnohých problémov a protiv.
Uprostred duchovnej fermentácie a uprostred konfliktov vyostruje
sa dualizmus tela a duše, hmoty a ducha, prehlbuje sa pocit protivy medzi tým, čo je, a tým, čo by malo byť, medzi tým, čo učia
staří, a tým, čo hovoří vlastně srdce.
V takej vnútornej atmosféře rodí sa mladistvý eros a obyčajne vybuchuje prvá láska. Szumanove skúmania deníčkov mládeže, podopreté rozsiahlou anketou, priviedly ku konklúzii, že mladistvý eros a rad jeho zážitkov máva tieto známky: 1. prvá láska
vzniká náhle, na prvé stretnutie a na prvý pohľad; 2. smeruje
k porozumeniu sa milujúcich osob, aby jedna v druhej mohla najsť
podporu; 3. idealizuje seba a milovanú osobu; 4. usiluje sa byť čím
ďalej od smyslov a čím bližšie k duši; 5. pokládá sa za jedinú, doživotnú a večnú7).
Ze všetkých známok načim zdorazniť druhů a tretiu. Druhá
spája sa totiž s klasicky poňatým priatel'stvom, ktorého podstata
je v tom, že ním spojené osoby vymieňajú si navzájom bohatstvo
svojich duší. Ten typ lásky Dante cení vel'mi vysoko už vo Vita
nuova, v Convivio8) ho cení ešte vyššie, konečne v Božskéj Komédii
všetek jeho jas rozviňuje v lúčoeh kresťanskej C a r i t a s , pretože
i C a r i t a s objavuje sa v ňom ako v svojej najšlachtilejšej podobě. Tretiu známku třeba napokon uznať jednako za centrálnu
a základnú, za takú, ktorou sa mladistvý eros spája so všeobecným
snažením idealizmu v dospelom veku. Kto chce poznať konkrétné
formy prebúdzajúceho sa erosu a idealizmu mládeže, najde ich v početných výňatkoch z deníkov, uvedených prof. Szumanom a aj
Ch. Bühlerovou9), najde ich v živote a v literárnych dielach každej
mladej generácie a aj v Danteho V i t a n u o v a , kde sú podaté
priamo klasickou formou.
Ak prvá láska mládeže vzniká náhle, tak ve Vita nuova nachádzame sťaby básnickú ilustráciu toho faktu, v ktorej Dante
opisuje svoj prvý dojem, aký zažil pri pohľade na Beatricu —
„keď ukázala sa, oblečená v najšrachetnejšej farbe červene, duch
7)
Stefan Szuman: P s y c h o l o g j a š w i a t o p o g l a d u
m l o dz i e z y . Warszawa-Lwów 1933, str. 17—60, 71—130.
8) C o n v., tr. I, c. 12, 13; tr. III, c. 11, 12.
9)
Zwei
Mädchentagebücher,
Zwei
Knabentageb ü c h e r . J u g e n d t a g e b u c h und L e b e n s l a u f , Q u e l l e n und
S t u d i e n z u r J u g e n d k u n d e herausgegeben von Dr. Charlotte Bühler, Heft 1, 3, 9.
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života, přebývájúci v najtajnejšej srdca komoře, začal sa v tej
istej chvíli chvieť tak mocné, že pocit t e n . . . rezonoval i v najmenšej čiastočke"10). Ak v prvej láske ob ja vuje sa priatel'stvo, čo
dvíha dušu k výšave ideálu a čo smeruje ku komunikácii duchovných dobier, tak zja v ten uplatňuje sa v § 21 sonetu „V očiach
mojej panej" a v § 28 sonetu „On duch lásky". Ak prvá láska
přísahá nemenlivosť, večnosť a výlučnost, tak přísahu tú máme
v § 12 (Iď balada). V každom zase verši Vita nuovy objavuje sa
alebo idealizácia samej lásky, stojacej obďaleč smyslov (§§20,28),
alebo idealizácia samej Beatrice (§§ 18, 19, 21, 26, 27, 29, 30) n ).
Beatricina rýchla smrť sposobila určité to, že idealizácia už vo
Vita nuova prekračuje hranice časnosti, aby zo zomretej vytvořila
symbol milosti, ktorá z náboženského stanoviska vnáša smrtelnému člověkovi zárodok celkom nového, božieho v i t a n u o v a .
Dante na konci svojho Vita nuova oznamuje, že o Beatrici „povie
veci, aké nikdy dosiaF neboly povedané o žiadnej žene".
Z tomistického hľadiska by sme povedali, že ako v každom
mladistvom erose, tak aj v erose autora Vita nuova v určitej miere
ozývá sa ekstatický prvok, ktorý prebúdza vyššie poznávacie a
žiadacie funkcie, a tým vyvolává proces idealizácie zamilovanej
osoby. Myseľ v ekstatickom naladění obchádza niektoré vlastnosti
svojho predmetu, a všímá si iné; v člověkovi obchádza to, čo je
nahodilé a mravné zlé, všímá si to, čo je nemenné, věčné, podstatné, ideálne, čo je jeho logos. Také naladenie a spolu aj bohatá
fantázia zrakového typu vysvetľuje víziu Beatrice, aká je ona na
konci Vita nuova, vysvetľuje tú víziu, ktorá bude sa vznášať nad
celou Božskou Komédiou, a najma, keď do běhu zasiahly už vtedy
iné, rozhodujúce činitele.
Dante vyznává, že po Beatricinej smrti (9. VI. 1290) hľadal
útěchu vo filozofii; hľadal útěchu, a našiel čosi lepšie — ako ten,
čo hľadá striebro, a najde zlato (Conv. II, 15). Čítal Boeciovu D e
10) Dante Alighieri: V i t a u n o v a (autor cituje podl'a překladu A. Górskiego, Warszawa 1915 — pozn. prekl.) § 2, str. 2—3.
11) Oná najdostojnejšia Pani, o ktorej bola reč v predošlých slovách,
získala si u l'udi takú vážnost', že keď išla cestou, náhlili sa, aby mohli na
ňu pozrieť; a to ma divné rozveselovalo. A keď bola blízko niekoho, na jeho
srdce zal'ahlo také upokorenie, že neodvážil sa d v i h n ú ť oči, ani o d p o v e d a ť na jej pozdrav, čo by mi, ak by niekto nechcel veriť, mohli dosvědčit' mnohí, ktorí to zakúsili. A ona, ovenčená a pokrytá pokorou, šla, a nepýšila sa tým, čo viděla a počula. Mnohí, keď přešla, hovořili: To je nie
žena, ale skoréj niektorý najspanilejší nebeský an jel. A iní hovořili: To je
zázrak; chvála nech je Pánu, ktorý vie tvoriť také divy. Górski, str. 75. —
Viď i kanconu D o n n e , c h e a v e t e i n t e l l e t t o d ' a m o r e a zdoraznenie prvku idealizácie vo V i t a n u o v a E. Porebowicz-om: D a n t e , Lwów
1906, str. 38.
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c o n s o l a t i o n e p h i l o s o p h i a e a Cicoronovo „De am ic i t i a " (Conv. II, 13, 16), viacej, zamieril k řeholným školám
(Conv. II, 13). Dnes vieme, že bol poslucháčom dominikánskej
školy Sta Maria Novella vo Florencii, kde dlhé roky vyučoval žiak
sv. Tomáša, Remegio di Girolami (f 1319) .12) Dante mal v tom čase
zažiť hlboké šťastie, a to preto, že sa v ňom prebudil filozofický
eros. Medzi živými ludmi býva tak ako v rozprávkách věštkyně
Deotimy z Platonovho Sympozia: niekto, zahružujúc sa refleksne
do podstaty a do dráhy svojho mladistvého erosu, dostane sa na
cestu filozofického myslenia. Nemeckí romantici (Novalis, Schleglovia, Tieck) z přežitého faktu lásky vychádzali na cestu filozofovania, ale cesta ich bola prikrátka a zjednodušená, pretože svoju
lásku vyhlásili rýchle za funkciu kozmickej lásky, takže potom
už celkom logicky konkludovali: láska dvoch pohlaví, dvíhajúc sa
zo stupňa smyselnosti na vyššie šteble, otvára cestu k porozumeniu nekonečnosti13). Také stavanie kozmu a Absolútna na obráz
a na podobenstvo vlastnej lásky viedlo ku scestiu, najmä preto, že
s osobnou láskou slučovali teoriu geniálnej slobody14).
Dante už vo Vita nuova začal filozofovat na tému svojej
lásky15), ale až v Convivio — keď už hlboko přežíval druhů a tretiu tragédiu svojej lásky k Florencii a k ídee cisárstva — jeho
mysli otvorily sa veliké metafyzické horizonty16). Osud vyhnanca,
ďalšie bádania vtedajších filozofických smerov a pozorovanie súčasného sociálneho a politického života daly jeho myšlienke vyhraněný smer. Dante poznal hlavné prúdy vtedajšej metafyzickej
špekulácie, poznal tomizmus, augustinizmus, averoizmus a neo12) M. Grabmann: M i t t e l . G e i s t e s l e b e n , München 1926, Remigio
de Girolami, str. 361—369.
13) Dr. Käte Friedemann: D a s W e s e n d e r L i e b e i m
Weltbild
d e r R o m a n t i k , P h i l o s o p h i s c h e s J a h r b u c h , Fulda 1935, str.
342—355.
14) Ignacy Chrzanowski:
Z e p o k i r o m a n t y z m u , Krakow 1918.
Viď stať p. t. Charakterystyka romantyzmu, v ktorej autor kriticky posudzuje chorobné prejavy »romantickej lásky«.
15) Dante vo V i t a
n u o v a obmedzuje sa na názor prejavov lásky
t. zvaných s p i r i t u s a n i m a l e s . Komentátoři ako žriedlo toho tlumočenia poukazujú príručku Achera z Clairvaux z XII. st. D e s p i r i t u
et an i ma. Načim poznamenat', že s p i r i t u s znamená hmotného cinitel'a,
ktorého možno porovnat' s dneská známými hormonami. O spojitosti mladistvého erosu s filozofickou a náboženskou myšlienkou viď Józef Pieter a Ks.
Henryk Werynski v P s y c h o l o g j i š w i a t o p o g l a d u
mlodziežy,
Warszawa, 1933. Krem toho Joseph Schröteler S. J., D i e g e s c h l e c h t l i c h e E r z i e h u n g ; Düsseldorf 1929; G. Wunderle, G l a u b e u n d
G l a u b e n s z w e i f e l m o d e r n e r J u g e n d , Düsseldorf 1932.
16)
Viď výbornú štúdiu prof. Dr. Wladyslawa Abrahama: D a n t e
j a k o p o l i t y k i p u b l i c y s t a , Poznaň 1922.
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platonizmus, ale pre seba a pro široké spoločenské vrstvy túžil vydobyt' predovšetkým filozofický náhrad na život. Kto neprihliadne
na to, neporozumie, prečo v Božskej Komédii tak vysoko cenil
praktickú Šalamúnovu múdrosť17), neporozumie silné prízvukovanie oslavy, ktoré sa uňho ozývá, keď hovoří o E t i k e N i k o m a e h o v e j a o jej Tomášovom komentáři. Metafyzika javí se uňho
ako základ formulovania a riešenia problémov; ale problémy
samotné sú skoro výlučné z oblasti etiky. Každý znalec Danteho
připomíná si prvé kapitoly štvrtého traktátu Convivia, kde je
otázka o smysle života a ihneď potom i odpověď rozličných filor
zofických táborov. Sú tam odpovede stoikov i epikurejcov; ale nad
všetkým vládne peripatetická myšlienka, a to v spojitosti s diskusiami Sokrata a Platona (Conv. IV, c. 6). Každý znalec Danteho
vie, ako v traktáte De Monarchia dynamické poňatie skutočnosti
vyniká nad statickým, ako silné je zaznamenaná myšlienka, že
Stvoritel'ovi neišlo o to, aby v kozme bolo čo najviacej takých abo
inakších bytostí, ale išlo Mu o to, aby každá bytosť bola neustálým
žriedlom pohybu a činnosti. To isté platí i o ludskom živote. A j
v ňom trpný intelekt, i n t e l l e c t u s p o s s i b i l i s , celého l'udstva má ustavičné prechádzať zo stavu možnosti do stavu aktu.
Ide o intelekt celého Tudstva; tedy nie jednotlivci, ale všetci Tudia
sú povinovatí tvořivé pracovat', aby sa udržala a aby rástla l'udská
kultúra18). Dante, odvolávajúc sa na Averoesovu náuku o jednom,
trpnom intelekte celého l'udstva, má na mysli nutnosť kolektívnej
intelektuálnej tvořivosti všetkých l'udí, a nie ideu monopsychizmu19).
17)

Raj XIII, 94—102.
Et quia potentia ista per unum hominem seu per aliquam particularium communitatum superius distinctarum tota simul in actu reduci non potest, necesse est multitudinem esse in humano genere, per quam quidem tota
potentia haec actuetur; sicut necesse est multitudinem rerum generabilium
ut potentia tota materiae primae semper sub actu sit, aliter esset dare potentiam separatam: quod est impossibile. Et huic sententiae concordat Averrois
in commento super his quae de Anima. — M o n a r c h i a , L. I. III, 8—9,
Le Opere Di Dante, Firenze 1921, str. 357, 358.
19) Danteho myšlienku na tomto mieste třeba srovnať s jeho myšlienkou v B o ž s k e j k o m é d i i a v C o n v i v i o , aby sme sa presvedčili, že
nepřijímal Averoesovu a Sigerovu z Brabancie náuku o jednom intelekte.
V B o ž s k e j k o m é d i i (Paradiso, XXV, 63—87) spomína, že Averoes
mýlne odlúčil od duše trpný rozum, činiac zoň zvláštnu substanciu. Renan
spozoroval, že o činnom intelekte Dante mal hovořit' ako o zvláštnej substancii, pretože taká bola Averoesova náuka. Renan, A v e r r o e s e t l ' a v e r r o i s m e, str. 249, n. 5. Mandonnet O. P. mienil, že Dante nasledoval tu
nomenklaturu sv. Tomáša, ktorý o činnom intelekte ako zvláštnej substancii
nehovořil u averoistov preto, lebo šetřil teologov, ktorí přijímali jeden spoločný činný intelekt. P. Mandonnet, S i g e r . d e B r a b a n t e t l ' a v e r 18)
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Štvrtý traktát Convivia dokazuje, že Dante už vtedy, keď
písal to dielo (r. 1308—1310) tušil v duši Sokratovo daimonion;
tušil, že prinajmenej na talianskej zemi má vyplniť velikú misiu;
tušil, že je jeho povinnosťou ničiť mýlne názory, ktoré rozmnožily
sa v dušiach ako burina, a zahlušovaly zdravé zrno. Porozuměl, že
hovoriť može iba k rozumové prebudenej časti spoločnosti; ale porozuměl i to, že aj neprebudenú masu třeba budiť a uvědomovat,
ozval sa tedy v národnom jazyku (Conv. I, 15).
Myslel, že misiu má splniť nielen on sám, ale aj duchovná elita.
A o takej elite sníval, keď pri analýze pochopu „urodzenosti"20)
vylučoval z neho právě tak bohatstvo ako aj rodový činitel' (Conv.
IV, c. 15). Že názory Platona o vládě filozofov neopakoval bezmyšlenkovite, že fakticky domáhal sa vplyvu elity na vládu, o tom
svědčí jeho možno najostrejšia invektíva proti panujúcim systémom v Taliansku: „Beda vám, znejú hrozné šlová v Convivio, beda
vám, ktorí teraz vládnete a beda vám, ktorí ste ich poddaní. V tej
chvíli niet na dvoroch nijakej filozofickej autority, lebo tam ju
nepripustia ani k moci, ani k rade." (Conv. IV, c. 16). Dante vedla
cisárskej autority chce umiestniť autoritu filozofa, a skorej akúsi
duchovnú elitu, lebo cisárska moc, ak nemá svoje odovodtienie
v mysliach, stojí na hliněných nohách; a naopak, filozofia zase, ak
neudržiava kontakt s cisárskou mocou, vedie k anarchii. Konečne,
oblasť života je příliš rozsiahla, než by ju ohraničená kompetencia
politickej moci mohla cele zvládnut!. Problémy vynorujú sa jeden
za druhým, třeba ich riešiť, a to hlbokou filozofickou úvahou, a nie
administračnou cestou (Conv. IV, c. 7). Dante by chcel najskorej
uskutočniť spoluprácu troch činiteFov života: i m p é r i u m , sacerdotium, studium.
r o i s m e l a t i n a u XIII s i é c l e , Louvain 1911, t. I, str. 302, n. 1; srv.
str. 241. Zdá se, že dövod je iný, jednoduchši. Averoes — ako dokázal
P. Théry O. P. — takisto činný ako i trpný intelekt pokladal za substanciu
jestvujúcu mimo l'udskej duše, bojujúc proti materializmu Aleksandra
z Afrodisias. Keďže tak, i sv. Tomáš, hovoriac o trpnom intelekte, oddelenom od duše, podával verne učenie averoistov, a nemal pri tom iné ohl'ady
na pr. šetrenie latinských teologov. O činnom a trpnom intelekte u Averoesa
viď G. Théry O. P., A l e x a n d r e ď A f r o d i s e , Le Saulchoir Kain 1926,
str. 58—63. A j v C o n v i v i o (IX, c. 21) hovoří Datne, že do připraveného
už zárodku Prvý Motor nebies vnáša trpný intelekt, ktorý obsahuje potenciálně idey, väziace v božej mysli. Takisto tu ako aj v B o ž s k e j k o m é d i i Dante každému člověkovi přiznává zvláštny trpný intelekt; a ak v M on a r c h i i zdorazňuje nutnosť kolektívneho úsilia, ktorým by sa trpný intelekt zaktualizoval, vtedy má na mysli všeliký l'udský intelekt.
20) Pol'ské s z l a c h e c t w o ,
talianske n o b i l t a , nemecké edel-adel
překládám ako u r o d z e n o s ť , miestami ako š l a c h e t n ý . Pretože autorovo a Dantovo poňatie zdorazňuje v n ú t o r n ú k v a l i t u , a nie z o v n út o r n ý p r v o k k r v e . Pozn. prekl.
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K písaniu C o n v i v i a pristúpil Dante s hotovou filozofiou
života, s hlbokým presvedčením o vlastnom poslaní a o poslaní duchovnej elity. Láska a filozofia, toť dve ohniská, idey, okolo ktorých
sústredňujú sa všetky ostatně myšlienky diela. Niekto by mohol
i tak postupovat, že by osobité představil ideu lásky, osobité ídeu
filozofie; ale postupovat možno jednako aj ináč, možno výjsť z ídey
lásky, možno dokázat, že Dante lásku pokladal za hýbadlo, ktoré
pracuje v kozme neustále preto, aby každá bytost došla k plnosti
svojho rozvoja. A to nech je naším východiskom. Ciel, aký si
Dante v Convivio vytýčil, je preca vel'mi doležitý. Idea lásky a
láska sama ho nadchla, aby stredovekému světu vybudoval ideál
člověčenstva, opretý o peripatetické poňatie Tudského života,
Prel. JOZO K. ŠMÁLOV

UNIV. DOC. DR. KARL BRAUNIAS

KATOLICKÉ POJETÍ

STÁTU

i.

Zakladatel křesťanství nám zanechal především d v a v ý r o k y o s t á t u . Jeden (přidržujeme se zde Stapela, „Der christliche Staatsmann"): Fariseové a Herodiani se táží Ježíše: Exesti
dounai kenson Kaisariou mé? Zdaž se sluší císaři platiti daně či nikoliv? Ježíš neodpoví ani vyhýbavě ani ironicky, nýbrž pronese
prostě a jasně slavná slova: „Dávejte císaři, co je císařovo (daň),
a co je božího, Bohu (klanění)." Učí tedy Kristus v jasně vyjádřeném hesle, že má co činiti jen s Bohem, nikoliv se státem. Vůči
státu že jest pouhým státním občanem.
Druhý výrok je ještě jednoznačnější: „Království mé není
s tohoto světa." Navazuje na tento výrok, píše vídeňský pedagog
Ludwig Hansel: „Všechny věci tohoto světa byly pro křesťanství
vždy více méně relativní... Relativování může jiti tím dále, čím
výše stojí absolutní hodnoty. Toto relativování jistě znamená jakési osvobození také pro náboženský život. Jím se uvolňuje nejenom spojení trůnu a oltáře, často tak úzké, nýbrž vůbec často
právě tak úzké změtení kulturní formy a náboženství. Věci se stanou průhlednějšími, jasnějšími" (cit. u A. Knolla: Der soziale
Gedanke im modernen Katholizismus, Wien 1923, str. 11). Proto
se církev chová lhostejně na př. k hospodářským formám samým
o sobě, pokud neotvírají přístup všemu tomu, co se příčí křesťanskému mravnímu zákonu (Biederlack: Der Darlehenzins. Wien
1908, str. 6), proto neexistuje nějaká křesťanství vlastní forma
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společnosti, nýbrž jen takové formy, v nichž se skrze lidskou činnost naplňuje křesťanský ideál (Theodor Steinbüchel, Katholizismus und soziale Frage). Proto nemůže existovati nějaký
vlastní křesťanský stát, proto také přichází Johannes Hollensteiner k závěru: „Křesťanství musí býti tak silné, aby mohlo vstoupiti ve spojení s každou pravou kulturou, aby ji mohlo proniknouti, zduchovniti. Nerozhoduje ani politická ani hospodářská ani
vědecká ani umělecká forma. Nezáleží na tom, zda je to monarchie či republika; zda je to kapitalismus nebo socialismus, pokud
oba odpovídají požadavkům křesťanského mravního zákona; zda
je to starokřesťanské umění, gotika, barok či moderna; vše může
býti proniknuto křesťanským duchem" (cit. u Knolla n. j. m.,
str. 13).
II.
Pohled na nejdůležitější d u c h o v n í p r o u d y posledního
století, z nichž každý měl svůj vlastní obraz o státě, nám také
ukazuje, že se křesťanství každému přizpůsobilo, s každým šlo
a každý se pokoušelo vésti. Naopak zase všechny tyto proudy přizpůsobily theologické pojmy státu, sekularisovaly je.
A b s o l u t i s m u s a n c i e n r é g i m e stojí křesťanství
obzvláště blízko. Monarcha se označuje za vládce z milosti boží,
svou moc tedy odvozuje od Boha, jenž je podle křesťanského pojetí prazákladem vší moci. A právě tak, jako je ve stvoření jen jeden princip, jen jeden tvůrce, totiž jediný Bůh, ne snad nějaké celé
nebe bohů, ne dualismus dobra a zla, právě tak má také ve státě
vládnout jen jeden princip. Tak jako se Bůh zpodobňuje jako otec
všeho stvoření, tak má býti monarcha otcem dětí své země. Trůn
a oltář se stávají pilíři pořádku ve státě. Mezi nimi je přirozená
solidarita.
Přesto však skutečné poměry vedou k rozporu mezi knížecím
absolutismem a křesťanstvím. Absolutní monarcha si chce podmaniti církev. Zemské církevnictví, které již proniklo lutherským
světem, chce vniknouti také do katolické církve. Tak galikánské
snahy ve Francii, snahy josefinismu v Rakousku, jež chtějí učiniti
z církve služku státu. Proto najdeme význačné zástupce církve,
kteří se ne snad z nějakého příkazu, ale z vlastního přesvědčení
a ve vlastním jménu nechávají unášeti hnutím, jež hrozí spolknouti knížecí absolutismus: s hnutím osvícenství.
Základním kamenem o s v í c e n s t v í je přirozené právo.
Přirozené právo patří však také k nezcizitelným myšlenkovým
statkům křesťanství. Křesťanství prohlašuje všechny lidi za stejná
stvoření Boha, který je vybavil stejnými, nepromlčitelnými a ne448

odřeknutelnými právy. Toto přirozené právo působí v době knížecího absolutismu revolučně: moc tyranů jest ohraničena:
„ . . . . věčnými právy,
jež nelze zcizit ani porušit
ja;k na nebesích věčné dráhy hvězd."
Přirozené právo se teď profanuje a urovnává se jím cesta
osvícenství. Mezi jeho nositeli nalezneme znamenité osobnosti
církevní. Vedle Jean Jacques Rousseaua byl tu neméně známý
a neméně vlivný státovědecký myslitel abbé Mably; v konstitučním národním shromáždění byl to zase abbé Sieyěs, který rozhodným způsobem ovlivňoval jednotlivé fáse budování ústavy; abbé
Grégoire hraje na jiný, čas od času jasně slyšitelný nástroj. I v jiných katolických zemích, v nichž se myšlenky osvícenství neprojevily revolučně, nýbrž pomalu a postupně si razily cestu, působí
vzdělaný klérus ve stejném smyslu.
Avšak osvícenství bylo nevděčné. Francouzská revoluce nebyla vděčná za to, co pro její přípravu učinilo křesťanské přirozené právo a katolický duchovní. Francouzská revoluce sesadila
s trůnu živého Boha a na jeho místo dosadila božstvo rozumu.
A tak už vidíme, jak křesťanství spolupracuje také s oním duchovním proudem, který se obrací proti osvícenství a proti anarchii a panství rozumu, jež mělo osvícenství za následek: s r o m a n t i k o u . Její heslo jest: namísto anarchie řád a tradice, namísto
rozumu panství víry a citu. Znovu se obnovuje vláda z milosti
boží, ve jménu Nejsvětější Trojice se uzavírá spolek tří mocností
řádu v Evropě, svatá Aliance. Řada theologických pojmů se sekularisuje, a Adam Müller píše své Theologické základy státu. Základy politického systému romantiky a základy církve samé jsou
tytéž: universalismus církve stejně jako nový politický systém
žádá shodu politiky a morálky. Církvi leží na srdci nedokonalá
autonomie jednotlivého státu, federalismus, povinnost intervence,
zamítání rovnostářství, zdůrazňování autority, potírání absolutního principu národnostního; a všechny tyto požadavky přejímá
politický systém romantiky, jak jím byl systém Metternichův
v Rakousku a vláda Bedřicha Viléma IV. v Prusku.
Tento proud zamířil svůj pohled příliš do minulosti a přinesl
tak s sebou nebezpečí, že uvede církev do vleku státu zatíženého
minulostí. A tak se církev hned zase cítí dobře, když je romantika
zatlačena opět novým duchovním proudem přejímajícím vládu,
liberalismem.
L i b e r a l i s m u s píše na své prapory slovo „svoboda",
a tato svoboda, pojímaná ve smyslu individualistickém, značí
svobodu vůči státu. Vychází tak vstříc také církvi, která usiluje
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o svou svobodu vůči státu, neboť jí hrozí neustálé nebezpečí,
že upadne do jeho služeb. Heslo liberalismu : svobodná církev ve
svobodném státě se stane heslem katolické církve, z jejíchž řad
vyvstávají bojovníci za liberalismus, kteří usilují o splynutí katolických a liberálních myšlenek, jako na př. Lamennais. Přijímá-li
liberalismus do ústav jím ovlivněných zásadu suverenity lidu a činí-li z monarchy vládce z milosti boží a z vůle národa, nepříčí se
to liberálně-katolickému pojetí. Neboť zásadu: všechna moc, nebo
všechno právo vychází z lidu, jest vykládati tak, že pramenem
práva na t o m t o s v ě t ě je lid; pak se tedy tato zásada neprotiví učení, že Bůh je pramenem vší moci a všeho práva. Co se
týče hospodářské formy, kterou liberalismus vypěstovává k rozkvětu a jež zase působí na rozkvět kapitalismu, nemá tato forma
významu pro křesťanské pojetí společnosti, jemuž jsou hospodářské formy v podstatě lhostejné, pokud jsou tu jen zachovávány
mravní předpoklady.
Výstřelky kapitalismu s bezohledným vykořisťováním pracujících na jedné straně, přehmaty individualismu na druhé straně,
vyvolaly nutnost odpoutání církve od tohoto duchovního proudu,
a nelze se diviti, že církev pluje plnými plachtami do vod demokracie.
D e m o k r a c i e stojí v mnohém ohledu ještě silně na půdě
liberalismu a přejímá od něho myšlenku suverenity lidu. Vytyčuje
však jako pojem vůdčí pojem rovnosti a tu nalézá své ztvrzení
v křesťanském pojetí. Neboť všichni lidé jsou před Bohem rovni.
Jestliže pak demokracie, stojíc na půdě politické rovnosti, všude
zavádí volební princip, jest to zcela slučitelné s katolickým pojetím. Arciže znamená volba pro katolíka nikoliv přenesení moci,
nýbrž jen technický prostředek k opatření orgánů, prostředek, jenž
postrádá jakékoliv irracionální síly. A protože je demokracie podle
Kelsena jenom výrazem politického relativismu, nemohla si osobovati moc nad duší. „Docela dohře lze vysvětliti," praví Stapel,
„také příklon církve k racionální demokracii, která si nepřikládá
nějakou vyšší dignitu a jež je naopak spokojena s plochostí pozemského užitku" (Der christliche Staatsmann, str. 58).
Demokracie vnese v sobě, jako kterýkoliv jiný pojem, snahu
radikalisovat se. Radikalisovaná, až k nejzazším důsledkům domyšlená demokracie jest s o c i á l n í d e m o k r a c i e , která se
nespokojuje s formální rovností, nýbrž usiluje o rovnost skutečnou, jež je možná jen tehdy, panuje-li rovnost sociální a hospodářská. Hned s proniknutím sociální demokracie v neblahých letech
poválečných vystoupily na kolbiště církevní osobnosti a hlásaly,
jak církev vždy důrazně kázala sociální rovnost, že křesťanství je
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církví chudých, neboť Kristus se prý nenarodil v královském paláci, nýbrž v ubohém chlévu z chudých rodičů. To, oč usiluje sociální demokracie, totiž ujímati se chudých, že církev vždy činila.
Kristus vždy k sobě volal pracující a utlačené a přislíbil jim království nebeské.
Avšak zatím co demokracie setrvala na půdě politického relativismu, činí si sociální demokracie nárok na celého člověka. Káže
spásné učení a zabírá pro sebe duši. A tak musila být pociťována
církví jako protivník; nastává tuhý boj o duši dítěte a mládeže.
Jsou tu hesla: tam materialismus, zde křesťanství. Církev tedy
jde s těmi proudy, které potírají materialismus a základy demokracie (rovnost) i liberalismu (svobodu), s těmi proudy, jejichž
cílem je autoritativní stát.
A u t o r i t a t i v n í s t á t vychází vstříc ideálům církve:
zdůrazňuje se tu autorita, zásada vůdcovská, popírá se mathematická rovnost lidí, zamítá se materialismus a kotví se v metafysickém. Tento stát je v podstatě založen na vládě jedné strany, jež
se drží vzoru náboženských řádů. Stranám, jež nesou stát a řádům
je společné to, že to jsou zásadně jednoty mužů, že tu je noviciát,
že jejich členové jsou vázáni jistými sliby, především slibem poslušnosti, který zesvětštěn značí disciplinu. Uvnitř strany a řádů
panuje hierarchie; na každém stupni rozhoduje vůdce jmenovaný
shora a zodpovědný svým představeným. Konečně mají tyto strany podle vzoru II. a III. řádu ještě vedlejší organisace, jako ženská sdružení, skupiny sympatisujících a svazy mládeže. I propaganda, jež hraje velikou roli, byla vzata z církve: vzorem je Propaganda fidei, kongregace pro šíření víry.
Forma autoritativního státu se tedy zdá býti jako stvořena
pro uskutečnění katolického pojmu státu. A přece narážíme na
hluboké rozpory, jež můžeme označit hesly o totálním státě a o nacionálním mythu. Jenom zevrubné zkoumání by mohlo zjistiti, zda
tu skutečně jde o nepřeklenutelné rozpory či o pouhé strašáky.
Totalita státu jest vlastně kukaččí vejce, které nasadila do hnízda
autoritativního státu ještě sociální demokracie, a jež teď autoritativní stát vyseděl. Mythus národa jest zase chápati jako nutnou
reakci na materialismus demokracie. Úkolem křesťanství jest proniknouti toto všechno.
Tento přehled snad ukáže, jak se křesťanství může přizpůsobiti všem výrazovým formám státnosti, jak může pronikati všechny tyto formy, avšak jak přece jen všude naráží na jisté protivy. Snad jsme ukázali, že žádná z těchto výrazových forem neuskutečňuje plně katolickou státní myšlenku. A tak se dostáváme
k otázce, zda jest vůbec nějaká katolická státní myšlenka.
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in.
V další skizze načrtneme katolické pojetí státu podle okružního listu Lva XIII., jakož i jeho nástupců, kteří všichni v něm
myšlenkově tkví, právě tak jako by bez Rerum novarum nikdy nebylo Quadragesimo anno. Pokusu o systematické vylíčení jsem se
podjal v „Zeitschrift für öffentliches Recht", sv. XV., seš. 5, str.
600 násl.
Z různých oborů, v nichž se projevuje katolické pojetí státu,
buďtež tu vytčeny jen tyto:
1. Úkoly státu neboli státní účel.
2. Státní formy.
3. Poměr jedince a společenství.
1. t J k o l y s t á t u n e b o l i s t á t n í

účel.

IJkoly státu jsou snad nejkrásněji vyloženy ve slovech encykliky Quadragesimo anno (0.25).*)
„Úkolem vlády státu je chrániti celek a jeho složky; avšak
při hájení práv soukromých musí se zvláště přihlížeti k slabým
a chudým."
Stát je tedy právní zařízení. Právo však je jen přirozený důsledek vedení:
„Státní moc má jako královna a nejvyšší rozhodkyně ve sporech trůniti vysoko, prosta vší stranickosti a majíc na zřeteli jediné obecné dobro a spravedlnost." (Quadragesimo anno č. 109.)
Stát má tedy úkol vůdce, nemá se stati „spoutaným otrokem
bez vůle, otrokem sobeckých zájmů," kterého z něho učinil liberalismus.
Moc státu záleží v ukládání povinností a v přidělování práv
(Libertas č. 14). Avšak v tom je stát omezen: moc státu spočívá
plně na autoritě, t. j. na opravdové možnosti stanoviti povinnosti,
určovati práva a stvrzovati rozkazy tresty i odměnami (Libertas
č. 14), jinými slovy: stát je tu jen tehdy, je-li tu autorita. Vnější
mez je v Bohu: dávati rozkazy a vymáhati jim poslušnost přísluší
státní moci jen potud, pokud je v naprosté shodě s mocí boží, pokud se drží v mezích, jež jí Bůh ukládá (Libertas č. 57).
Tak je státní účel omezen, omezen především nezměnitelnými
zákony práva a spravedlnosti. Katolické pojetí státu má za základ
přirozené právo. Uskutečnění tohoto práva vytváří stav, který se
*) Citáty z encykliky Quadragesimo anno přepisujeme podle překladu
Vaškova; citáty z ostatních encyklik překládáme podle německého textu
Brauniasova. (Pozn. překl.)
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nazývá spravedlností. Každé zkracování tohoto práva se příčí přirozenosti, a proto i Bohu.
Avšak z praktických důvodů plyne nutnost, aby stát tvořil
zákony. Tyto státní zákony se mají nésti k obecnému dobru a
spravovati se pravdou a spravedlností. Jsou zde tyto možnosti:
1. státní zákon obsahuje jen předpisy přirozeného zákona: pak mu
přináleží nejenom moc státní normy, nýbrž též a především ona
rozkazovací moc, jež tkví v přirozeném zákonu a v božském zákonu; nebo 2. upravuje státní zákon věci, k nimž přirozené právo
nezaujímá stanovisko: pak státní zákon zavazuje za předpokladu,
že je to rozumný příkaz, jejž vynáší zákonitá moc se zřetelem
k obecnému dobru; nebo 3. odporuje státní zákon přirozenému zákonu a pak jest mu odepříti poslušnost (Libertas 17—19).
O jednotlivých funkcích ve státě se vyjadřují okružní listy
takto:
a) O vládě: vůdcové lidu jsou povinni pečovati moudrými zákony nejen o vnější blahobyt, nýbrž především o duševní statky
(Libertas 36).
b) O správě: státní správa musí být vedena k užitku občanů
(Diuturnum illud 21). Za žádných okolností nesmí sloužiti jenom
prospěchu jednotlivce nebo menšiny (Immortale Dei 10). Musí
býti spravedlivá po způsobu otce rodiny (Immortale Dei 10).
c) O soudnictví: soudcové mají souditi podle pravdy a spravedlnosti a vynášeti svůj rozsudek k obecnému dobru (Immortale
Dei 32).
2. S t á t n í f o r m a .
Otázka státní formy nemá podle katolického pojetí státu význam. Každá státní forma může býti spravedlivá nebo nespravedlivá. Podle aristotelsko-thomistického pojetí jest trojí dobrá
státní forma: monarchie, aristokracie a politeia; proti nim stojí
trojí typ zkažený: tyrannis, Oligarchie a demokracie. V dobrých
formách ustanovují vládnoucí za směrnici zachovávání obecného
dobra, ve zkažených mají na zřeteli jen svůj vlastní zájem. Nejzřetelněji vyjadřuje obvyklé katolické pojetí okružní list Immortale Dei (ze dne 1. listopadu 1885): právo dávati příkazy není
samo o sobě nutně spojeno se žádnou státní formou. Státní společenství si může volně vybrati formu, pokud jen je způsobilá podporovati obecný užitek a obecné dobro. Ať tu jest jakákoliv státní
forma, musí řiditelé státu stále upírati svůj zrak k nejvyššímu
řiditeli světů, k Bohu, a jeho míti na zřeteli ve všech svých správních úkolech. Poměr ke státní formě přijal v praxi na př. ve Francii tyto normy: LevXIII. poradil r. 1892 francouzským katolíkům,
aby se shodli s republikou a přidali se k ní, právě proto, že tu jest,
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a protože jednostranné zaujetí stanoviska ve prospěch monarchie
by jenom vedlo k politickému vyřadění katolíků. S druhé strany
Pius X. odsoudil r. 1910 v listě adresovaném francouzskému episkopátu hnutí „Sillon", jež chtělo připoutati církev k jisté formě
demokracie. Naopak zase r. 1926 byla postižena zákazem Action
Frangaise, nejenom pro atheistické založení svých vůdců, nýbrž
protože požadovala, aby všichni francouzští katolíci byli royalisty.
3. J e d i n e c a s p o l e č e n s t v í .
Poměr jedince ke společenství může býti řešen trojím způsobem. Individualista chce uznávati toliko nezadatelná práva jednotlivce, a společenství, státu chce přiznati toliko ona práva, jichž
se on sám dobrovolně zřekne. Kolektivista stojí na opačném stanovisku: jenom veškerenstvo má práva, jednotlivec nemá žádná,
nebo jen taková, kterých mu dopřeje, ostatně vždy jen odvolatelně, veškerenstvo. Konečně jest ještě možná synthesa: jednotlivci
se přiznají jistá práva, bez nichž nemůže prospívati jeho osobnost,
avšak těmto právům je společenstvím vytýčena určitá hranice,
t. j. výkon těchto práv je přípustný jenom tak dlouho a jenom potud, pokud jím netrpí společenství. Katolické pojetí státu vytváří
přirozenou synthesu mezi právem jednotlivce a právem společenství, proti každému právu staví jako korelát jistou povinnost,
omezuje každé právo sociálně.
Tato práva můžeme rozděliti podle jednotlivých lidských orgánů: 1. Na práva, jež se týkají srdce (svoboda víry, vyznání a
kultu); pro jednotlivce jest tu mez v tom, že nesmí využiti svobody k nevěře; pro stát v tom, že nesmí jednotlivce zavazovati
k zvláštní víře nebo nevěře; 2. Na práva, jež se týkají mozku:
a) svoboda vyjadřovati své mínění (svoboda slova a tisku); jednotlivci jsou tu dány meze tím, že nesmí využiti svobody k bezuzdnému šíření omylů, k hovění zvráceným pudům a k beztrestnému vybízení k páchání přečinů a zločinů (Inscrutabili Dei consilio 6), zkrátka neomezená svoboda vyjadřovati své mínění nemůže býti právem státních občanů ani věcí, jež se mají podporovati nebo prosazovati (Immortale Dei 56); b) svoboda učení, jež je
určována cestami pravdy a mravnosti. 3. Na práva, jež se týkají
těla: Člověk má právo na ochranu svého pozemského bytí (Rerum
novarum 13). Vrchnost nemá žádné bezprostřední moci nad tělesnými orgány svých občanů. Kde není žádné viny a tím žádné příčiny k tělesnému potrestání, nemůže vrchnost bezprostředně porušiti nebo se dotknouti tělesné integrity (Časti connubii 70).
4. Na práva, která se týkají jednotlivce v jeho poměru k druhému:
svoboda spolková (včetně svobody shromažďovací a svobody hos454

podářských koalicí). Meze tu vyplývají ze zákazu spolků, jež se
pokoušejí vyvrátiti z kořene veškeré mravy víry a veřejného života, jak byly vytvořeny křesťanskými institucemi (Humanum genus 14); státu přináleží podpora zejména dělnických a středostavovských spolků. 5. Na práva, jež se týkají jednotlivce v jeho
poměru k věcem: vlastnické právo a právo na práci. Právo vlastnické vyplývá už přímo z lidské podstaty a nikdo se ho nesmí dotýkati a je porušovati (Quod apostolici muneris 20). Právě tak
i právo dědické musí vždy zůstati nedotčeno a neporušeno (Quadragesimo anno 49). Od práva vlastnického jest odlišovati užívání
majetku: při užívání majetku se nemá mysliti jen na vlastní prospěch, nýbrž má se bráti také ohled na obecné dobro (tamtéž 49).
Každý má přispěti k obecnému dobru, mez závazků vyplývá z přednosti obdržených statků (Graves de communi 21). Naproti tomu
přísluší státu uspořádati podrobněji vždy v rámci přirozeného a
božského zákona, s ohledem na skutečné požadavky obecného
dobra v jednotlivých případech to, co smějí vlastníci vzhledem
k užívání majetku a v čem jest jim zabrániti (Quadragesimo anno
49). Zvláště je třeba zdůrazniti, že se křesťanský pojem vlastnictví
silně liší od pojmu římského, který dvěma paremiemi: Qui suo iure
utitur, neminem laedit a Dominus soli est dominus coeli et inferorum, vyjadřuje příkrý individualismus. Také právo na práci jest
právo sociální. Učení církve se vždy obracelo proti marxistickému
pojetí práce jakožto zboží. Práce není prodejné zboží, nýbrž je
třeba vždy v ní ctíti lidskou důstojnost dělníka (Rerum novarum
53). Podnikatel má platit každému dělníku spravedlivou mzdu
(tamtéž 34). Okružní list Rerum novarum byl onou encyklikou,
jež se ujala dělníka a v době nespoutaného liberalismu mluvila
podnikateli do svědomí a varovala jej před požadováním přespřílišných výkonů, před vykořisťováním dělníka, a jež uložila státu
povinnost podporovati pracovní právo, jehož předmětem je ochrana lidské a křesťanské důstojnosti dělníka.
Zvláštní postavení zaujímají práva rodiny. Rodina je vlastní
buňkou pospolitého života. Základem rodiny je manželství. Manželství je zachováváno božským vedením církve, protože je svou
podstatou a svým významem svaté (Arcanum Divinae 31), zatím
co poměry, jež se dostaví jako důsledky manželství, avšak pohybují se zcela v oboru práva světského, přísluší státnímu zákonodárství a soudnictví (tamtéž 62). Žena je stvořena pro domácnost.
Práce v domácnosti je nejsilnější oporou ženské cti, základem
zdárné výchovy dětí a zárukou rozkvětu rodinného života (Rerum
novarum 63). Zenu jest tedy vyloučiti z těch výdělečných odvětví,
která se nehodí k povaze ženy (tamtéž). Naproti tomu jest tu
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právní rovnost ženy s mužem v ohledu práv osobních a lidské důstojnosti a v tom, co vyvěrá ze smlouvy manželské a jest manželství vlastní; zde požívají manželé stejných práv a mají stejné povinnosti (Časti connubii 77). Z toho důvodu, že rodina byla dříve
než každé státní společenství, má rodina svá vlastní práva a povinnosti, jež nejsou závislé na státních zásazích; zejména patří
rodičům především právo a povinnost výchovy dětí. Povinností
státu v této oblasti jest zvelebovati hospodářské postavení rodiny,
vydávati zákony na ochranu manželské věrnosti a vzájemného poskytování pomoci a konečně ochraňovati život neviňátek (Časti
connubii 129, 67).
Jestliže je rodina buňkou státu, jsou uvnitř státu ještě jiná
společenství, jež neodvozují svá práva od státu, nýbrž jsou samobytná, t. j. mají svůj vlastní bytostný základ, na němž spočívají,
a z tohoto bytostného základu vyplývající vlastní základní zákony,
jimiž se spravují (Nell-Breuning: Die soziale Enzyklika, str. 59).
K těmto autonomním svazkům náleží především místní svaz obyvatelů obce, jenž má býti vybaven jistou samosprávou. Sousedská
pospolitost přivádí lidi k obci. Pro obce a pro všechny autonomní
svazy vůbec platí zásada subsidiarity: to, co mohou jednotliví lidé
provésti na vlastní odpovědnost a svým vlastním přičiněním, nemá se jim bráti z rukou a přenášeti na společnost; a právě tak je
nespravedlivé, když se převádí na větší a vyšší společnost to, co
mohou vykonati a dobře provésti společnosti menší a nižší (Quadragesimo anno 79).
Jinými samobytnými svazy jsou stavy podle povolání. Quadragesimo anno kritisuje fašistické korporace, z nichž se staly
„nástroje a instituce v plném slova smyslu státní" (č. 93). Každá
společnost, má-li býti dobře zřízena, musí být ustrojena ze stavů.
Příslušnost k jistému povolání, nezáleží na torn, zda povahy hospodářské či mimohospodářské, svádí zaměstnavatele a zaměstnance dohromady do stavů podle povolání nebo do stavovských
korporací, jež mají býti autonomní; organisace těchto stavů je
svobodná, je třeba toliko vyhověti spravedlnosti a požadavkům
obecného dobra (Quadragesimo anno 84,87). Zvláštním cílem stavů
je vytvoření přátelské spolupráce tříd, potlačení organisací a snah
nepřátelských společnosti a vykonávání usměrňujícího vlivu vlastním úředním aparátem (tamtéž 95). O záležitostech společných se
musí jednati společně, o zvláštních zájmech zaměstnavatelů nebo
spolupracovníků budou se moci tyto skupiny raditi každá odděleně
(tamtéž 85).
S hlediska tohoto světa tvoří také církev nebo společenství
víry jistý autonomní svaz uvnitř státu. Také ona má své zvláštní
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životní zákony a své zvláštní životní podmínky, jež se liší od zákonů a podmínek státu. Právě tak jako vysvětlil Pius XI., že „Církev by pokládala za přehmat vměšovati se bezdůvodně do pozemských záležitostí" (Ubi arcano), právě tak zase církev zdůrazňuje, aby její postavení bylo státem uznáno. „Bůh rozdělil správu
lidského pokolení mezi dvě moci, jednu určil pro věci božské,
druhou pro věci lidské. Každá je svým způsobem nejvyšší; každá
má své jisté meze, mezi kterými se musí pohybovati, a tyto meze
plynou z podstaty a nejbližšího cíle obou mocí; tak má každá vyměřen jistý obor, v němž každá má po svém právu volnost jednání" (Immortale Dei 24). Proto jest zapotřebí jistého rozhraničení mezi nimi, při čemž přirozeně vyjde na jevo, že se okruhy
protínají. Církev má právo spravovati se vlastní ústavou a vlastními zákony, jež jsou přizpůsobeny její povaze, stát má naproti
tomu jisté právo dozoru nad církví jakožto organisací státních
občanů na tomto světě.
Podobné postavení jakožto autonomní, svébytný svaz má zaujmouti také národ. Vedle států žijí národy, které ponejvíce záleží
ve společenství krve a jazyka a jež jsou rozděleny mezi mnohé
státy. V nauce snad méně rozhodně než u ostatních autonomních
korporací, za to však tím spíše v praxi má církev katolická na zřeteli svébytnost každého národa. Důkazem toho jsou četná ustanovení konkordátů, podle nichž státy musí dovoliti věřícím výkon
náboženství v jejich mateřském jazyku, jakož i pověření jednotlivých biskupů náboženskou ochranou příslušníků zcela jiných
diecésí. Tak na př. byl biskup osnabriický pověřen listem kardinála - státního sekretáře Pacelliho ze dne 2. září 1930 náboženskou ochranou zahraničních Němců ve východní Evropě a v zemích zámořských. Národ jest totiž něčím přirozeným, Bohem stvořeným a chtěným, něčím, co musí být chráněno právě tak jako
jazyk; stát jest právní a ochranná organisace vytvořená lidmi, jíž
však přísluší dozorčí právo nad těmito přirozenými společenstvími.
IV.
To jsou v několika liniích zásady katolického pojetí státu.
V popředí stojí pojmy jako je přirozené právo, spravedlnost a
obecné dobro. Doba, která právě doznívá, měla málo porozumění
pro tyto pojmy. Přirozené právo se odbývalo útrpným úsměškem,
neboť jenom státní právo lze vynutiti, jenom to je zákonem; přirozené právo je neurčité a nedisponuje žádnými sankcemi. Spravedlnost byla vydávána za utopii, ideálem právního státu může
být jen zákonitost. A o obecném dobru se vyslovoval skeptik Kelsen takto: „Není žádného obecného zájmu. To je falešný a nebez48*
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pečný pojem. Jest jen skupina vládců, kteří chtějí vydávati své
zájmy za zájmy obecné. Obecný zájem je resultantou soukromých
zájmů." (Srv. Annuaire de Flnstitut International du Droit Public,
1929, str. 209—210.) Avšak i období liberalismu musilo pracovati
s tímto pojmem, musilo se utíkat k fikcím jako je obecný zájem,
státní účel, veřejný zájem a j., aby se udržela společnost.
Dnes, kdy už není třeba těchto fikcí, kdy se znovu uznává
právo jako výraz ducha národa, kdy znovu tane na mysli státnímu
vedení spravedlnost jako cíl a obecné dobro jako směrnice zákonodárství a správy, dnes tedy už nesmějí zůstati uvedené zásady katolického pojímání státu vlastnictvím morálních theologů, nýbrž
může se jich použiti jako úhelných a stavebních kamenů při výstavbě nového státu. Jejich použitím se dostane každému státu
pevného základu. Stát musí jen přiznati církvi její úlohu vésti lidi
k nebesům, přenechat! jí péči o spásu duší a uctívání Boha, „vše
ostatní ve společenském a státním životě musí býti podřízeno
státní svrchovanosti, protože Kristus přikázal dávati císaři, co je
císařovo a co jest božího, Bohu." (Immortale Dei 26.)
Přel. STAN. BEROUNSKÝ

POZNÁMKY
N. V. GOGOL, ROZJÍMÁNÍ O MŠI SVATÉ. Přeložil Dr. Jos. Vašica;
vyšlo jako 121. sv. Dobrého Díla ve Staré Říši na Moravě. Je to neveliká
kniha, která vyšla v Rusku až po smrti autorově, která však má pro nás
cenu jak praktickou, tak i psychologickou. Realista Gogol píše v posledních
letech svého života knihu čistě duchovní a k tomu ještě s tak živým výrazem! Jak je to možné, děsí se literáti. Snad z nějakého neštěstí? Výstižně
0 tom překladatel Dr. J. Vašica píše v poznámkách, na něž odkazuji. Nikdo
však nemůže popřít, že náboženský obrat se neděje z cista jasna. Gogol
v sobě nosil dlouho tuto palčivou žízeň po věčnosti, tak jako ji mají i naši
někteří básníci, kteří však z ní znají jen záhadu smrti, jak klepe občas na
jejich okno. Ale není-li toto vnitřní napětí vůlí trháno, musí dojít v řádném
srdci k jakési němé úzkosti, pak k »osmělení« vůle, pak ještě k strachu, aby
se »to<s už už nestalo, snad ještě k augustinskému »od této chvíle ti nebude
to či ono na věky dovoleno«, ale pak náhle přijdou slzy, Boží zasažení a
»světlo jistoty«. To je konverse, ale to není jen obrácení mravně-náboženské,
od zlého k dobrému, nýbrž též proměna vášně v pokoru, nějaká proměna
dějinná v duchu, ale zplna organická, řádné rozvinutí duše, přirozeně křesťanské, a posléze uvědomení a modlitba. A u Gogola toto všechno rostlo,
1 když to bylo v několika rovinách najednou. Byl to život zápasícího, bolestně
poznávajícího, zvolna zrajícího. Dojista bylo to doopravdy, vždyť kdo by
dovedl jen teoreticky prostudovat Otce a liturgii a napsat ž i v é rozjímání*
stránky tak ryzí krásy, jako je na př. str. 30., str. 100., knihu, ze které stoupá
jako vůně žní k l i d , m o u d r o s t a ř á d , spočinutí ve víře, slavnostnost
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dojmů z liturgie, kdo jiný by si dovedl všimnout, že blahoslaveni žíznící po
spravedlnosti »žízní po tom, aby spravedlnost obnovili především v sobě«. Kdo
bez pravdy by mohl říci, že »láska na zemi započatá, dospívá své náplně
v nebesích, ve své domovině, a že bratr, který nás opustil, stává se nám ještě
bližším mocí lásky«, kdo by tak dobře cítil pospolitost, obcování svatých?
A jenom vědoucí člověk napíše, že z chrámu »se nese zářící svěžest na tváři,
jásavá radost v duchu, díkučinění Pánu v ústech svých«, jen ten dovede
svým příkladem zaručit, že »kdokoliv chce jiti vpřed a státi se lepším, jest
nezbytno, aby často docházel na mši svatou a pozorně ji slyšel«. Tento krátký,
informativní výklad obřadu východního je nám též velice užitečný a milý
i pro překlad, o němž je málo říci, že je dokonalý; je tak plynný, tak jemný,
že krása dílka proniká v nás zároveň s požitkem uměleckým.
J. D.
K HALASOVĚ NOVÉ KNIZE. (František Halas: Dokořán. Vydal Melantrich jako 19. svazek Poesie.) Nad novou Halasovou knížkou se nám potvrzuje zkušenost učiněná při »Sepii«: že Halas je nejlepší tam, kde zůstává
věren své vzpomínce na ráje dětství a vidí věci skrze tuto vzpomínku. Nejkrásnější básně z »Dokořán« — takový Červenec, Déšť dětství, Dušičky,
Doma, Balada, Podzim z druhého oddílu knížky — jsou vytěženy právě
z tohoto bezprostředního vidění, jež je ve znamení údivu z podoby a vztahů
věcí po prvé objevovaných, ale jež je zde promítnuto do zkušeností zralého
věku. Právě v tomto spojení, nebo spíše v tomto vhloubení oproštěné podoby
věcí do zralé básníkovy zkušenosti je vlastní síla Halasovy poesie, a jen tam,
kde je dosaženo této jednoty, mění se jeho verše v báseň — nabývají té
zvláštní vnitřní sugestivnosti, jež nás uchvacuje třeba v takové »Baladě«:
»Modře stříbrná smrt přicházela / kraj hvězd sínavých se vzňal / luna v plamenech se chvěla / a jako sůl tam praskal žal / Stráž smyslů pomátla se / zbraň
všecku poztrácela / na jednom zlatém vlase/visela teď tma celá...« (58).
A máme-li uvést klad této sbírky, tedy je třeba jej vidět právě v tom, že
v těch jmenovaných básních se Halasovi prohlubují tentokrát podoby věcí
vskutku až do kořenů a že v tomto smyslu je název sbírky zcela oprávněn.
Poznáváme to bezpečně také na tom, že zde nejsou metafory pro Halase
všude pouhými statickými obrazy, jež mají jen vnější pohyb v transposici
do jiných rovin výrazu, nýbrž že mají svůj vnitřní pohyb — že sám jejich
tvar je souhrnem pohybu. Vidíme to výrazně třeba na tomto obraze: »rákos
dešťů rozechvěl/knůtky světel nerozžatých« (Dušičky), kde je tvar dán
p r o m ě n o u pohybu v pohyb zcela protichůdný — tíhy v přemožení tíhy —
podstatnou transfigurací, nikoli pouhou transposicí. V takových verších se
teprve Halas ukazuje jako skutečný vládce nad podobami svého světa; a že
se to ukazuje právě v těch básních, jež jsou ve znamení návratu k světu dětského vidění, to je jen nové potvrzení faktu, že věrnost tomuto světu je pro
Halase základní podmínkou.
A i kdyby nám toto svědectví nestačilo, bylo by třeba jen vzíti ostatní
básně Halasovy sbírky a zvážit jejich plnost, abychom došli zápornou cestou
k témuž výsledku. Platí to zejména o básni »Nikde«, jež je jakýmsi vyvrcholením prvního oddílu, nebo o takové »Ženě« z druhého. Zde se setkáváme
s druhým Halasem, který se domnívá, že může pohrdnout ku prospěchu své
poesie věrností k svému světu a provádět hru s obrazy jen k svému vlast-
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nímu obrazu, bez objektivní kázně a bez tříbení — třebaže z toho všeho
máme jen dojem dítěte, jež se cpe hlínou. Neboť celá ta hra nás nechává
chladnými, třebaže z ní vyciťujeme, s jakou vášní se jí básník oddává.
V »Ženě« to všechno vychází na pouhý nevkus; v básni »Nikde« však se
dotýkáme věcí základnějších; je to typicky halasovský řetěz obrazů, v níž
se imaginaci povolují všechny otěže. »Nikde tebe hnětu prchle do ničeho / krásná nicko počtu běda konečného / Nikde krvino co zarputile trvá /
Nikde měno vteřin Nikde lásko prvá / Nikde Nikde Nikde větrné ty jméno/
v nic nicotou vešlé v prostor Unikděno (!) . . . Nikde ukrývaná stará tajná kniho / shlavče natažení toho posledního / Nikde rouhavé a Nikde hrsti
prsti (!)« (32, 38). Tak a podobně pokračuje tato orgie obrazů, řazených překotně za sebou bez řádu a růstu, — a je charakteristické, že si Halas vybírá
právě toto téma, aby na něm rozehrál hru, jež má býti nejpyšnějším defilé
celého jeho bohatství slova a imaginace. Není v tom jistě nic náhodného;
tušíme v tom něco, co je zvlášť blízké a důvěrné básníkovu srdci. Mohli bychom říci, že je to něco, co se zdánlivě staví do jedné řady s Máchovým
»nie« — ale jen zdánlivě; neboť zatím co u Máchy je nám zřejmo, že je to
pouhá transfigurace kladu, nikoli prostá negace, u Halase tušíme něco jiného.
Tušíme v tom pyšný sen o umělci, který by tvořil z ničeho — to jest z ničeho,
co by musil přijmout, z ničeho, co by nevycházelo jen z jeho vlastního bohatství — takový je asi symbolický význam toho »nikde«. Je třeba dodávat, že
je to sen marný, který může jen ztroskotat, je-li pojat naivně jako ideál, nikoli jako pouhý symbol? Neboť, abychom dali básníkovi, co mu náleží, jako
s y m b o l má to »nikde« svůj smysl — existuje vskutku něco jako možnost
»vytepat z prázdna hvězdu, štít«, jak to čteme v jedné Zahradníčkově básni —
jestliže to chápeme jako gesto naprosté pokory, jež se vzdává všeho svého,
jež si neponechává žádného bohatství a všechnu plnost nechává přicházet
teprve k sobě jako dar a jako milost. Ale mezi tímto gestem pokory a mezi
tím Halasovým »Nikde tvůrčí zaklinadlo« je rozdíl plnosti a prázdnoty. Neboť ta Halasova hra vychází ne z oběti, nýbrž z opojení tvůrčí síly — z touhy
a z nároku tvořit jen z vlastního bohatství. A proto ta hra vychází na prázdno — zde i jinde — všude tam, kde není kázně, kde není přijímání, kde se
řád reality nahrazuje řádem osobnosti.
A vychází na prázdno především umělecky. To je třeba říci zvlášť
důrazně. Není to dlouho, co jsme mohli číst jakési Halasovo vyznání tohoto
tvůrčího snu, v němž se přihlásil k Valéryho heslu »tvořit bez víry«. A mohli
jsme tam číst tato slova, jež jsou charakteristickým výrazem Halasova
omylu: »Jistě je dobré a potřebné věřit a milovat, ale dvojnásob dobré je
stanout časem mimo a umět vytepat nad výhní jen a jen uměleckého úmyslu
všechno to, co bude samo v sobě pak mít tyto ctnosti, aniž by se mohly ony
hlásit u tvůrce o zásluhy. Tady je kus nějaké umělcovy radosti a hrdosti:
To já vás přivedl na svět, bez vaší pomoci, jen ze své vůle a ze svého umu.
Všecky city se dají vymýšlet a míra umělce se pozná na tom, že nikdo to
nepozná.« Zde je jasně vidět, jak Halas ztotožňuje »umělecký úmysl« s umělcovou »vůlí a umem«. Avšak umělecký úmysl je vždycky dán něčím více.
Je dán pevným ideálem dokonalosti a svrchovanosti, jež je mimo řád osobnosti, jež je něčím objektivním a z níž nemůže tedy umělec míti vztah jiný,
než je každý vztah k ideálu — vztah touhy, lásky, víry a věrnosti. A z té
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věrnosti a víry a lásky a touhy umělec tvoří, slouže svému ideálu svým umem
a svou vůlí. A to platí v takové míře, že se to objevuje s naprostou jistotou
i ve výsledku — že se to tedy p o z n á . Jako se to právě poznává i na poesii
Halasově.
To je to poslední, co lze zde říci: Tvořiti poesii neznamená tvořiti osobní
svrchovaností. Tvořiti znamená sloužiti ideálu umění — se vším tím, co žádá
každá služba: s obětí, s věrností... se všemi těmi ctnostmi, z nichž ani umělec není vyňat. Lze sloužiti s plným a vědomím poznáním a radostným přijetím služebnosti. Lze také sloužiti s nevědomou přirozenou věrností, jež je
tak dokonalou poslušností, že ani neví o tom, že poslouchá. Konečně je možno
se služebnosti vzpírat — ale pak bývá básník přinucen k poslušnosti proti
své vůli, vědomě i nevědomky. V tomto posledním případě však lze na výsledku básnického úsilí zřetelně poznat, kde je tvořeno z věrnosti a kde ze
vzpoury. A to platí i o Františku Halasovi.
tv
JOSEF ČAPEK: KULHAVÝ POUTNÍK. Josefa Čapka jsme dosud
znali jako básníka, který měl podivuhodný smysl pro jas a barvu věcí.
V »Kulhavém poutníku« se představuje č l o v ě k , který si klade otázku po
smyslu svého lidského bytí — otázku, na kterou nenachází žádnou vyhraněnou odpověď. Očekávali bychom tedy, že to bude kniha tragická, jako
každá taková kniha, v níž jde o duchovní hledání, jež ještě nedošlo k cíli —
a jako je tragický na příklad Papiniho Hotový člověk, typická kniha toho
druhu. Ale to je právě něco, co nelze plně říci o knize Josefa Čapka. Je to
jistě v jakémsi povšechném smyslu kniha tragická, jako je tragický každý
pokus o únik před nicotou, a tím spíše pokus vědomý — a ten zde jest. Ale
ta tragika má také druhou tvář, tvář jisté trapnosti, jíž se při četbě neubráníme, i když se snažíme sebe více vyjít autorovi vstříc.
Mohli bychom říci, že celá ta trapnost je právě v tom, že Kulhavého
poutníka lze stěží nazvat v plném významu k n i h o u h l e d á n í . Hledati duchem, to znamená něco více než uspokojovati touhu po poznání věcí v okruhu
ducha. Znamená to býti úsilně zaměřen k jednomu pevnému bodu, v němž
duch tuší tajemství, jehož proniknutí jej teprve pevně postaví na půdu
reality; znamená to býti vášnivě přesvědčen — tím vášnivěji, čím se cíl zdá
neproniknutelnější — že duch je schopen proniknout k svému smyslu a
k svému naplnění — že je s to ze své jedinečné situace uchopiti universální
pravdu a z ní učiniti svou duchovní situaci pravdivější a jedinečnější. Znamená to tedy vědomí — a něco více než vědomí: živou zkušenost, zasahující
celou bytost — že existuje pevná pravda a jistý cíl a že jsou dosažitelný,
jakmile se o ně vší mocí usiluje. Avšak »Kulhavý poutník« vychází ze situace, která je cizí tomuto přesvědčení. Vychází z jistého stavu intelektu,
který je dán samými nejistotami, který žije jen z jakési neurčité skepse, jež
vyvažuje nejistotu nejistotou, a proto máme tak často při četbě dojem pouhého bezradného zmítání. A při tom vidíme, že autor je si toho vědom, a přece
na to odpovídá zase stejným způsobem. »Co se děje? Nic, někdo tu bojuje
o svou duši, nejsa si bezpečně jist, zda-li nějakou vůbec má.« (147.) Ta slova
shrnují ve zkratce celého »Kulhavého poutníka«, vyjadřují všechen jeho bezradný neklid a resignovanou nejistotu, z jejichž kruhu se nemůže Poutník
vymanit.

461

Nechceme tím ovšem říci, že bychom měli za spravedlivé vytýkat pouhý
nedostatek jistoty tam, kde se tato jistota teprve hledá. Chceme však právem vytknout to, že tato nejistota není zde pouhým východiskem, jež by se
ztrácelo tím více, čím by hledání pokračovalo, nýbrž že je středem, k němuž
se neustále vracíme, nebo že je jakousi vysokou zdí, na kterou stále narážíme, třebaže se vlastně chceme od ní vzdálit. Že je toto počáteční vědomí přijímáno jako fakt, jako předpoklad, ačkoli to je něco, co se právě má zrušit,
dilema, jež se musí odstranit hledáním jasné odpovědi. Je to tedy v základě
počínání protismyslné; neboť jak je možno opravdu hledat, když přijímáme
něco, co ruší všechno hledání ?
Proto jsme řekli, že nemůžeme »Kulhavého poutníka« nazvat v plném
smyslu knihou hledání. Mohli bychom ji nazvat jen knihou neklidu, nejistoty,
zmítání. Neboť to je všechno, nač objektivně vychází. Ano, jde tu zajisté
0 věci nesmírné, neboť tu jde o duši; ale právě proto tím více vyniká nepatrnost všeho toho, co se o této věci nesmírné zde říká. Neboť všechny odpovědi
1 všechny otázky jsou zde jen různými odrazy téže situace intelektu, který
nedovede vyjít sám ze sebe a sledovat se vší vášní cíl, který leží mimo jeho
okruh, který dovede k němu vrhat jen své domněnky, své pochyby a nejistoty, svá »snad«, jež zatěžují stejnou váhou obě strany — podoben příliš
chytrému hráči, který vsadil stejný peníz na všechna čísla, z nichž jen jedno
může vyhrát. A vyjde-li z toho něco reálného, tedy to bývá jen takový kusý
úlomek pravdy, taková polopravda jako třeba »duše je soulad mezi citem
a myšlením, okřídlený smír mezi bolestmi a radostmi života, vděčnost
k jsoucnu a hlavně — hlavně je vzpourou proti nicotě«. To jest proti »nicotě
přebývající v člověku« (183). Je v tom pravda, ale pravda pokřivená, jež by
nemohla uspokojit ducha hledajícího se vší vášní, neboť by mu nemohla zakrýt otázku, jak je možno ztotožňovat duši s jejím účinkem a co působí
tento soulad, který je věcí duchu tak žádoucí. Je to polopravda, jejíž pravé
jméno je blud, neboť blud možno definovat jako pravdu, nataženou na skřipec lži. A na sám konec z toho nevyjde než obměna počáteční nejistoty, jež
podrývá i tuto definici duše — snad jedinou opravdu pevnou definici v celé
knize. »Zemru jako umírají velcí i malí; v tom se mi dostane stejného podílu jako všemu, jako všem. Spoléhání. Ale nemám v něm obsažen stejně
jistotný pocit, že ze mne něco přetrvá: něco osobního, vědomého, co si říká
Já; a přece, na tom trvám, do člověka je vloženo to největší, nejvyšší, co
v sobě živý tvor může n é s t . . . Ovšem, jsem kulhavý a těžce nevědomý; nevím, jak jsem byl stvořen a ani jak budu zničen, nezajdu-li snad jako mol;
a přece se necítím hračkou neodpovědného.« (185.) Zde jde zřetelně o něco
jiného, než je ten soulad mezi myšlením a citem; ba jde zde právě o naprostý
opak — o napětí mezi myšlením, které dává jen nejistotu, které zatěžuje
»ano« i »ne« tímtéž »snad«, a mezi citem (který je zde něčím více než pouhým citem), jenž dává výraz jakémusi nejasnému tušení, že ta nejistota je
falešná, že lze nalézt pevnou odpověď — a že ta odpověď je kladná... Nepromlouvá to právě zde, právě v tomto napětí, sama duše? Jistě je tomu
tak; zde je jistě promlouváno nejhlubší slovo celého »Kulhavého poutníka« —
a přece je to zde, na samém konci, jen nejasný náznak toho, z čeho mělo
hledání vyjít na počátku.
Ne, nelze nazvati »Kulhavého poutníka« knihou hledání — leda že by-
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chom mluvili o hledání opominutém a o příležitostech k pátrání a nalezení,
jež byly promarněny. Mohli bychom říci, že každá kapitola »Kulhavého poutníka« je takovou ztracenou příležitostí, neboť z každé situace, z každého
vztahu ducha k věcem lze vyjít stejně bezpečně a dojít k cíli stejně jistě. Je
však jedno místo, kde snad byl autor blíže skutečnému východisku, jež odpovídalo právě jeho duchovní situaci a žádné jiné, ale přes něž se autor přenesl novým obratem intelektuální sofistiky, dopustiv tak, aby byl od něho
odlákán — podoben člověku z Kafkovy »Pře«, který váhá vejít branou, jež
je určena jen pro něho. Avšak Kafkův hrdina měl omluvu aspoň v tom, že to
nevěděl a že mu bylo mocí zbraňováno, aby nevešel, kdežto autorovi »Kulhavého poutníka« nebránila žádná moc kromě moci jeho vlastního rozumování.
Máme na mysli to místo, kde Kulhavý poutník rozmlouvá o těžkomyslnosti
dobré a zlé v pojetí Romana Guardiniho. Jestliže který ze všech těch autorů,
jichž se dovolává, mohl býti Poutníkovi zvláště nápomocen, je to jistě především Guardini, neboť jaký jiný smysl má u něho těžkomyslnost než že odhaluje žízeň duše po jejím cíli, jímž jest Bůh, a že z toho cíle pak umožňuje
najít pravou podstatu duše? Zde tedy jistě je někdo, kdo nabízí pravé hledání a pravé nalezení; kdo nabízí východisko. Ale vizte, jak to přijímá
Kulhavý poutník. Že je to východisko, které vede ke zřetelné pravdě náboženské, jeho samolibý intelekt se ihned vzepře, poněvadž to je pro něho
»náboženská agitace«: »Jsou totiž dvě těžkomyslnosti: dobrá a zlá. Napsal
o tom něco Quardini [sic], vzácnou knihu, ne pro každého. — A velmi záludnou v tom, jak znamenitě jemnými, inteligentními a nejhlouběji lidskými
cestami se nakonec dopracovává tam, kam chtěl dojiti, k agitaci náboženské. ..« (100). Postřehujete v tom tu nízkou podezíravost rozumu, založenou
venkoncem na vlastní špatnosti, jež zde svádí poutníka s cesty, na níž by
mohl někam dojít? K čemu jest potom užitečno citovat celé stránky z Guardiniho a opájet se smutkem Máchových veršů, když nesmíme jít za pravdou,
poněvadž bychom se mohli stát obětí »náboženské agitace«? A jak můžeme
vůbec hledat, když musíme být poslušní zbabělosti rozumu, který se odvažuje klást Pravdě podmínky, obávaje se, aby ho nesesadila s trůnu a nezaujala na něm sama své oprávněné místo?
Tyto otázky si »Kulhavý poutník« neklade, ale přes to na ně bezděky odpovídá. Odpovídá tím, že nemůže zakrýt kruh, ve kterém se pohybuje a z ně-»
hož není pro něho východiska, dokud nezačne opravdu hledat. To je jediný
kladný výsledek této knihy — tato potřeba hledání. Na jedné z posledních
stránek má Čapek větu, na které se to odráží velmi zřetelně: »Setkání s Bohem nebylo mi dáno. Neuzřel jsem ho na trůně neseném anděly, ani jsem neuslyšel jeho hlasu z hořícího keře.« Ale kdo se kdy setkal s Bohem v takové
náhodné podobě setkání, jaké se zde očekává? Člověk se s Bohem nesetkává;
člověk Boha nalézá. A nalézá ten, kdo hledá. Hledati však znamená hledati
v plném smyslu tohoto slova: znamená to vstáti, opustiti svůj dům, s nímž
jsme se tak pěkně sžili nesčetnými návyky očí a paměti, a upírati zrak zcela
jiným způsobem, než jsme tomu byli zvyklí: ne těkati po známých věcech
a vyhýbati se dálkám, nýbrž pátrati po jediném cíli, na němž nám záleží,
a vyhledávati právě ty dálky, právě ty neznámé prostory, když přece právě
v nich hledáme to, čeho nám nedala známá blízkost. Taková je pravá pouť —a nemůžeme vidět jinou ani pro Kulhavého poutníka.
tv
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ŽIVOT JOH. SEB. BACHA. Druhá Bachova žena, Anna Magdalena,
pro svou potěchu v osamocenosti a v svém neustálém a vděčném vzpomínání
na mrtvého manžela, napsala Malou kroniku, život svého muže. Napsala jej
tak prostě a pravdivě, jak jej sama viděla svýma očima a svým srdcem
manželky a ženy prosté a moudré. Je to podivuhodné, jak Anna Magdalena
vytvořila dílo tak docela samozřejmé a přirozené. Ta prostota a samozřejmost byla darem jim oběma, Anně Magdaleně i Joh. Sebastianovi. Ta prostota dávala formu jejich životu a formu uměleckému dílu Bachovu. A tak
není divu, když posloucháme od protestanta J. S. Bacha katolické mše, oratoria a rekviem. — Od prostoty je krůček k pokoře. A v pokoře vyrůstají do
velikosti lidé, na nichž spočívá milost Boží. Život manželů Bachových, jejich
dílo i jejich manželství bylo požehnané. — Tohle všechno nám prozradila
Anna Magdalena Bachová v Malé kronice. (Topičovy bílé knihy.)
kz
POSVÁTNÁ HUDBA U NÁS. Tato poznámka by mohla být rozšířena
v článek, neboť stav dnešního církevního zpěvu u nás by si vyžadoval delšího
rozboru, dostačí však, jestliže zde upozorníme či spíše vytkneme hlavní
a zcela trestuhodné zlořády, jež se v kostelích nejen udržují, nýbrž i pěstují
okázale, pyšně a vytrvale za mlčení všech představených v Církvi, protože
jako prostí věřící chceme býti přítomni nedělním mším a ne koncertům, jež
teď na zimu byly opět zahájeny při Nejsvětější Oběti téměř ve všech pražských kostelích. A potom to vše se děje soustavně, jakoby se některé duše
snažily zavděčit svým učitelům a mistrům, jakoby si chtěly zajistit takovým
veřejným pohoršením dobrý, jasný oheň pekelný. Při takovýchto pravidelných zlořádech jest třeba být na pozoru a bylo by spíše mlčení hříchem, neboť
slovo sv. Pavla argue, obsecra, increpa má tu zajisté svou váhu, abychom
sami poznenáhlu nebyli zavlečeni do proudu morových duchů, kteří se opětně
mocně projevují.
Před časem tu bylo správně ukázáno na ostudnou Mši velehradskou při
zájezdu kard. Verdiera na Velehrad. Dnes však můžeme psát o daleko horších a trestuhodnějších koncertech při Mši prováděných, z nichž jednu jsme
tak namátkou slyšeli v slavném východočeském Perníkově. Sledujeme v misálku mešní teksty a mezitím na kůru začne slavný zpěv, jehož pořad jste si
dobře zapamatovali. Po zkráceném Gloria a Krédu, z něhož nedopatřením
(snad dirigentovým či farářovým?) vymizelo několik vět — ale vět dogmatických — nenásleduje introit či graduále, kdepak, aby program byl zábavnější, jest tu zbytečná mezera vyplněna krásnou biblickou písní Dvořákovou,
k níž se po proměňování přidruží úchvatná mariánská sloka na melodii
z Mascagniniho Cavaleria rusticana. Krásný pohled do domu Božího, do domu
modlitby, a ne ojedinělý; o tom vás přesvědčí obyčejné denníky, kde máte
na vybranou uměleckých Mší se sólisty z různých divadel a kabaretů, s nekatolíky, kteří jednou nohou šlapou pedál varhan ve vršovickém čsl. kostele
a druhou třebas u svaté Ludmily na Vinohradech. Ale což, proč to všechno
píšeme? Abyste tyto programy přirovnali k dekretům Pia X. a XI. a abyste
tak dospěli k závěru smrdícímu čertem na míli. Mlčíme o odpoledních pobožnostech, o májových slavnostech, neboť naše řeč by musila být tak hrozná
jako slovo nejlepšího inkvisitora. Ale pánové, nač se omlouvat, nechť se vyhoví tužbám lidu, který prská na chorál a slyší rád v kostele housle, violu,
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trubku C, klarinet a bubny. Lepší jsou nepochybně všechny hlasy vypůjčených zpěvaček, které l e c k d e ! ! zpívají, než pěkný chlapecký sbor. Nechť lid
se raduje, ať se kostely plní hudbymilovným obecenstvem, vždyť není už, jak
se teď říká, v chrámech věřících, ale obecenstvo.
Vn.
KONKORDANCE ČESKOSLOVENSKÁ. V neděli 4. října slavila pražská ČAT. 251eté jubileum své činnosti. K slavnosti byl vyslán Jeho Eminencí
zástupce, vyšší církevní hodnostář, jenž hovořil asi takto: Dnešní s v á t e k
Československé akciové tiskárny jest i s v á t k e m celé pražské arcidiecése.
Bylo by nevděkem, kdyby se to neřeklo nahlas! Ale n e n í j e n s v á t k e m
p r a ž s k é a r c i d i e c é s e , ale c e l é n a š í sv. C í r k v e v ČSR.
Zde, zřejmě, preláti hovoří „lidsky", proto si poslechněme světce, zda
i ti hovoří v obecných rčeních: „Jen ten křesťan slušným a řádným způsobem
s l a v í s v á t k y mučedníků, kdo jejich příkladů následuje; neboť p r o t o
j s o u s v á t k y , aby nás povzbuzovaly k statečnosti mučednické." Sv. Augustin. — „Radujte se v Pánu, opět pravím, radujte se, neboť po krátké době,
po s l a v n o s t i narození Krista Pána, zasvitla nám opět s l a v n o s t Jeho
Zjevení..." Sv. Lev. — Svatí Otcové tedy viděli v svátcích zcela jiné slavnosti
a nepochopili by zajisté, kterak možno zaměňovat pojmy tak vznešené a svaté
za nejběžnější věci v tomto světě. Nemyslete si, že tímto tónem se hovořilo
jen dnes, tak vzácných výjimek již není; řeč by dnes měla být pronesena
(ne při takovýchto svátcích), by musila být jasná a vůdčí. Takováto, pošpinéná prostředností se hodila předobře k slavnosti lidu, jež se vzdaluje ovčince;
pastýři i tak velmi hřeší, neboť nesjednocují stádo, ale rozhánějí ovečky.
Staví se opět věž, a nikdo již nevidí, že každý, kdo přiložil ruku k dílu, bude
zavržen v Babylonu. Že se účastníme této práce, i kdybychom zavrhli prvý
výklad (— protože se dnes hovoří jiným jazykem, ovšem že nedůstojným
hierarchie—), zbývá nejjasnější a v š e o b e c n ý důkaz ze samotného díla,
jež při slavnosti bylo pochváleno a požehnáno. Aby naše svědectví se nezdálo
být příliš osobním pro kritiky katolických stran, uvádíme svědectví jesuitských Rozhledů z č. 10, roč. 1936. Píše se tam na str. 146: „Chceme-li opravdu obnovy světa na základech křesťanské spravedlnosti a lásky, potom si
musíme též i ujasniti praktické cesty k tomuto cíli a poctivě z toho vyvozovati důsledky. Jestliže, na př. brojíme proti nemravnému filmu a nečistému
tisku, tak se nesmíme spokojiti poukazováním na svinstva, jež nákladem
mnohatisícovým vycházejí u našich odpůrců, ale též se postarati o to, aby
takové „Nic než tělo", známé sbírky ,Rodokaps', nebyly ozdobeny jménem
katolické tiskárny, která svinstvo toto tiskne pro svůj soukromý zisk." Malá
zpráva, ale velmi podstatná, protože pojednává o výslovných pornografiích
t i š t ě n ý c h v katolické tiskárně. Všimněme si však též tisků v y d á v a n ý c h , novin a časopisů s pochvalnými listy hierarchů; porovnejte takové
letošní LL s předloňskými a uvidíte, že i katolická (!) morálka podléhá časovým změnám a kdybyste si všímali jenom reklam knihkupectví, jež je
spojeno s celým podnikem, poznali byste, že proti všem římským prokletím,
můžete si kupovat a objednávat v š e c h n y k n i h y (i zakázané) v katolickém knihkupectví. Rada autorů, jež své vznešené city vlévá do stran papíru,
je uvedena jakýmsi Theinem a Javořickou, četbou zajisté hluboce náboženskou, neboť jejich díla se tisknou v n á b o ž e n s k é m týdeníku „Neděle".
48*
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Měřítko všech věcí bylo tu zavrženo a zbyl jen papír, věčné záplavy papíru.
Promluví konečně některý Pastýř, promluví a prokleje místo žehnání všechen škvár a výpotky prostřednosti, vrhne v prokletí na Index tuto četbu,
jež oslabuje myšlení a kazí srdce? Možná však, ó mlčící, jest čekat dále na
tresty, na tresty B o ž í . . .
Vn.
VAE VOBIS HYPOCRITAE. Mezi zábavné stránky španělské války
náleží zajisté způsob, kterým leví inteligenti naříkají nad zkázou uměleckých památek. V čelo naříkajících se postavil Karel Čapek, autor »požehnané kraviny«. Když totiž dozněly kusy a dynamitové náboje pokrokových
bojovníků pode hradem toledským, a na Madrid zbavený demokraticky zvolených státníků začaly dopadat střely národního vojska, zdvihl se pokřik
veliký nad hrozící zkázou uměleckých pokladů.
Není zajisté nemožno, že pod deštěm kulí se zřítí madridské chrámy,
že pomníky králů budou zasaženy; a drahocenná plátna v Pradu jsou v nebezpečí tím větším, že jejich nový opatrovník pan Pavel Picasso byl různými
úvahami přiveden k jízdě do Paříže. Pak také v královském paláci jsou
skvělé malby Tiepolovy, hlásající slávu samovládné monarchie španělské;
a v městě paláce vévodů a pánů, královská zbrojnice, památky na feudální
a barokovu nádheru, na protireformační kulturu. A leví inteligenti trnou
hrůzou nad nebezpečím, v něž útok fašistů uvedl tyto památky. Jejich citlivost byla vůbec zle vzrušena. Což ve Francově vojsku nebojují vedle Španělů Berbeři, jakoby mezi lidskými plemeny byla rovnost? Což nebyly příčiny k obavám, že Maurové začnou socialisovat ženy? Což nebylo řečeno,
že povstalci hodlají něco odstoupit z historických hranic národa, dosažených
sňatky a slavnými výboji dávných králů?
Což nepopravovali povstalci své protivníky ? A zdaž celá válka nezačala
se vzpourou generálů nedbalých své přísahy proti legální vládě, vzpourou
proti platné ústavě? Avšak jest básník pravící:
Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?
Quis caelum terris non misceat, et mare caelo
si maledicat fur Verri, homicida Miloni?
A tuto otázku bychom tedy zdvořile položili dotyčným pánům. Neboť
konečně oni sice neznají dějin evropské vzdělanosti, ale znají dějiny svých
vlastních hnutí: a tedy mohou nám odpověděti.
Kdo zapálil Tuilerie a radnici pařížskou?
Kdo zničil chrám Spasitelův v Moskvě?
Kdo vyhodil dynamitem do povětří Sergiův klášter nejsv. Trojice
u Moskvy?
Kdo zničil kapli P. Marie Iberské v Moskvě?
Kdo zničil památnou Neredici?
Kdo rozbil, vykradl, rozprodal poklady císařských paláců ruského národa ?
Kdo podvrátil ruské kláštery a chrámy, že sám Otec všeobecné Církve
v řlímě veřejně se modlil žalm 78? a celá země slyšela nářek Církve:
»Bože, přišli pohané do dědictví Tvého, poskvrnili chrám svatý Tvůj:
obrátili Jerusalem v divočinu.
Předložili mrtvoly služebníků tvých za pokrm ptákům nebeským, těla
svatých tvých šelmám zemským.
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Vylili krev jejich jako vodu v okolí Jerusalema; a nebyl, kdo by pochovával.
Vejdiž před obličej Tvůj nářek spoutaných; podle velikosti ramene
svého, zachovej syny popravených . . . «
Jakož stojí v žalmu 73.:
»Zapálili ohněm svatyni Tvou, na zemi poskvrnili stan jména Tvého.
Jako v lese dříví sekerami vysekali brány jeho; sekerou a širočinou
porazili je.
Řekli v srdci svém: Učiňme, ať přestanou všichni dnové sváteční boží
na zemi...«
A tito lidé mají odvahu se dovolávati evropské kutury proti fašistickému barbarství. Což jim nebylo stydno, když se také dovolávali legality?
Oni se neostýchají žádati, aby Evropa dále uznávala vládu ve Valencii — zůstala prý legální vládou. Prý ji máme dokonce podporovat.
Ale nutno přece jen myslet. Legitimní vláda nepřestane být legitimní,
ani když ztratí moc; neboť jí zbude právo. Kdežto vláda legální čili faktická, tedy vláda vzešlá z revoluce, jakmile ztratí moc, přestane býti vládou
faktickou, legální. Je to jasné? Je jasné, že člověk sedící ve Valencii a říkající: »Právní nároky dynastie, práva dědiců vévody Madridského jsou bezvýznamná, neboť v Madridě jsem fakticky já«, ten člověk že mluví nesmysl ?
Že člověk říkající: »Národ se dopustil velezrady, když proti mně povstal;
neboť národ chce, abych vládl«, mluví nesmysl? Chcete nám namluvit, že to
myslíte vážně. Chcete nám namluvit, že je barbarstvím stříleti na paliče
Barcelony, S. Sebastianu, Ovieda, Toleda. Pokrytci!
Nuže, psáno jest v knize Jobově:
»To vím od počátku, jakž postaven jest člověk na zemi, že chvála bezbožných krátká jest, a radost pokrytce na okamžení. Byť pak vstoupila až
k nebi pýcha jeho, a hlava jeho oblaků dotkla se: jako hnůj na konci zahyne: a kteří jej vídali, řeknou: Kde jest?
Jako sen pomíjející nebude nalezen, pomine jako vidění noční. Oko,
kteréž jej vídalo, neuzří ho, aniž více spatří jej místo jeho. Zboží, kteréhož
nahltal, vyvrátí, a z břicha jeho vytáhne je Bůh. Nebo utiskaje obnažoval
chudé; dům mocí odjal, a nestavěl ho. Aniž nasyceno jest břicho jeho; a když
míti bude, čehož žádal, nebude moci tím vládnouti. Když nasycen bude, soužen bude, rozpálí se, a všeliká bolest připadne na něho. Ó by naplněno bylo
břicho jeho, aby Bůh vypustil na něho hněv prchlivosti své, a dštil na něho
boj svůj!
Utíkati bude před zbrojí železnou, a upadne na lučiště měděné. Zžíře jej
oheň, kterýž nebývá podpálen, trápen bude, kdokoli pozůstane v stánku jeho.
Odkryjí nebesa nepravost jeho, a země povstane proti němu...«
A psáno jest v žalmu 139.:
»Oni myslili na nepravosti v srdci; celý den strojili války.
Naostřili jazyky své jako hadi; jed zmijí jest pode rty jejich.
Souhrn oklik jejich, usilování rtů jejich zasype je.
Muž žvavý nepozvedne se na zemi; muže nespravedlivého zlé věci polapí v zahynutí...«
Radíme tedy spíše Karlu Čapkovi a jemu podobným inteligentům, aby
se modlili slova 140. žalmu:
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»Polož, Hospodine stráž ústům mým, a dvéře vůkol rtům mým.
Nenachyluj srdce mého slovům zlosti, k vymlouvání výmluv v hříších
s lidmi pášícími nepravost: a nebudu bráti podílu na libostech jejich.«
JINDŘICH STŘEDA
ODPOVĚĎ PRÁVU LIDU. V Právu Lidu ze dne 15. listopadu 1936 se
rozepsal p. dr. O. Sulík o knize »Stavovská myšlenka« a všiml si při této
příležitosti úvodního článku této publikace. Jak už je zvykem marxistů
a demokratů v tjéto zemi, nepokusil se o věcnou kritiku, nýbrž podle metody
účinnější, která jen jedním slovem, ale hezky jednoznačně a výrazně charakterisuje posuzovaného autora ad usum vrchnosti a policie, řekl o kritisované
stati, že z ní čiší »totalitní ideologie f a š i s t i c k ý c h doktrín«. Čímž má
býti, milý čtenáři, který tuto kritiku čteš, řečeno vše, co potřebuješ: buď
opatrný, podáváš-li jmenovanému pisateli ruku a vůbec, vyměňuj s ním jen
zdvořilostní fráse rozlučovací, jako třeba »těšilo mě, pane, že jsem Vás poznal«. Jiné řeči, týkající se t. zv. světového názoru, se nedoporučuje s ním
vést, neboť věz, že se opovážil užít slova »celek«, což je pádný doklad pro
jeho totalitní nazírání a protože nemá v každém řádku slovo demokracie,
jest zjevně fašistou. Nic nevadí, že napadený pisatel nikde o totalitě, tím méně
o fašismu nemluví, naopak souhlasně s redaktorem jmenovaného sborníku,
dr. Berounským, uznává, že stavovství je nezávislé na té či oné formě, to, že
se dopustil dvou jmenovaných gramatických přestupků, je jasným důkazem
jeho podezřelosti. Bohužel musíme p. dr. Sudíka upozornit na jistou nedůslednost, které se asi dopustil v návalu svého rozhořčení. Kniha, o níž mluví, je
totiž sborník statí různých autorů, které se vzájemně doplňují; nuže, odpovědí na jeho pochybnosti, je-li pisatel pro fašistické chápání stavovství, je
v článku doc. J. Havelky, který si dr. Sulík s pochvalou cituje, a tam se přece
praví, že totalita fašistických systémů a jejich vůdeovský princip se nesnášejí se stavovstvím. Kdyby byl jen trochu důsledný, viděl by, že citováním
tohoto článku potírá své vlastní tvrzení o fašismu podepsaného.
To ovšem není vše. Jiná hrozná výtka postihuje autora úvodní stati
Sborníku. Žádá totiž pro zdravou společnost splnění dvou požadavků: uchování rodiny a zabezpečení a rozmnožení soukromého vlastnictví. Toto jest
podle p. dr. Sulíka materialismus, nehodný katolického filosofa. Katolický
filosof se tedy omlouvá; nemůže opravdu za to, neboť katolicismus je mu
zároveň něčím, co objímá celu skutečnost, až po tu »materiální«. A jestliže
je to dr. Sulíkovi příliš materiální, je to nový doklad pro tvrzení o neúčinnosti a slabosti moderního humanismu.
Na jedinou věcnou námitku p. dr. O. Sulíka, že v knize není uvedena
»Rukojeť křesťanské sociologie« dr. B. Vaška, odpovídáme, že uvedený spis
je zaznamenán v knize na str. 109. ve III. oddílu bibliografie »Stavovská
myšlenka v sociální nauce katolické církve. Encyklika Quadragesimo anno.«
RUDOLF VOŘÍŠEK
OPRAVA. V básni „Z české vsi" od Suzanne Renandové, která byla
otištěna v minulém čísle, třetí verš zdola a má znít správně „sen, jenž vábí
přece" místo ,,ten, jež vábí přece". Prosíme naše čtenáře, aby si na místo
chybného verše, zatemňujícího smysl celé sloky, vepsali znění správné.

Čtenáře Rádu upozorňujeme na některé knihy edice Akord:

HEGROVY BÁSNICKÉ
PŘEKLADY STAROZÁKONNÍ
1. KNIHA IJJOB — zbytek nákladu za sníženou cenu
Kč 15'—.
2. V E L E P Í S E Ň — 2. vydání — r o z e b r á n o .
3. ISAIÁŠ — kniha nejširší stupnice výrazových prostředků uměleckých i mravních, za Kč 25*—.
Připravuje se kniha proroka Jeremiáše, báseň velkého
spravedlivého pathosu.

ŘADA DUCHOVNÍ ORIENTACE
Tenké svazky — silné svým obsahem:
1. Franz Werfel: VELKÁ OTÁZKA. Poslední výtisky
za Kč 9'—.
2. Jacques Maritain: NÁBOŽENSTVÍ A KULTURA.
Kč 9'—.
3. Dominik Pecka: SMYSL ČLOVĚKA (v tisku).

ROMA LOCUTA
Soustavná řada papežských projevů:
1. ENCYKLIKA O KNĚŽSTVÍ. Za Kč 4*20.
2. PROJEVY O KOMUNISMU. Kč 4*20.
3. O FILMU. Kč 3*20.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA MORAVĚ
1. V. Denkstein: CHRÁMOVÁ STAVBA KLÁŠTERA
KRÁLOVÉ NA ST. BRNÉ. Se 4 autotypy. Kč 9 —
2. Alb. Kutal: PIETA SVATOTOMÁŠSKÁ (v tisku).
V edici Akord vyjde ještě před vánocemi významná vědecká novinka
Dr. M. Habáně O. P.: PSYCHOLOGIE.
Z ostatních knih Akordu:
Jan Dokuli!: KŘÍŽOVÉ DNI, nejkrásnější básnický debut posledních let.
Zbývá několik exempl. na Van Gelderu za Kč 30'—.
E. Winter: BOLZANO A JEHO KRUH. Pouze brož. výt. za Kč 29'—.
Dom. Pecka: SVĚTLA NA MOŘI. Brož. za Kč 19'—.

Posílá Edice Akord> Brno, Klácelova 2

UPOZORŇUJEME NAŠE PŘÁTELE,
kteří získali v běžném ročníku alespoň jednoho
nového odběratele nebo kteří jej získají ještě do
15. ledna 1937, že dostanou darem

PRÉMII
jíž jest

E R B O V N Í K N Í Ž K A NA R O K 1936
Knížka obsahuje řadu významných literárních
příspěvků a několik desítek kreseb od Břet.
Št o r ma, který knížku také upravil.
Knížka vyjde koncem roku a na knihkupeckém
trhu bude státi Kč 21'—.
Stačí poslati administraci Rádu korespondenční
lístek s adresou nově získaného odběratele a
s Vaší adresou.
Podobný tisk chystáme i pro příští rok pro ty
přátele, kteří se zaslouží o rozšíření

Rádu.

VĚNUJTE JAKO DÁREK K VÁNOCUM NEBO K NOVÉMU
ROKU PŘEDPLATNÉ NA NOVÝ ROČNÍK REVUE RAD!

Používání novinových známek povoleno výnosem fieditelství pošt a telegrafů
v Praze, čj. 59.895/VII ze dne 3. dubna 1936. — — Podací úřad Praha 22

