REVUE PRO KULTURU A 2IVOT
J.Vilikovský o neznámém Milíčovi
Vladimír Vokolek: Než matka vrátí se - Martin Beheim-Schvoarzbach: Svůdcova smrt - Josef Berka
Hromnice, Cestou k Jí nu - Michelangelo Buonarroti
Dva sonety /
Jan Vilikovský: Milíčovy české modlitby - Jan Milic:
Modlitby - Romano Guardini: Otče náš, jenž jsi na nebesích - Josef Kostohryz: O minulosti - Georges Pages: Pojetí historie v dnešní Francii - Jindřich
Středa: Česká pravice /
Varia: François Mauriac: Učitelé ve Francii - Kristián Michna: Krásné důsledky aparátnické demokracie - Daniel-Rops: Dopis z Francie - Stanislav Berounský: Co víme o Německu? - Heléne Borgé-ová:
O duši chudého /
Poznámky: Nové dílo Bohuslava Martinů - Několik
slov o G. Pagèsovi - Dvě původní prosy - Josef Berka
- Přítomnost chce po nás víru živou /

8
IV

1938 V PRAZE I

Ř Á D

REVUE PRO K U L T U R U A ŽIVOT

Řídí František Lazecký s redakčním kruhem.
Redakce a administrace Praha III, Mělnická ul. 13.
Vychází v šestineděl. lhůtách, celkem 8 čísel ročně v rozsahu 4-5
tiskových archů.
Knihkupeckou expedici má Ladislav Kuncíř, PrahaII,Voršilská3.
Předplatné na celý ročník 45 Kč.
Jednotlivé číslo 6 Kč.
Majitel a vydavatel Rudolf Voříšek.
Odpovědný redaktor Kamil Lhoták.
Tiskne knihtiskárna Prometheus, Praha VIII, Rokoska 94.
Číslo šekového konta 95.855, vlastník: Administrace revue Řád.

Příští ročník Ř Á D U
bude zahájen již až po prázdninách.
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Čtenáři s radostí uvítají rozšířený pracovní plán a okruh spolupracovníků.
Pracujeme na svém díle bez zisků
a bez podpor. Naší odměnou jest jen
dílo samo a porozumění našich přátel
a čtenářů.
Zaplať Pán Bůh za všechnu přízeň
a na shledanou v příštím ročníku.

Pokud jste tak neučinili, splňte, prosíme, svou povinnost
a vyrovnejte nedoplatky na předplatném.
Vplatní lístky poštovní spořitelny si vyžádejte v administraci.
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Než matka vrátí se, na loktech dítě chovám
a konejším je starou, neumělou písní.
Už stmívá se a kroky ještě nezní v síni,
jen teskné hlasy léta lkají v suché skříni,
tam v očistci snad duše příbuzná se tísní.
A v očích chlapce dosud strážný oblak svítí,
když matka z tmy je nesla mořem křtitelnice
v zem zaslíbenou dětinství ve jménu svého syna;
však příliv noci stoupá zas a vlna vlnu vzpíná,
a stíny tonoucí se plazí do světnice.
A uštkly stůl a na něm známé tváře věcí
vtekly černým jedem, svíjí se a blouzní,
kout vyplazuje tmu a rozvírá svůj jícen,
v úzkosti dítě žvatlá: džbán a kříž a svícen . . .
— Neboj se, to jsem já, hlas matčin s dětským souzní.
Tma opadla a věci září čisté, klidné,
jak v hlase matky vysloveny ponejprve,
když slovem věrnou tvář jim vtiskla, tichý život vdechla.
Pokojně dítě usíná, jen moje lítost nezaslechla
odpověď příliš tichou pro hukot mé krve —
Než matka vrátí se . . . má duše osamělá
jak jabloň cizí roub mě ve svých loktech chová.
U otrávených vod vzpomíná na svůj život planý
a na vrub vzpomínky se ujal plod na lítost štěpovaný,
a voněl k ženě: Vezmi! zarděn do nachova.
Tu chvíli osiřelou dals mi žít zde, Pane,
než ruce mateřské mě vezmou do náručí.
A matka prodlévá a již se připozdívá,
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má duše, chůva bezdětná, mi cizí písně zpívá,
a táhlé žalmy hvozdů v hlase jejím hučí.
V opustěnosti volám: džbán a kříž a svícen,
a vše cos pojmenovat, matko, učila mne,
noc s věcí vymlela však hrany tvého jména,
hlas klouzá do ozvěn a zemdlen v šeru sténá,
jak skřivan, když jej vichr setřás v moře klamné
a mateřštinou brázd se touží dorozumět,
však pýchou potop dmou se prsa oceánu,
a nežli blesk je pokřižuje, vzpurné vichry sváže,
nářečím vln a bouře na cestu se táže,
zlomeným křídlem koktá stesk po rodném lánu —
Než matko vrátíš se, ó, jak se dorozumět
u hořkých vod, kde žízní souš mé slepé tváře.
Jak bílý oblak vystoupilas z hladin zraků mojich
a suchá tesknost solí v nerozpustných slojích
po tobě kameněla, šedl lesk tvé záře.
Vryp vidění mi vrací jenom ostrá bolest,
pak znovu zaleskneš se v kameni mých očí,
a tvrdý zákal smutků v paprsky se láme,
tvé dítě v tmách zas vidět zvyká věci známé
čekajíc trpělivě, až tvé nohy vkročí,
až písek němých snění, soumrak naplavený
v zátokách mojich dnů se drobit počne pod tvou patou,
řeč vrátíš mi a slovo tvojí pevnou stopou bude,
v níž tato píseň úzkostná mou noc jak moře Rudé
bezpečně přejde v zemi slíbenou a svatou . . .
Stojaté černé vody hnijí v jizbě moji,
hle, nad nimi tvůj hlas tak úpěnlivě krouží
a tepot křídel rozpjatých, po letu povědomých
ve vodách zrcadlí můj dech a úzkosti své do mých
a křestním jménem mým se dorozumět touží . . .
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Nyní se dalo do chumelení, ale aniž polevila děsivá zima. Hluboká noc, bez měsíčního svitu, chce zastříti dílo přešlého dne, spolčila se s nejzamlklejšími roklemi hor Klüth, aby potopila do tmy
bezútěšnou podívanou, již jí zanechal večer. Ale teď je tu sníh, jen
tenká pokrývka, stačí však, aby vše, co se stalo, vyňala z noci
a takřka postavila na mlčící, hrůzný podstavec bledé barvy a mramorové důstojnosti. Nelze spočítati, kolik maličkých, zkroucených
tílek asi, smeteno nejzazší únavou, vklouzlo pod tuto pokrývku,
jež neposkytuje ochrany, ale jest už jen strašidelnou okrasou,
poslední okrasou, které jim země dopřává, pohodivši je, se vší
svou náruživou mrhavostí, syté smrti. Je to jedno z oněch smetišť
smrti, jež si mimochodem sklízí, aniž by se příliš o to namáhala.
Děti se nedají spočítati, neboť se jich mnoho zapletlo v chomáče
po dvou, po třech, po čtyřech v objetí poslední, nejstudenější hodinky, rovnající se téměř rozkoši, a jako by se zdráhaly opět od
sebe upustiti. Hubená ramena, pozdvižené koleno dávají na pospas
sněhu a větru, paže pevně semkly okolo posledního tepla druhova,
ale hlavu položily hluboko na hruď jiného, nebo ještě hlouběji,
s tváří štvaného zvířete, na odpírající se útočiště země. Nikdo jich
nemůže spočívati v této bezhvězdné, sněžně bledé noci, která teprve k ránu ustoupí tenkému, zimou přeostrému srpku měsíce;
onen jediný, jenž by to dokázal, je jako beze smyslů, jsa zachvácen zoufalstvím, jež je příliš strašlivé, aby se spokojilo pouhým
zadrhnutím tepotu srdečního. Kdyby jen bylo o něco méně neutěšitelné a neodbytné, zhynul by život pod jeho spárem; ale takto
se rovná pekelné veselosti, pohánějící krev hlavou divěji než obvykle, a ničím se neliší zevně od radosti ze života, leč potutelností
smíchu. Tam těm mrtvolkám je dobře; uloženy do řad, jsou o kročej blíže tajemným touhám lidské duše; tento však je vyvrhel,
nesmí státi v řadě, sama smrt j e j oddělila a zamítla. Choulí se na
kameni, omotal okolo sebe hadříky nejlepších mrtvých: ty cáry
a horkost jeho zoufalství j e j obrnily jako pancíř proti smrti mrazem. Dokonce i flétnu má ještě u sebe, vězí v kapse u kabátu a tu
a tam se mu zapře do boku. Je zlý až k zapomenutí sebe, je vnitrně
rozdrásán a zmařen, smuten je až k smrti, ale šíji a dokonce hlavu
si omotal kazajkami a šátky, jež uzmul nebožtíkům u svých nohou; vyhlíží jako netvorný, kulatý uzel, jak tu sedí na balvanu
a přemítá, nad sněžným prostěradlem, ležícím na těch všech dětských údech, v této děsivé, osudné noci. Jeho dech dýme a míjí
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klidně a spořádaně. Ale není možno vnésti pořádek do jeho zoufalství. Vždyť se nemůže zbavit slov starého konšela z Hamelu:
Má stále na očích prázdnou, lhostejnou, uzavřenou tvář s bílými
vousy a svislými lícemi, promluvivší tak hrozivá slova a přece jen
se dívající tak bez rozpaků narudlýma, psíma očima, očima osmdesátníka, již takřka slabomyslného, u něhož byste se nenadáli
tak neúprosné zloby na vyřčení těchto slov: „Bůh někdy odhazuje
svůj nástroj, použiv ho, ale ten druhý je štědřejší a šlechetnější ! "
Pobožný a už zpitomělý stařec zůstal za těch slov zcela lhostejný,
ale Kašpar, ačkoli je zaslechl jistotně z jeho úst, má za to, že ví,
odkud se vzala.
Stále ještě se mu provázek těžkého měšce zadírá do šíje. Opět
a opět si rukou hladí po té naběhlé žíle, pln bláhových obav, že
by se mu mohl ztratit některý z penízků, jež přece znamenaly
jeho zatracení. Laská se s tím nejohavnějším, nejhorším ze všech
ortelů smrti v beznadějném oblouzení. Není pochyby, jeho pán
a dárce už mu neponechal mnoho místa a vlastní vůle mimo té
hanebné poroby. Ví to a sklání se, pln jsa běsu a vzteku, v žalostné
nemohoucnosti.
Neboť jeho pán a dárce jej má úplně v rukou, zná j e j do poslední žilky, ví o něm vše; zkusil to už a zvěděl to v oné první
noci, kdy j e j políček podrobil v poddanství. Jeho pán a dárce
o něm ví ještě víc, než on sám; jeho pán a dárce, aby si ukrátil
chvíli, mu tu a tam poskytne něco ze svých vědomostí. Jen v nepatrných soustech, neboť jsou plna leptavé žíravosti. Záleží toliko
na jeho šlechetném dárci, aby jej, podle své libovůle, zabil jedním
z takových zákusků, ale on ještě č e k á . . . Nedávno dokonce splnil
jakýsi z mnoha neurčitých slibů, v úmluvě obsažených, jestiť
š t ě d ř e j š í . Učinil z něho bohatce. Odstrčen smrtí, civí s naraženým měšcem zlata nad strašidelným hřbitovem těch, jichž život
a veliký úmysl zhanobil svým zasažením. Chlad se zdráhá zabít
i jeho. Ani ho nemrazí, tak daleko jde pán a dárce se svou péčí!
Znovu padají váhavé pápěrky; srpek se opět schoval. Několik
mohutných, holých stromů praská. Už vládne mrazivý klid. Občas
se vynoří bledá hvězda na nebi, a opět mizí. Nepohnutý, provinilý
trosečník sebou škube za dotyku němých odhalení, jimiž j e j zahrnuje jeho pán, po svém mírném, sotva znatelném způsobu. Mohu
ještě požadovat mnoho, myslí si náhle se sveřepým posměchem:
nežli mu vše vmetu pod nohy. Buďtež jakkoli utajeny a plny zlého
studu věci, jež naň dotírají, jedno ví dokonale: chytl se do strašlivé pasti, zaprodal se, aby byl nástrojem, a byť i nebyl zahozen
z ruky onoho š t ě d r é h o a š l e c h e t n é h o , byť i byl dokonce
odměněn, přece jen neujde odplatě vlastní. Bylo ho použito k tomu,

aby pošpinil velikou horlivost, aby zkřivil skutek vznešené zbožnosti, aby zavedl na bludnou cestu divoucí křížovou výpravu dětinných duší a nacpal neřádu do hluboké, svaté, tetelící se rány.
Toto vše učinil, a nevěděl ani, komu k vůli. Někdy se mu zdá, že
cítí ze smrtelného, osamělého klidu té mrazivé zimy, jak se příčí
nepojatelná, božská bolest, větší než všeliká víra a všeliké zoufalství, za hanobení jeho těla, jeho zející rány — ale to jistě jen
vnímá žalostný, zkřivený obraz hněvu, jejž na sebe uvalil. Ostatně
ne teprve od oné ničemné úmluvy v Hameln, také ne teprv od oné
opilosti podal ruku k zběsilé hře proti milosti, k oné rudé, vzteklé
mši odpadlíkově: začalo to mnohem dříve. Ze samolibý příznivec
s teplou, měkkou rukou výborně zvážil druh a jakost vyvoleného
nástroje ve své strašlivé záludnosti, to je mu jisto. Jako se nečiní
kozel zahradníkem, nevolí se lékař za katana. Zdaliž horkem klokotající pochotě jeho prostopášnosti, nevýslovná krutost jeho
představ, děsivé skřípění zubů, jež se u něho dostavuje tam, kde
jiní zakoušejí lásky — zdaliž to nebylo prvním, základním posvěcením, jehož se mu dostalo v službě Odpadlíkově? A nejranější
záchvěvy jeho zvířecí ničivosti, která j e j opíjela jako těžké víno;
hořekující oběti, jež s úsměvem trápil s vychytralostí a slastí,
uřícen, maje mozek pln ochraptělé náruživosti: nebýval to první
žold, jejž přijímal od svého zavilého, ó, tak štědrého pána, za
službu, z které už nikdy nebyl propuštěn ? Který mozek lidský by
byl dosti veliký a zlý, aby vymyslil takové věci? Ne, byly přineseny mistrem vzpoury, aby oddělily jeho schopné od neschopných,
vraženy jako klín do krunýře zbožnosti, jejž poslové boží na zemi
hledí ukovati na naši věčnou ochranu. Zdaliž jeho zavilý průvodčí
za ním s úšklebkem nestál, když přihlížel k mučivému výslechu
Hannině; zdaliž ne právě on mu hodil děvčátko Lis, jako sousto
na pospas, jímž chlácholíme podrážděnou šelmu; zdaliž mu nepošeptal, že je kratochvílí, vydati chorého chlapce na vlastních zádech ohavné nákaze, jež naň čekala v údolí malomocných ?
Kašpar vzteky zasténal sám do sebe. V téže chvíli se blížily
tápavé kročeje za jeho zády místu, kde seděl. Bývalo by to zbytečné ohlížet se a pátrat bledým úsvitem: věděl dobře, komu ta
návštěva platí. Jeho ruka sebou škubla po naditém měšci s penězi
a také po flétně, aby onomu vše vmetla pod nohy, ale nepohnul
se. Zatím kdosi vedle něho několikrát silně zadupal do země, jak
děláváme, chceme-li si střásti sníh s bot, nebo také na zahřátí
nohou, a na pozdrav šťuchl rukou do čepice. Kašpar to viděl,
ačkoli, pln nezměrného vzteku, hleděl před sebe. Pak se také již
ozval tichý, lichotný hlas: „Buď zdráv, mistře! Zima, co? B r ! " —
Kašpar by si byl spíše uhryzl jazyk, než by byl odpověděl. Ale
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zdálo se, že příchozí má v úmyslu dát mu pocítit svoji moc, ihned
a bez okolků. „Vždyť jste mi ani ruku nepodal!" řekl s úsměvem
a s poťouchlostí, a Kašpar mu nemohl odepříti stisknutí ruky.
Ještě dlouho na to se mu zdálo, že s hnusem cítí teplý a chabý
dotek oné dlaně.
„Nejsme vždycky při tom, když se hroutí vysoké věže," promluvil cizinec záhadně, v ledabylém a povrchním tónu. „Někdy se
zřítí též samy, že? Ostatně, co tohle zde znamená?" A ukázal na
políčko mrtvých. Když se mu nedostalo odpovědi, pokračoval žalostivě: „Ach, chudinky dětičky. Kašpare Schnese, mistře, všecky
ty dětičky měly raději zůstat doma!" — Jak to žvaní, pomyslil si
Kašpar se vztekem.
„To se ví, že to všecko zase svedou na lucipera," prohodil cizinec žertovně. „Ale tu mi přichází na mysl, mistře, že jste ještě
ani neudělal kříž! Když jsem stál za vámi, aneb aspoň když jsem
vás pozdravoval, měl jste se požehnat křížem. Tak, jen to udělejte.
Já se zatím ohlédnu." — A, poněvadž Kašpar nepohnul rukou,
děl onen vesele: „Cože, nedostane se mi ani té maličké pocty?
Mistře, ani bych byl jinak nečekal. Nevyhlížíte jako hlupák.
Vážně, každý hledí, aby přišel k svému. Má nám to být odepřeno?
Co? N u ! " Opovržlivě máchl rukou a usadil se pohodlně a s funěním, jako starší, dýchaviční lidé, vedle Kašpara na zasněžený
balvan.
Strašlivé, důvodu nevědomé zoufalství, jež sevřelo Kašpara,
ustoupilo zlému, studenému vzteku, nenávisti neporovnatelné.
Bylo to jako osvěžení. Stále ještě se díval upřeně před sebe.
„Je to opravdu neřádstvo, tam t o ! " počal opět cizinec, vysmrkal se dvěma prsty a odhodil hlen. „Tohleto!" a ukázal na
ponuré pole před nimi, na němž znovu se chumelící sníh stále více
stíral trčící údy, hranatá ramena, kolena a lokty. — „Kolik jich
asi může být? Odhaduji hned desetinu, desátek, tak se to přece
říká, hehe! Ale také to přišlo moc náhle, ta pitomá zima. Ten —
hm, tam ten si počíná dost neokrouchaně s těmi, kteří běhají za
ním. Nemyslíte? Jsou — hm — zaměstnavatelé jemnocitnější,
štědřejší a šlechetnější... Ale to není naší věcí. Jen bych rád
věděl, mistře, a proto jsem také za vámi přišel: jak pak se hamelnské štiky vyjímaly v tom kapřím rybníku?"
Kašpar přemítal , chtěj nechtěj, co asi druh míní tou divnou
řečí. Ale poněvadž mu vládla v hlavě pustá mha, trvalo to hodně
dlouho; zatím onen, jako zaujat samomluvou, už pokračoval: „Asi
praošklivě. Velmi nezřízeně. Náboženských písní tam už asi nebylo. Co dokáže takový jediný křemínek v perlové šňůře, mistře,
viď ? Hned je odvržena. Tak se to děje v zahradách svatosti: jedi-
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ným plevelem je celý záhon popsut. Ale do toho nám nic není.
Ostatně ta pouť, celá ta pouť, ach, jemine! Znal jsem jednou kohosi, ten vyskočil do povětří a měl za to, že v povětří zůstane, ale
zase spadl. Ještě se náramně divil! Ne, tohle — vpád do prázdna,
rána do vzduchu, věřte mi opravdu..."
„Ale zdá se, že jste se ho přece jen bál," uslyšel se promluviti
Kašpar. Zarazil se, rád by to slovo zase byl spolkl. Cizinec vypískl
tichým, dlouhým hvizdem. „Už jste si tím lámal hlavu, nejmilejší?" otázal se posměšně.
„Co tuhle vidíte," odpověděl vztekle Kašpar, a sotva sám věděl, co praví: „Co tuhle před sebou vidíte, velmožný pane, to je
vaše porážka!" Také hned ve spěchu promluvil dále, nedav si
vpadnouti do řeči, a sám se tomu podivil: „Tuto je vaše moc
u konce! Zde mělo šílení začíti a vydati vám všecky na pospas;
ale vložila se do toho smrt a utrhla vám kořist od huby!"
Cizinec vypískl nanovo. „Pro pána krále!" děl zdlouhavě. „Co
se kohoutíte ? Tak veliká slova! A za koho mne konec konců máte ?
Tohleto — stojí za kočičí hovínko. Jde o jiné věci. Nu, vidíš, mezi
námi, jsme mstivi. Neb aspoň máme spadeno. Ohavnost, co? Budiž, to je vyřízeno. Ostatně mnohé díky, mistře, že to bylo tak
důkladně vyřízeno. Dály se tu věci před tím — vy je tak určitě
nevíte. Mám — ne, to nestojí za to, opravdu, také by nás to příliš
zavedlo. A nic vám do toho není. Ostatně, jak pravím, je to vyřízeno. Za druhé však, Kašpare Schnese, mistře: o tebe jde."
To zasáhlo. To trefilo jako rána do středu. Kašpar zavrávoral,
jako kdyby mu byla čepel probodla hruď. Ano, já, já mu jsem vydán! pomyslil si, a po prvé v této zimní noci se v něm rozlila mrazivost, tak třeskutá, že se mu srdce zarazilo. Ten druhý vychutnával svoje vítězství, dopřál si toho. Pomlaskával si v ústech, jako
kdyby si něco ssál z vyžraného zubu. To byl jediný zvuk, jejž tam
slyšeli.
Znenadání mu položil kamarádsky ruku na rameno. Levicí
poklepal na měšec s penězi. „Přepočítal sis to?" otázal se, opět
zcela mírný a povolný. Kašpar přikývl. „Tak vidíš! Není to sousto? A vše ostatní? N o ! " Opět zamlaskal a odplivl.
„Tak tedy jen o mne," děl chraptivě Kašpar.
„Mohu já za to?" optal se cizinec. „Zdá se, jako bych byl
k tobě přišel, ale jen se to tak zdá; ve skutečnosti to je naopak."
„To není pravda!" vyhrkl Kašpar.
„ A j , a j ! " cizinec na to. „Nevíme o ničem! A slastné okamžiky
před zhanobenými břichy, vyhřezlá střeva, uši nastřažené za sténání bolesti, vyjevené oči, jež pijí? He? Co chceš, holečku, potřebujeme-li posla, vybereme si ho, aby měl hbité nohy, chromého si

467

na to nezvolíme. Ostatně, co si lámeš hlavu! Nejsi jak nejlépe
ukryt? Tuhle" — a Kašpar ucítil, jak mu onen hmátl do kabátu
a vyňal flétnu: „Tuhle si zapískej písničku! Přede dvěma dny tam
v údolí jsi to dovedl tak mistrovsky, že by tě za to na císařském
dvoře uctili! Je to k závidění! Měšec plný peněz! Zdaliž některá
z tvých nejvznešenějších tužeb ještě je nesplnitelná? Srdce skáče
plno vznětů, ústa jsou na pravém místě. Umím já ukládati skvělá
poslání, obejde-li na to, a chlapík dovede být okouzlujícím k ženám, nebo divoký, podle potřeby. V takových já si libuji! Má dokonce k disposici náležité skřípění zubů, jestliže se pohne tak
zvané svědomí, a také na spásu duše se dovede po očku usmát,
když to musí být. Vše v nejlepším pořádku! Jak pak to bylo s tím
ujímáním v útrobách, jež hodíme na jiné? Opravdu, pomine vše,
který kokeš po tom zakokrhá? Krapet vzpomínky je spíše kratochvílí než mukou, jen to uměj pěkně zaonačit; krapet svědomí je
kořennou příchutí, je to jeden z našich nejlahodnějších vynálezů.
Ostatně, kdo máš citlivé patro, ono koření vypusť, požívej si a je
po všem. Opravdu, vše je zřízeno co nejlépe: služba malá, mzda
vysoká, spolehlivý, štědrý a šlechetný ochránce — co ještě chceš ?
A vysedá mi tu v noci pod širým nebem a brečí!"
Zdál se pohněván, rozkládal rukama v povětří, posléze Kašparovi vstrčil flétnu doprostřed úst, mezi zuby. „Tak pískej, k ďasu!
Někdo tě ostatně hledá, zdá se mi. Tamhle podupává za lesem, dej
mu znamení. Pískej, chci, abys pískal!"
Kašpar se přikrčil, vida ten stále divější vztek. Sjel prsty
k otvorům flétny, dechl do ní. Zamhouřil oči a foukal, byl bez
vůle, to příšerné stvoření si j e j opět podmanilo. Foukal, až se mu
tváře nadouvaly, a podivno, měl mrazivý, šílený pocit, jako kdyby
tím pískáním, mátožně se rozléhajícím do noci, procitaly všecky
ty maličké, studené děti u jeho nohou, a domníval se, že skrze
zavřená víčka oční vidí, jak pozdvihují hlav, jak si mnou oči a potom jedno po druhém vstávají a otřepávají si sníh, aby se po
dlouhé době opět vydaly na pouť.
Ale když náhle ustal, zimničně posedlý svými myšlenkami,
a vytřeštil oči, nebylo z toho nic. Sněžné pole tu leželo jako před
tím, a zaoblilo už leckterou hranatou postavičku, bylo je teď vidět
ještě zřetelněji, neboť se vynořilo zsinalé jitro, a čerň noci se
uchýlila do jedlin na svazích hor. Místo vedle něho bylo však
prázdné, a také nebylo viděti, že by sníh na kameni byl býval
promáčknut, ani šlépěje nebyly k objevení. Kašpar byl sám, a udělalo se mu ošklivě.
I pustil flétnu a sáhl si do druhé kapsy. Pocítil náhle s neúchylnou jistotou, že je pro něho možná záchrana jen jediná: táž,
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které se dostalo těm druhým. Nezbývá mu než utéci, třeba ještě
tam ty dohoní, schová se mezi ně, snad unikne. To byla jediná
cesta, jak se vymknouti lichotnému běsu, studenému, posměvačnému příznivci. Jen bylo třeba jednatli rychle, honem, honem.
Provaz odhodil; byl by s ním musil ke stromům, a byly daleko, to by možná bylo pozdě. Zbývalo jediné. Provaz se sotva
dotkl země a mnoha kruhy a kličkami zlehka zapadl do sněhu,
a Kašpar už měl ostří otevřeno a v tomže okamžiku, maje ret mezi
zuby, si vrazil ocel do prsou. Uvízla v něčem tvrdém, ruka zaváhala a pud zvracení j e j dávil v hrdle; bylo však dobré, že zmařil
všecko vědomí, všecek strach; ruka se zmohla na druhý, krutější
pohyb, vytrhla opět ostří, strašlivým trhnutím je zaryla do hrdla
a nejzazší, už nic nevědoucí mocí jím škubla napříč. Krev vytryskla a hrnula se vřele pod kazajkou po nahé hrudi.
Z románu »Děti svatého Michaele« přeložil BOHUSLAV REYNEK

JOSEF

BERKA

HROMNICE
Ret znáte okapů i keř, kde pramen zpívá,
kdo ale volátko dnes k Boží chvále zved?
Pod mezí sněhy spí a nepopraskal led,
i nad plynutím vod si ještě hoví jíva.
Snad sponám rezavým steh povolit dal mráz,
však v kruzích výš a výš vzlétají křídla ptačí,
oh, písním jásavým hrdélko sotva stačí,
ozvěna beztak už jen pokulhává v nás.
Má hrudko, bezelstná jak ústa andělova,
jak věčně patrný je božské dlaně stisk,
hle, pluh jsem připravil a s tebou jít chci znova.
V kolébce pupenu až obrátí se list,
ať první stane tu zas noha rolníkova,
a pro zrn holátka prsť rodnou počne hníst!
6o
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JOSEF

BERKA

CESTOU K JÍNU
Samoten kříž tady na břehu hubených políček stárne,
modřínů plachetku rzivou už vítr mu od očí zdvih —
denně jej vídávám, zimy když dusí tu toužení marné,
jásavou skřivánčí písní když jarní hlas zvonice zpych.
Voní tu hořec a rozrazil, dokola čekanka roste,
z pasek i mlází sem k prameni večer zvěř přivádí pít,
před jitrem přijde sem trávnice v linecké zástěře prosté,
a sekáč brusem tu pohladí umdlený hrabice břit.
Kamenný prste, jenž mlčením chválíš i varuješ tady,
na mladá léta dej vzpomenout zármutku stařen a vdov,
či nedals útěchy všechněm, když války tu šlapaly v sady,
a pohrom pruty v tvář psaly nám zlobu svých ďábelských slov?
Ještě dnes vidím ty důlky, jež kolena v trýzni tu ryla,
bitev dým v dálce když na věky zahalil synovu tvář,
v šelesty korun tu půlnoc s tmou přísahy milenců slila,
na černé zástěře její zas plápolá požárů zář.
Okamžik jenom mi dopřej, ať tiše tu postojím ve žních,
opona tísní až spadne a k stříži kraj přistoupí tich,
otec tu v záhonech stával tak zamyšlen v kalhotách režných,
týž čas ať protéká mnou, jenž tu tenkrát se dotýkal jich.
V jistotě Tvé ať jdu s rozsívkou, s rýčem i s povřísly k mlatu
blíž a blíž k hlíně nechť tiše se přikloním životem svým,
ze zaschlých věnečků náhle tak cítím zas šalvěj a mátu,
a v oběť chleba a vína se slévá mé farnosti dým.
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MICHELANGELO

DVA

BUONARROTI

SONETY

Obtížen lety, hříchy přeplněný,
v zlozvyku silném tona neochvějně
jedné i druhé smrti blízek stejně
přec jedem živím srdce svého stěny.
Už nemám vlastních sil bych doznal změny
v životě, lásce, zvycích; beznadějně
bez božské ruky Tvé zabloudím, zřejmě
bez uzdy Tvé jsem ztracen, zavržený.
Nestačí, Pane, duši touhou jatu
nechati toužit po nebeském městu
kde stvořils ji, dřív nemající bytí.
Dřív než ji zbavíš smrtelného šatu,
prosím, ó zkrať tu dlouhou, strmou cestu,
nechť jistá je a jasně duši svítí.
To dobře vím, že věc je bez ceny
se cítit, Pane, sám a bez Tebe;
ač touhou hnán k výšinám do nebe,
mym údělem je vlastní dech jen znavený.
Kéž pouto jisté, Pane, dá se mi,
jímž dary nebes chytím pro sebe;
jím víra je a ta mne povede.
Bez milosti je život ztracený.
Tím vzácnější a dražší pro mne je
ten dar všech darů; dražší, vím,
že v světě mír znamená jenom víra.
Proč krev svou prolils, Pane, miluje,
svým veden milosrdenstvím,
když jiný klíc nám nebe neotvírá?
Přeložil JAN REY
60*
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JAN

MILÍČOVY

VILIKOVSKÝ

ČESKÉ

MODLITBY

Při líčení duchovního života českého v době Karla IV. vžila
se u nás tradice, zdůrazňovati a značně temnými barvami líčiti
především stinné stránky tehdejšího církevního a náboženského
života. Vychází se při tom obyčejně od konstatování, jak přičiněním Karlovým a Arnošta z Pardubic vzrostla moc církve a bylo
utvrzeno privilegované postavení stavu duchovního a jak stouplo
bohatství církve; nutným důsledkem celého tehdejšího systému
i těchto hospodářských podmínek byl, praví se dále, pokles mravnosti v duchovenstvu, jeho záliba v okázalém a často rozmařilém
životě a časté přestupky i proti nejzákladnějším zásadám křesťanským. Podkladem takového líčení jsou obyčejně výroky a charakteristiky nábožensky zanícených mravokárců a kazatelů jako byli
Waldhauser a Milíč. Při tom se však ku podivu často přehlíží, že
výtky a námitky, které činí tito mravokárci, nelze ještě považovati
za objektivně správnou charakteristiku doby, že jsou především
nutným produktem jejich kazatelského úřadu (Praedicato est manifesta et publica instructio morum); jejich nutně jednostranný
obraz mravního stavu doby nemůžeme přijímati bez kritiky, zejména jsou-li naše hodnotící hlediska dnes zcela jiná než byla
jejich. Zapomíná se však ještě na jednu věc, že totiž zvětšené
množství a naléhavost výtek nemusí býti jen dokladem většího
mravního poklesu doby, nýbrž může býti vykládáno také jako svědectví zjemnělého mravního citu a vůbec větší kulturní vyspělosti,
jestliže zjevy, jež v dřívějších dobách ucházely pozornosti nebo
nevzbuzovaly valného rozhořčení, se nyní bez rozdílu odsuzují.
Tato zvýšená citlivost pak je nepochybně v souvislosti se snahami
Karlovými a Arnoštovými a jest kladným výsledkem jejich činnosti. A právě tyto kladné hodnoty bude třeba ukázati a prozkoumati jasněji, než se dálo dosud.
K takové revisi dosavadních hledisk a názorů má nejvíce důvodů naše literární historie, neboť doba Karlova znamená v rozvoji naší literatury, jak stále jasněji poznáváme, skutečnou epochu. K dotavadním výbojům básnickým přistupuje nyní všestranný rozmach prózy, k úsilí uměleckému řadí se nyní neméně
vážné snahy vědecké. Podobně jako dříve při poesii, také v próze
objevují se nejprve díla obsahu náboženského, ale taková, jež mají
současně i funkci beletrie (Životy otců, Passionál, Život Krista
Pána). Teprve později vznikají spisy, v nichž jest hlavní věcí
myšlenkový nebo mravní obsah a jež směřují k prohloubení nábo-
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ženského života. Tyto spisy, v nichž se jasně zrcadlí tehdejší náboženské hnutí, jsou sice předmětem badatelské pozornosti již od
dob Palackého, přece však nejsou dosud prozkoumány a zhodnoceny tak, jak by zasluhovaly. Tento stav věcí, snadno pochopitelný
— badatelé se soustřeďovali především na výraznější a nápadnější
zjevy a děje z počátku XV. století, a ze století XIV. studovali
především ty, které se jevily býti v souvislosti s pozdějším vývojem, — přivodil přece některé škody. Z nich největší je ta, že stálým zřetelem k době pozdější se poněkud zkreslila perspektiva;
vynikající osobnosti druhé poloviny XIV. století se posuzují většinou jednostranně, jen jako „předchůdci husitství", při čemž se
však někdy přehlížejí důležité rysy, jimiž se jejich snahy liší od
pozdějších a z nichž nejdůležitější jest fakt, že se veškeré jejich
snažení rozvíjí v rámci církve a omezuje na tento rámec.
K významným projevům náboženského hnutí doby Karlovy
patří nesporně i staročeské modlitby, jichž se nám v rukopisech
století čtrnáctého a patnáctého dochovalo velké množství, jež však
dosud nebyly zařazeny do celkové linie vývojové. Toto zařazení
nebylo možné proto, že nejsou rozřešeny nejzákladnější kritické
otázky, těchto modliteb se týkající, jako jest datování jejich
vzniku, stanovení autora, prameny atd., a nejsou dosud ani texty
řádně vydány. Z rukopisných sborníků těchto modliteb jsou podrobněji známy rukopis lvovský (práce Golovackého v Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1861) a především nejdůležitější rukopis pražské universitní
knihovny, jejž budeme v dalším po příkladě starších badatelů
označovati znakem F ; jeho studium zahájil již Jungmann v „Rozboru staročeské literatury" (1842). Jungmann také určil správně
povahu těchto modliteb (str. 137): „Modlitby ty z veliké částky
jsou přeloženy z liturgie Římské posavad užívané." Pozdější badatelé zajímali se hlavně o modlitební texty veršované, považujíce
je neprávem za písně (Konrád, jenž řadu těchto skladeb otiskl).
Mylnost tohoto názoru prokázal Z. Nejedlý ve svých Dějinách
předhusitského zpěvu v Čechách (str. 279—282). Všecky texty
tohoto rukopisu, prosaické i veršované, které nebyly do té doby
tištěny, otiskl Flajšhans ve IV. a V. ročníku Českého Musea filologického (v letech 1898—1899), slibuje při tom i podání kritického a literárně historického rozboru ve „zvláštní úvaze", která
však dosud nevyšla, podobně jako ani aparát kritický, jenž měl
oznámiti „všeliké změny v rukopise" (IV., 44—45). Práce pozdější
(Kůstovy a Ripplova) zabývají se hlavně zjišťováním, které
z modlitebních textů v našem rukopise obsažených jsou zachovány
ještě v jiných rukopisech. Podrobnějšího myšlenkového ani pra-
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menného rozboru se těmto modlitbám však nedostalo. Detailní
a všestranný takový rozbor není ani cílem této stati; jde tu o několik zásadních poznámek a zjištění, která však mohou značně
přispěti k správnějšímu zhodnocení a pochopení těchto textů.
J. Jakubec v druhém vydání svých Dějin české literatury zajímavě upozorňuje na jeden z možných pramenů našich českých
modliteb, především marianských, totiž na veršované latinské
modlitby Konráda z Heimburgu a Alberta Pražského, jež vydal
Dreves (Analecta hymnica, III.). Nazývám jeho upozornění zajímavým proto, že svědčí, jak naléhavou se mu jevila potřeba nalézti konečně i těmto textům místo v našem myšlenkovém i literárním dění; je z něho však zároveň vidět, že si Jakubec nevšiml
základních rozdílů mezi těmito dvěma skupinami modliteb. Latinské texty, na něž odkazuje, nejsou jen projevem opravdové zbožnosti, pro jejich autory vedle náboženského obsahu byla neméně
důležitá i forma projevu a skládali své modlitby (nehledě ani
k vnějším podnětům) právě proto, že jim texty dosavadní nevyhovovaly; také thematicky se liší od českých tím, že zpracovávají
úzce vymezený okruh (modlitby mariánské a k svatým). Naproti
tomu české modlitby vztahují se na celý soubor náboženských
úkonů a jsou určeny k tomu, aby ukojily nejzákladnější potřeby
tehdejšího nábožensky žijícího českého laika. Ten nepotřeboval
překladu výrazově i citově rafinovaných textů latinských, jež se
jeví především jako zcela individuální výtvor, nýbrž modliteb posvěcených staletou tradicí církevní a tlumočících náboženskou
zkušenost obecnou. Nebylo ostatně tehdy ani českého prostředí,
pro které by takové zjemnělé formy zbožnosti mohly vzniknouti,
— pokud někdo takové nároky měl, měl k jejich ukojení také znalost latiny — a konečně ani tehdejší naše spisovná řeč nebyla v takovém vývojovém stupni, aby mohla vytvořiti odpovídající české
přebásnění. O řešení otázky, jež Jakubce tak znepokojovala, třeba
se tedy pokusiti jinou cestou.
Nejprve musíme přihlédnouti pozorněji k vlastnímu textu
modliteb, zda nám neprozradí něco bližšího o svém původu. Prvý
pohled je málo povzbuzující, neboť toliko při jediné modlitbě (č.
155) jest uvedeno jméno jejího skladatele — ať již skutečného či
jen domnělého: „Toť jest modlitva svatého Augustina, jenž prosí
za milosrdenstvie, ta svrchupsaná modlitva." Skládá se vlastně ze
dvou částí, jejichž latinské originály (Domine Deus omnipotens,
qui es trinus et unus; Sancta et immaculata virgo Maria) se často
nacházejí v rukopisech od sebe odděleny, někdy však i následují
za sebou anebo jsou rovněž spojeny v jedinou modlitbu, jako v našem českém textu. Jiných jmen autorů v našem sborníku nenachá-
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zíme; lze však poměrně snadno zjistiti, že č. 8 jest překlad modlitby sv. Anselma za přátele (Duleis et benigne domine Jesu Criste, qui exhibuisti), č. 22 pak rovněž jeho modlitby za nepřátele
(Omnipotens et pie domine); sv. Anselmovi se připisuje také
autorství latinských předloh č. 168 (O intemerata et in eternum
benedicta) a 195 (Sancta Maria Magdalena). Od papeže Řehoře
pochází č. 151 (Domine exaudi oracionem meam, quia iam cognosco tempus meum esse prope), jiné dvě pravděpodobně od Tomáše Akvinského (č. 24, 114). Při několika modlitbách jest uvedeno, jakých odpustků jest jimi možno dosáhnouti (č. 30 = 63,
31, 61), z čehož je patrno aspoň, že tu jsou překládány modlitby
schválené církevní vrchností.
Při jiných modlitbách lze rovněž snadno rozpoznati, že jsou
překlady latinských církevních sekvencí a hymnů, jak to ostatně
o některých již bylo zjištěno; tak č. 3 Veni sancte spiritus et
emitte; 11 Ave facies praeclara; 34 Ave principium nostrae creationis; 60 Patris sapientia, veritas divina; zejména jasně je to
patrné o některých písních mariánských (167, 172, 173, 181, 182)
a písních o sv. Dorotě 190, Kateřině 191, Barboře 194; při č. 189
je přímo uveden začátek latinské skladby, z níž překládáno (Mi
Johannes, planctum move).
Důležitější k získání správného měřítka pro posuzování našich
modliteb je však skupina č. 14—17. Zde jsou totiž zapsány za sebou čtyři modlitby, které — ovšem v latinském znění — nacházíme ve stejném pořadí ještě dnes v misálech. Jsou to „Orationes
pro opportunitate sacerdotis ante celebrationem et communionem
dicendae", totiž modlitba sv. Ambrože, Summe sacerdos et vere
pontifex Jesu Christe, dále Ad mensám dulcissimi convivii tui,
přičítaná někdy sv. Augustinovi, a Tomáše Akvinského Omnipotens, sempiterne Deus, ecce accedo ad sacramentum. Poslední
z uvedených čtyř je modlitba „post celebrationem et communionem dicenda", Gratias tibi ago, domine sancte, pater omnipotens,
rovněž od Tomáše Akvinského. Při dalším zkoumání bude lze nepochybně nalézti více textů, jež se vyskytují v misále (zde uvádíme
jen č. 28, 100, 117, 118), ale nám stačí povšimnouti si blíže čtyř
výše jmenovaných. Jsou to, jak patrno, modlitby, určené pro kněze
a hodící se skutečně také jen pro kněze. Proč tedy byly překládány
do jazyka lidu modlitební texty, které nejsou pro lid? Odpověď
vyplyne sama, porovnáme-li překlad s originálem.
Při tomto srovnání ukazuje se totiž, že všecka místa, vztahující se na vlastní funkce kněžské a především na jeho obřadní
úkony mešní, jsou v českém překladě nahrazena a přetvořena tak,
že se v nich mluví jen o přijímání svátosti oltářní. Nejjasnější je
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tento postup při modlitbě prvé, která v překladě není ovšem rozdělena na jednotlivé dny týdne, jak tomu je dnes v misále, nýbrž
podána jako celek; při tom je vynechána větší část modlitby, připadající na středu, a vše, co misál předpisuje pro ferie čtvrtou
a pátou. Místo slov doce me servum tuum indignum, quern inter
cetera dona tua etiam ad officium sacerdotale vocare dignatus
es, čteme v textu českém: nauč mě hubeného, obmeškalého služebníka tvého, jehož si mezi jinými velikými tvými dary k tomu
svatému drahému hodu i kvasu ráčil pozvati.
A podobně je tomu ve všech dalších případech, kdy latinský
text mluví o úřadu kněžském:
concede mihi Missarum solemnia mundo corde et pura mente
celebrare;

daj mně nedóstojnému, hubenému hřiešníku s čistým srdcem a
s neposkvrněnu myslí k takéj
spasitedlnéj svátosti přistúpiti;

ut sacrificium laudis casto corpore et mundo corde valeam tibi
offerre;
istud divinum et coeleste sacrificium est celebrandum;
Quis digne hoc celebrare poterit?
hoc sacrificium celebrare
ut offeram tibi sacrificium quod
tu instituisti.

abych oběť svatosti tvé chvály
s čistým srdcem a s čistým tělem mohl pfijímati;
svátost tu nebeskú spasilivú dó~
stojno jest...
přijímati;
a kto to móže dóstojně přijímati...?
tu svatú nebeskú svatyni přijéti;
abych přijal ot tvé veliké milosti tvé dary v tvé nebeské svatyni, jenž si ustavil.

Z latinského textu bylo tedy odstraněno vše, co z něho činilo
modlitbu výlučně pro kněze, takže se ji pak mohl modliti každý
věřící, tedy i laik. Podobně tomu jest i v dalších třech modlitbách,
které jsme výše jmenovali. Že pak skutečně byly tyto modlitby
přetvářeny pro potřebu laiků, svědčí nejlépe jejich čeština, jazyk
vrstev a stavů neduchovních, laických. Bylo by snad sice možno
pomýšleti též, jak se v obdobných případech leckdy rádo činí, na
příslušníky řeholí, kteří neovládali latinu (především snad na jeptišky), ale proti tomuto výkladu mluví — i kdyby nebylo jiných
okolností — zcela zřetelně poznámka, připojená k modlitbě č. 120 :
„Zákonníkóm a zákonniciem" = řeholníkům a řeholnicím; nebylo
by jí zajisté třeba při jednom textu, kdyby pro řeholníky byla
určena celá tato sbírka.
Máme zde tedy před sebou církevní, liturgické modlitby, po-

476

změněné a přeložené tak, aby se hodily pro zbožné laiky, kteří
se nespokojovali nejzákladnějšími modlitbami, nýbrž žádali dalších podnětů ke svým nábožným meditacím. (Stejné obměny nacházíme i v současných modlitbách německých; není vyloučeno,
že aspoň některé z nich byly provedeny již v textech latinských,
které jsou základem těchto překladů.) Podobný je ráz velké části
ostatních modliteb, a při mnohých lze také přesně určiti jejich
latinské předlohy (sem patří, mimo čísla již uvedená, ještě 23, 26,
33, 64—66, 69, 79, 83, 90, 161, 180, 181). K pramenům, na jaké
pomýšlel Jakubec, mohli bychom — i to jen s velikými výhradami
— počítati č. 80 a 81, jež jsou přeloženy ze spisu Stimulus amoris,
neprávem připisovaného sv. Bonaventurovi (ale partie, zde přeložené, vyskytují se jako samostatné modlitby i latinsky).
Vrátíme-li se ještě na okamžik k modlitbě Svrchní kněze a
pravý biskupe (č. 14), kterou jsme se výše zabývali, můžeme si
povšimnouti, že jsou rozhojněny a zesíleny obraty, jimiž prosebník
přímo oslovuje Boha. Místo prostého rogo máme tu proši tebe,
Hospodine, nebo proši tebe, Bože milý; proši tebe, mój milý Hospodine, případně i proši tebe, Jezu Kriste; anebo i na místech, kde
v latině oslovení chybí: proši tebe, králi nebeský, atd. V české
modlitbě můžeme tedy konstatovati větší vroucnost a citovost
u srovnání s jejím latinským vzorem. Podobně jsou zdůrazněny
i výrazy, vyjadřující hříšnost prosebníkovu: místo konstantního
latinského indignus peccator (nebo servus) čteme tu hubený, obmeškalý služebník; nedůstojný, hubený hřiešník; zesílení obratů,
vyjadřujících pokoru, je nepochybně dobře na místě v modlitbách
určených pro laiky.
Dále třeba ještě podotknouti, že překladatel poměrně dobře
zvládl úkol, převésti rozsáhlá souvětí latinského textu do jazyka,
daleko méně kultivovaného; osamostatnil při tom namnoze jednotlivé členy souvětí, ale podařilo se mu tak zachovati vznosnou
linii celku. Pro jeho stil je příznačné časté převádění jediného
výrazu latinského dvěma významově odpovídajícími a blízkými
slovy českými (se stejným zjevem setkáváme se i v jiných českých
překladech z latiny, pocházejících z druhé poloviny XIV. století
a snad i z dob pozdějších). Několik příkladů z modlitby č. 14:
qui te obtulisti = jenž si sě obětoval i ofěroval; lavares = omyl
i zčistil; nos persequuntur = nám přěkážiete i nám sě protivíte;
mortifica = umrtvi i umoř; junguntur — sě snímá i sjednává;
místy pozorujeme tuto snahu i tam, kde chybějí dostatečné prostředky výrazové: potes facere mundum de immundo conceptum
semine = ty sám z nečistých čisté činíš a ty zčisčiješ, ješto jsú
počěti v hřiešě. Při substantivech: mysterium istud = té svaté
61
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svatyně tajernstvie i přikrytie; timore = bázní i strachem; in corpore meo = u mém srdci i u mém životě; tenor = sklad i držěnie;
participes efficimur — mámy účastnost i spolek; nullam dulcedinem — nižádné libosti ani sladkosti; také při adverbiích: firmiter — silně, bez přiekazy, tvrdě, a podobně, ač ne tak často, i při
adjektivech: quod tibi placet — jakož bylo tobě libo i milo. Jak
vidno již z tohoto počínání, neulpíval překladatel nijak otrocky
na své předlože, nýbrž vedl si dosti samostatně, takže jeho jazyk
je většinou správný a dobře český. Při tom působila zajisté i okolnost, že tu jde o texty určené k hlasitému čtení respektive recitování, které již proto musily býti přizpůsobeny povaze jazyka,
měly-li splniti své poslání.
Velmi četné jsou mezi modlitbami našeho sborníku F kusy,
vztahující se k přijímání svátosti oltářní. Mezi nimi vzbuzuje
zvláštní pozornost č. 108, pojednávající o otázce častého přijímání;
nápadné jest už tím, že se svým rázem vymyká z celkového rámce
modliteb (podobně, jako některé jiné kusy). Tento odchylný ráz
přiměl také J. Truhláře k tomu, že ve svém Katalogu českých
rukopisů (č. 260) odlišil tento text od ostatních a označil jako
„Traktát o častém přijímání". Tento traktát jeví se zpočátku jako
samostatná úvaha o této otázce, jež u nás byla velmi živě přetřásána od sedmdesátých let XIV. století, později však přechází ve
sbírku církevních autorit, vyslovujících se příznivě o častém přijímání; je tu citován výklad sv. Augustina k šesté kapitole evangelia Matoušova, dále sv. Jan Zlatoústý („na epištolu k Židóm
psanú") a závěrem opět svatý Augustin. Nejrozsáhlejší sbírku
autorit starších i současných o častém přijímání sestavil u nás
v XIV. století, jak známo, Matěj z Janova ve svých Regulích (třetí
traktát třetí knihy; vydání Kybalova sv. II., str. 68—138). Jestliže se k němu obrátíme, abychom ověřili citáty našeho českého
traktátku, najdeme prvý citát z Augustina na str. 128, Jana Zlatoústého na str. 125/6 a druhý Augustinův (s některými odchylkami) na str. 127. Ale pozornější přihlédnutí ukáže, že ani začátek našeho traktátku není nic jiného než překlady autorit, a to
nejprve z Glosy, u Matěje str. 113, a dále z Tomáše Akvinského,
u Janova str. 115, a posléze (začátek druhého odstavce ve vydání
Flajšhansově) rovněž z Tomáše, Janov str. 114. Možno tedy jako
výsledek srovnání s Matějem z Janova konstatovati, že až na nepatrné odchylky a vyjma poslední část celé toto pojednání není
nic jiného než sbírka překladů uznávaných církevních autorit
o otázce častého přijímání. Když jsme takto určili povahu textu,
bylo by nyní třeba zjistiti, zda si neznámý původce překladu sebral výroky církevních autorit sám, anebo zda použil již hotové
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předlohy cizí. Z konfrontace s Matějem z Janova vyplývá, zdá se,
aspoň tolik, že citáty nejsou přejaty z Regulí, neboť by bylo obtížné vysvětliti, proč nebyly přejaty ve stejném pořadí, jako jsou
v Regulích. Ale přes to může nás Matěj z Janova přivésti k správnému poznání. V. Kybal uvádí totiž ve své studii o něm (M. Matěj
z Janova. Jeho život, spisy a učení. 1905, str. 301), pojednávaje
o vzniku a vývoji otázky o častém přijímání svátosti oltářní v Čechách, také úvahy Milíčovy o této věci. A tu lze již podle výkladu
Kybalova konstatovati téměř úplnou shodu v myšlenkovém postupu kázání Milíčova a našeho traktátku. Milič si klade (podle
Kybala) tři otázky: zda chléb ve svátosti oltářní jest často nebo
denně přijímati; zda jsou hodni pokárání ti, kdo zřídka přijímají;
jakými prostředky může každý zkoušeti sám sebe, zda hodně přijímá. A při jejich řešení užívá stejných autorit, s jakými jsme se
setkali výše, a ve stejném pořadí; toliko Jana Zlatoústého v Kybalovi nenacházíme. Podíváme-li se však přímo do textu Milíčova
(rukopis universitní knihovny pražské X I I D 1 fol. 21—23), zjistíme snadno, že celý náš český traktátek není nic jiného než překlad této partie z Milíčovy postily Gratiae Dei. U Milice nachází
se i citát z Jana Zlatoústého i předloha pro poslední odstavec, jehož analogie jsme nenašli u Matěje z Janova; uvádím tento odstavec z textu Milíčova i českého překladu :
Sunt ergo tercio signa notanda,
Také zákon nám znamenali
per que quis dignus est, ut acce- čtvero znamení, skrze něžto móž
dat. Et sunt quatuor: Primo,
člověk znamenati, jest-li dóstocum quis verba dei devote audit, jen přistúpiti k téj svátosti čaut Johannis VIII: „Qui ex Deo sto. Prvé jest znamenie, ktož
est, verba Dei audit—
Secun- božieho slova nábožně rád podo, cum quis promptum se ad slúchá, jakož svatý Jan píše
operandum bene invenit, quia v osmé kapitole a řka: Ktož ot
probacio dileccionis exhibicio
Boha jest, ten božieho slova rád
est operis, ut dicit Gregorius.
poslúchá. Druhé, ktož jest hotov
Tercio, cum quis a peccatis ab- k dobře činění, jakož praví svastinendi in futurum propositum
tý Řehoř: Dosvědčenie pravého
habet. Quarto, cum de peccatis
milovánie božieho jest dobrých
dolet, quia in hiis vera penitenskutkóv naplněnie. Třetie jest,
cia secundum Gregorium consiktož má mysl a žádost viec se ot
stit.
hřiecha chovati. Čtvrté, ktož
srdečně žělé těch hřiechóv, jichž
sě jest kdy dopustil, a nemyslí
sě viec v ně navrátiti. A na těchtoť věcech záleží pravé pokánie.
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Autorem latinského originálu našeho českého pojednání jest
tedy Milíč. Poznání tohoto faktu bylo by bývalo značně usnadněno,
kdyby ve Flajšhansově otisku byly reprodukovány také latinské
citace autorit, které se nacházejí v rukopise F (psány drobnějším
písmem než ostatní text). Flajšhans však tyto odkazy vypustil,
zcela tak, jako neznámý písař, jenž tento traktátek o častém přijímání zapisoval do jiného rukopisu (univ. knihovna X V I I E 7).
Zjištění Milíčova autorství má nemalý význam: jednak získáme aspoň při této jedné skladbě našeho modlitebníku terminus
post quem, datum, před kterým nemohla býti složena (je to přibližně rok 1370). Jednak, a to je ještě významnější, máme tu určen
prvý kus, kde i latinský originál je českého původu, a tím i naznačen směr, jímž třeba dále pátrati. Nesmíme se ovšem unáhliti:
český překlad Milíčova latinského textu může právě tak dobře
pocházeti od někoho jiného jako od Milice samého; přes to však
je to poukaz příliš cenný, aby ho bylo možno nedbati.
Je totiž obecně známo, že Milíč modlitby, a to české i německé,
skutečně skládal; setkáváme-li se tedy s jeho dílkem v české sbírce
modliteb, musíme se nutně tázati, nejsou-li v této sbírce také některé modlitby Milíčovy. Zpráva životopisce Milíčova, z níž se
o této činnosti dovídáme, je na štěstí tak podrobná a určitá, že
nám umožňuje odpověděti bezpečně i na tuto otázku. Praví se v ní
totiž: „Od prvého kázání pak, jež konal k lidu, počal spisovati
modlitby jazykem německým, a jiné téhož obsahu česky, a předříkávati je po kázání lidu; modlitby ty v obou řecích sepsané jsou
ještě dnes známy, a také od některých kazatelů po kázáních do
dnešního dne jsou předříkávány." (Prameny dějin českých, sv. I,
str. 416: De sermone vero primo, quem ad populum faciebat, coepit orationes in teutunico, et alias ejusdem materiae in bohemico
conscribere, et easdem facto sermone populo pronunciare, quae
quidem in utroque idiomate conscriptae habentur, et etiam ab aliquibus praedicatoribus post sermonem in hodiernum diem pronunciantur.) Jestliže by se tedy podařilo najiti modlitbu téhož obsahu v znění českém i německém, a to modlitbu, jež by neměla latinské předlohy, mohli bychom s velkou pravděpodobností považovati Milice za jejího autora.
Situace je však pro nás ještě příznivější; české modlitby
s jménem Milíčovým se sice nezachovaly, za to však jsou dochovány aspoň tři německé, při nichž je Milíč jako autor výslovně
jmenován. Byly vydány v nejnovější době spolu s jinými německými modlitbami, které v druhé polovici století XIV. byly složeny
z největší části rovněž v Čechách a které tvoří zajímavou paralelu
k našim českým modlitbám. Dosti značný počet těchto textů po-
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chází od biskupa litomyšlského a kancléře císaře Karla IV., Jana
ze Středy, velká část jich jest anonymní, tři pak jsou, jak již řečeno, rukopisnou tradicí přičteny Milíčovi. (Viz Joseph Klapper,
Schriften Johanns von Neumarkt, sv. IV.: Gebete des Hofkanzlers
und des Prager Kulturkreises. Berlin 1935.)
Prvá z těchto tří německých modliteb (Klapper, č. 29, str.
190—193) jest o božím těle a začíná se slovy O Herre Jhesu Christe, du süsser Liebhaber unser Seelen; dochovala se v 8 rukopisech, z nichž mnichovský (z druhé poloviny XV. století) uvádí, že
jde o dílo Milíčovo: Hie hebt sich an sant milici j gedicht das er
in teutsch gemacht hat. Druhou (č. 30, str. 193-5) připisují Milíčovi dva z devíti známých rukopisů, totiž heidelberský, pocházející ještě snad z doby Milíčovy (jest kladen do druhé poloviny století XIV.), a pražský z prvé polovice XV. stol.; je to modlitba po
přijímání těla božího (začátek: Herre Jesu Christe, wir danken
deiner grundlosen Barmherzigkeit).
Třetí posléze je modlitba
k Panně Marii, zapsaná ve čtyřech rukopisech (č. 31, str. 196 až
198): O Maria, du Mutter der Gnaden; Milice prohlašuje za jejího
autora rukopis vídeňský, psaný kolem r. 1432. Obsahově přiléhají
tyto modlitby zcela dobře k tomu, co celkově o Milíčovi víme; zejména je charakteristické, že hned dvě z nich se vztahují k svátosti oltářní. K žádné z nich nepodařilo se Klapperovi najiti latinskou předlohu.
Obrátíme-li se nyní k českým modlitbám, zjistíme velmi
snadno, že se mezi nimi nachází text, odpovídající modlitbě prvé,
totiž dvacátá modlitba rukopisu F, jež se začíná Milý Jezu Kriste,
milovnice našich duši, a další, shodující se s modlitbou třetí; tento
je zapsán v rukopise dokonce dvakrát, po prvé jako č. 174, po
druhé pod č. 183; začíná se slovy: Ó přěščasná matko boží.
I v prvém i v druhém případě shoduje se modlitba česká s německou úplně v myšlenkovém postupu a z největší části i výrazově;
přes to však neshodují se doslovně, aby bylo nutno považovati českou modlitbu za překlad německé (nebo naopak), ani nelze mluviti o volné parafrázi, nýbrž nejlépe vystihuje jejich vzájemný
poměr předpoklad, že tu jde o dvě skladby téhož thématu, pocházející od jednoho autora a různící se především svým jazykem.
Některé slovní obraty anebo i celé fráze německého textu nemají
v českém paralely, a naopak zase nenacházíme v modlitbě německé
některé výrazy a fráze textu českého. Tak začátek modlitby k P.
Marii v českém znění liší se od německého dosti značně:
O Maria, du mutir der gnaden,
sint dem mole das du Jesum

Ó přěščastná matko božie, jenž
si světu zatracenému porodila
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Christum, deyn liben son,dorczu
geborn host, das her die werlt
wedirbrochte, do se ewiclich
sullde vorturnet werden, unde
sint dem mole das wir nicht torren irscheinen vor dem reynen
antlicz deynes liben sones,

Jezu Krista, našich duší milovnika, poněvadž nesmiemy sě
ukázati přěd obličějem tvého
milého syna ..

ale o úzké vzájemné souvislosti obou modliteb, jak jsme ji výše
charakterisovali, nemůže býti nejmenší pochybnosti. Vyhovují
tedy tyto dvě modlitby podmínkám, vyplývajícím ze zprávy Milíčova životopisce, a můžeme je proto považovati bezpečně za
skladby Milíčovy. K těmto dvěma textům lze ihned připojiti třetí:
Klapper vyslovil dohad, že Milíč jest autorem ještě čtvrté německé
modlitby (u Klappera č. 32, str. 198—200; je to modlitba ke Kristu, začínající se slovy: Herre Jesu Christe, wenn du bist unser
einige Hoffnung), která je sice v rukopisech zapsána anonymně,
ale jejíž jeden odstavec se shoduje téměř doslovně s Milíčovou
modlitbou k P. Marii. Český materiál potvrzuje správnost domněnky Klapperovy, neboť i tuto modlitbu nacházíme v našem
rukopise F (jako č. 53); povšimnutí zasluhuje závěrečná formule
této skladby, shodující se s modlitbou Milý Jezu Kriste, milovnice
našich duší.
Máme tedy nyní zjištěny tři české modlitby Milíčovy. S pomocí německého materiálu, zjištěného Klapperem, můžeme však
jíti ještě dále. Klapper sám upozorňuje, že modlitba Herre Jesu
Christe, wir danken deiner grundlosen Barmherzigkeit, při níž je
autorství Milíčovo nejlépe dosvědčeno, jíž jsme však mezi našimi
českými dosud nenalezli, je pojata do jiné rozsáhlejší skladby
(u Klappera č. 16, str. 120—123), za jejíhož autora Klapper považuje Jana ze Středy. Tuto modlitbu před přijímáním, začínající
Herre Jesu Kriste, König aller Könige, máme však zachovánu
v českých modlitbách (jako č. 21), a poměr textu českého i německého je zde zcela takový, jaký jsme poznali při výše uvedených
skladbách Milíčových. Protože pak se nepodařilo mezi českými
modlitbami zjistiti žádné stopy vlivu skladeb Jana ze Středy, můžeme i tuto modlitbu prohlásiti za dílo Milíčovo. Při tom zasluhuje
povšimnutí, že německá modlitba jest anonymní a autorství Janovo jen dohad Klapperův. Vyskytuje-li se pak v němčině vedle
úplného textu také jeho část jako samostatná modlitba, netřeba
se nad tím při povaze těchto skladeb zvláště pozastavovati. A to
tím méně, že lze týž zjev pozorovati častěji. Tak na př. německá
modlitba k svatému Duchu po přijímání (Klapper č. 67, str. 260),
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dochovaná anonymně v jediném rukopise, není ve skutečnosti nic
jiného než druhá část delší skladby, kterou ze tří jiných rukopisů
otiskuje Klapper jako č. 48 (str. 220—223); tato spojitost Klapperovi tentokráte unikla. Na rozdíl od ostatních modliteb, o kterých jsme dosud mluvili, uvádí při této Klapper latinskou předlohu, sekvenci Veni sancte spiritus, ale vskutku německý text není
ani její překlad ani parafráze, nýbrž skladba zpracovávající a zcela
samostatně rozvádějící motivy, obsažené v sekvenci. A tuto delší
modlitbu, která je rovněž anonymní, nacházíme opět mezi našimi
českými (F, č. 2), a opět je povaha obou versí, české i německé,
taková, že je lze považovati za dílo jediného autora, nepochybně
opět Milice.
Tímto způsobem dospěli jsme k určení pěti českých modliteb
Milíčových. Dalším zkoumáním podaří se pravděpodobně toto číslo
ještě zvětšiti; Klapper na př. by byl ochoten připustiti Milíčovo
autorství ještě u jiných dvou skladeb (jeho č. 11 a 12), které jsme
nemohli mezi dosud tištěnými českými texty najíti. Mezi skladbami rkpu F lze tu odkázati na č. 49, jež má závěr „požívání tvého
svatého lícě na věky věkóv", který se vyskytuje ve dvou textech
Milíčových; odtud by bylo možno vyvozovati, že celá skupina šesti
modliteb (č. 47—52) shodně stavěných mohla by rovněž pocházeti od Milice. Zde však třeba vyčkati výsledků dalšího studia, neboť kriteria stilistická — a jiných v tomto případě nemáme —
pro řešení podobných otázek nepostačují, zvláště při textech toho
druhu, jako zde. Naproti tomu při pěti modlitbách výše uvedených mluví ve prospěch našeho řešení i způsob jejich dochování.
Německé texty nacházejí se totiž ve třech rukopisech vždy v těsném sousedství: v rukopise Basilejském A X 138 jdou za sebou —
čísla se vztahují k vydání Klapperovu — č. 29, 48, 27, 32, 30;
v druhém basilejském 29, 31, 48, 32, 30, a ve vratislavském 32,
47, 16, 48, 27. Skladby, jež jsme označili jako Milíčovy, tvoří zde
tedy jakýsi celek, v němž možno spatřovati aspoň náznak společného původu. Jejich souvislost přerušují jen texty č. 27, modlitba
k Janu Křtiteli, č. 47, modlitba ke Kristu ; i tyto skladby jsou samostatné, nemají latinské předlohy, druhý pak je pozoruhodný
i závěrem „zu der Freude deines göttlichen Antlitz seliglichen",
jehož obměnou se končí modlitby Milíčovy č. 29 a 32. Mohli bychom tedy i zde uvažovati o Milíčově autorství, ale i tu jest na
místě větší zdrženlivost aspoň do té doby, dokud se nepodaří najiti
jejich české verse. Podobně jako v těchto německých rukopisech,
nacházíme aspoň v jednom českém tři skladby Milíčovy bezprostředně za sebou; je to kodex metropolitní kapituly pražské E I I
4, v němž jsou zapsány: Milý Jezu Kriste, milovnice našich dusí;
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Milý Jezu Kriste, králi nade všěmi králi a Ó svatý Duše, jenž si
světlost srdcí (další dvě modlitby, tu obsažené, Ó svatá Trojicě,
Otče, Synu i svatý Dušě, poněvadž smy a Milý Jezu Kriste, králi
anjelský, já hřiešník, nebyly dosud otištěny a proto jich nelze blíže
určiti).
Nebudeme se již pouštěti do dalšího rozboru, spokojíme se
výsledkem, jejž možno považovati za bezpečný. Jeho význam
ostatně přesahuje dosah pouhého rozřešení otázky autorství anonymně dochovaného textu. Poznali jsme, že sborník F obsahuje
(vedle několika modliteb a duchovních písní starších) jednak překlady starých a v církvi odedávna užívaných modliteb latinských,
jednak i samostatné skladby původu českého. Vztah k Milíčovi
prozrazuje tu především překlad jeho výkladu o častém přijímání
z postilly Gratiae Dei a dále pět modliteb, shodujících se s německými, při nichž je autorství Milíčovo většinou zaručeno rukopisnou
tradicí. Po prvé tu slyšíme české slovo Milíčovo a můžeme si učiniti představu o způsobu, jímž dosahoval takové účinnosti a vlivu
na lid, jak o něm slyšíme od jeho současníků. Zároveň pak můžeme uvésti vznik celého souboru českých modliteb, dochovaných
v F i v četných jiných rukopisech, v souvislost s působením Milíčovým, neboť i texty, jež od Milice nepocházejí, jsou výrazem stejného cítění a stejné touhy; liší-li se od nich modlitby Milíčovy,
tedy jen větší vroucností a zanícením. Tyto modlitby nepochybně
nezůstaly bez účinku ani na další vývoj jazyka, jenž se naučil
(v překladech) vyjadřovati složité a někdy velmi subtilní pojmy
a představy, čímž byl jistě nemálo připraven k dalším úkolům, jakých ještě před koncem XIV. století zvládl takové množství (překlady jiné náboženské literatury, činnost Štítného, atd.). Podrobněji vysvětliti tyto věci bude úkolem dalšího studia; zde poukážeme ještě jen na význam faktu, že se stejný proces duchovní i literární současně děje mezi pražskými Cechy i Němci. Celé toto
hnutí odstraňuje do značné míry přehradu, jež dělila laika od duchovního, ale pohybuje se zcela v rámci, předepsaném a vymezeném staletou tradicí církevní, a nikterak neusiluje o jeho uvolnění
nebo dokonce rozrušení. V čem se poněkud odlišuje, jest jen miličovský kult svátosti oltářní, zračící se výrazně i v těchto modlitbách*).
*) Čísla modliteb, jež uvádíme v textu, jsou totožná s číslováním rukopisu a odkazují na vydání Flajšhansovo v Českém museu filologickém IV
a V (o jeho nedostatcích srovnej E. Rippl, Časopis pro mod, filologii a literatury XII, 1926,105—107). Texty, jež jsou dále otištěny, byly srovnány
s rukopisem (jsou to jeho čísla 20, 183 = 174, 53, 2, 21). Text modlitby
k P. Marii je sestaven z obou zápisů (183 i 174), v modlitbě k sv. Duchu
doplněno v posledním řádku prvého odstavce slovo dary, jež v F chybí.
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JAN MILÍČ

MODLITBY
1. Modlitba o božiem těle.
Milý Jezu Kriste, milovnice našich duší, která milost tě k tomu
přinutila, aby našě dušě tak nečisté miloval, aby je očistil a tak
túžil po našich dušiech, ež jsi za
ny miloščěmi umřěl na svatém
kříži ? Ó srdečný milovnice, kteraks vysocě přěsáhl všěcknu
srdci, když si nám ráčil dáti své
svaté tělo a svú svatů krev na
pamět tvé svaté smrti!

Proto prosímy tvé svaté milosti,
aby ráčil otevřieti studnici živé
vody, z niežto teče nápoj tvé
svaté krve, abychom napojili
našě všě dušě přijímajíc tvé
božstvie i tvé člověčstvie.
Tys přiebytek božstvie, v tvém
svatém tělu přebývá svatá Trojicě!
Tys hospoda nebeská našich
ustalých srdcí! Ó ščedrý hospodáři vypověděných psancóv na
púšči i v údolí těchto slzí, kteraks vysocě přěsáhl všěcknu
ščedrost! Ó jedinká náděje sirotkóv, kteraks přěvýšil všicknu
milost přěs mieru milovánie,
když si svatým andělóm i hřiešným kajícím v jednostajné milosti připravil tak drahý dar,
62*

O herre Ihesu Criste, du süesser
liebhaber unser seien, wellich
lieb hat dich darczu betwungen,
das du unser sei, die so snöd und
so unrain an ir selben ist, wollest lieb habenn? Welcher smercze hat dich darczu pracht, das
du dich wolczt senen nach der
sei, die dich und all tugent
hat gehaszt und die sünd und
die untugent hat lieb gehabt?
O süesser liebhaber unsers hertzen, wie stark ist dein lieb, die
dich also überwant, das du für
uns starbst an dem heyligen
kreucz und uns deinen heyligen
leichnam gabt vor unmässiger
lieb, die du zu uns hetzt?
Darumbe pitten wir dein genad,
das du uns gerüchest zu offen
den prunnen aller säligkait,
daraus da quelt der edel tranck
deins tewren plütz, das wir davon trencken unser verdärttew
sel und also damit entpfachen
dein gothait und dein menschait.
O du künigkleicher tron der
gothait, wann in dir wonedt die
heylig driualtigkeit! O du sussew herwerg unsers müden herczen! O du milter wirt aller eilenden, wie hast du alle miltigkait überhöhet! O süesser trost
der armen waisen, wie hast du
die mass aller lieb ubergriffen
mit dem, das du aynerlay speiss
deins heyligen leichnams und
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točiš jednostajnú krmi tvého
svatého těla i jednostajný nápoj
tvé svaté krve!
Neb chléb andělský jest chléb
člověčský, neb téhož chleba nebeského požívají lidé k otpuščení hřiechóv a lékařství své
křehkosti i k sytosti, aby věčným hladem neumřěli, jehožto
světí andělé požívají k věčnéj
rozkoši a v kochání. Proto prosímy tvé svaté milosti, aby nás
ráčil s svatými anděly sjednati
ku požívání jednostajné radosti,
poněvadž jsi nás sjednal ku požívání rozkošného chleba nebeského.
Ó milý Jezu Kriste, poněvadž
jsi ty ten chléb andělský, jenž
v sobě máš chut a rozkoš i sladkost všeho kochánie, rač nám
osladčiti našě srdcě, abychom
čili tvú srdečnú vóni a všicknu
žádost duchovní i milost srdečnú v tobě naplnili. Rač nám
všicknu jinú krásu i rozkoš ohorčiti i milost ženskú a tělesnú tak
mrzku učiniti, abychom jen v tobě samém sě kochali a po tobě
srdečně túžili a po tobě miloščěmi svadli až do smrti, poněvadžs
ty po nás túžě za ny milostivě
umřěl. Tys chléb lékařstvie duchovnieho, rač ny uléčiti ot jedovatých ran pokušenie nečistého, aby ta moc, ež vycházala
z tvého svatého těla nemocné
uzdravujíc, tekla v našě srdcě a
nás věčně uzdravila i osvietila
i očistila, tak posílila, aby nás
ižádné pokušenie, ižádný hřiech
nepřěmohl. Ó milý Jezu Kriste,
poněvadžs ty chléb věčné syto-

ainerlay tranck deines tewren
plütz hast den heyligen engein
und den sündern, die da püssen,
mit ainander in einerlay lieb
züperaitt und hast uns dir ingeleibet! Wann das prot der engel
ist worden der menschen prott,
wann wir das gebrauchen zu
einem ablas der sünden und zü
ainer erczney unser kranckhait
und zu ainer notdurft für den
ewigen hunger hie in genaden,
des die heyligen engel gebrauchen zu der ewigen wollust.
Darumbe pitten wir, gib uns die
genade, das wir zügesellet werden in ainerlay gebrauchung
der seligkait, sint dem male
und du uns in zugegesellet
hast in ainerlay gebrauchunge
des wunnsamen himmelprotz.
O süesses prot aller schon, erluste unser hertz mit deiner
süessen schon, das wir alle schon
und alle zierhait der werlt und
alle lieb der fleisehleichen begerung verschmächen durch deiner lieb willen. Wann in dir ist
der lust aller wunsamkait, das
wir darinn allerlay begerunge
der geistlichen wollüst und lieb
erfüllen und uns nach dir senenn
bisz in den tod, als du dich hast
gegeben bisz in den tod durch
unsern willen. O du hailsames
prot, hail uns von unsern giftigen und sündleichen wunden der
anfechtung, das die tugent und
die krefte, die da köment von
deinem heyligen leichnam und
deinem tewren plüt, in uns fliessen und uns also rainigen, und
heylige machen und uns sterk-
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sti, rač nás posilnili drahým pokrmem svého svatého těla, abychom silni byli ke všemu dobrému! Nebť našě matky nás krmily sú svými neb cizími prsmi ke
všiej tělesnosti, ale ty ny, své
dietky, krmíš svým svatým tělem a svú svatů krví ke všiej
šlechetnosti a k ktvúciej čsnosti; rač nás svú svatů krví tak
ošlechtiti, abychom sě polúčili
po tvém královém pokolení křesťanského.
Ó milostivý chlebe, rač v nás
oheň Ducha svatého tak zapáliti, abychom hrozni byli všěm
nepřátelóm jako lvové ohněm
dýchajíce, točiš zapálenú pravdú
a milostí! Neb kdež tvá svatá
krev jest v dóstojném srdci, tu
zlí duchové zaběhnú a dobří andělové na pomoc přicházějí. Račiž ny tak dóstojně napájěti svú
svatú krví, aby zlí duchové pro
hrózy k nám nesměli přistúpiti
a svatí andělé vždy při nás přěbývali.
Ó milý Jezu Kriste, tys náš
chléb veždajší, jímžto veždy živi
smy, bez něhožto veždy na duši
umierámy: Rač nám tu milost
dáti, abychom tvé svaté tělo
i tvú svatú krev veždy dóstojně
přijímali tak často, jakož nám
to jest hodno, s takú čstí, s takú
bázní, s takú čistotú, s takým
úmyslem, s takú věrú, s takú
milostí, s takými slzami, s takú
sladkostí, abychom rozkošný pokoj i otdešenie i otpočívanie viec
měli ot našich těžkých hříchóv
i pokušenie. A kakžkolivěk naši
hřieši jsú velicí, však věčšie jest
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ken, das uns nimmer fürpass die
anef echtung und die sünde überwinden! O du ewiges prot, speiss
uns mit deiner ewigen kraft!
Wann unser müter habent uns
gespeist mit der narung irer
prüst oder habent uns frömden
lewtten geben ze neren, aber du
nerst uns, deine kinder, mit deinem heyligen leichnam und mit
deinem tewren plüt und machst
uns da mit so edel und so grunende nach deiner kunigleichen
art, das unser sel nymmer mer
verunedeln noch vertoren mage.
O du liebleiches prot, gib uns
die lieb, das wir chain ander
liebe enpfinden und daz wir mit
dem fewer deiner gotleichen lieb
also werden enczünd, das wir
grawsam werden allenn unsern
veintten also die brimmenden
und die grimmigen leben! Wann
dein tewres plüt ist in unsern
herczen, so fliehen da von die
pösen geist und choment darczu
die heyligen engel.
O du tägleiches prot, von dem
wir tägleich leben, an das wir
tägleich an unser sel sterben,
gib uns die genad, das wir dich
als o f f t wirdigkleichen entpfachen, als o f f t uns das beqwemleich ist, mit söllicher ersamchait, mit söllicher furcht, mit
söllicher chewschait, mit söllichem fürsacz, mit söllichem gelauben, mit söllicher lieb, mit
söllichen zäherflussen, mit söllieher süessigkait, das wir ain
stätte labung und ainen wunsamen frid gewinnen in aller unser
anfechtung. Und wie wol unser
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tvá svatá milost. Proto nemóžem ani chcmy zúfati nad tobú
i nad tvú svatú krví, jížtos ny
vykúpil ot věčné smrti.
Rač ny obrániti na našem skončění, abychom bez tvého svatého
těla nikdy neumřěli, ale aby tvé
svaté tělo náš próvod bylo s této
púščě ku poznání i k vidění tvého svatého lícě na věky věkóv.
Amen.

sünd grosz sint, dannoch ist
deynn genad grösser. Darumbe
verzagen wir nicht an deinem
tewren plüt.
O herre, piss unser peschirmer
an unsern leczten zeitten! Gib
uns die genad, das wir an deinen
heyligen leichnam nymmer ersterben, sunder das er uns ein
sichers gelaytt sey von dem
ellennd zu komen zu der beschawunge deines götleichenn
antlücz in aller seligkait ewigkleichen. Amen.

2. Modlitba k Panně

Marii.

Ó přěščasná matko božie, jenž si světu zatracenému porodila
Jezu Krista, našich duší milovníka: poněvadž nesmiemy sě ukázati přěd obličějem tvého milého syna ani smiemy svých očí
i mrzkého srdcě k tobě nazdvihnúti, nebť ny tupí našě psota,
táhne k zúfání našě vina, hanie nás našě svědomie, hrozí nám
otsúzenie, a již potopa hřiechóv i ďábelské lákanie nás pohltilo,
ež sě bojímy, abychom neutonuli vnáhle: Ó Maria, spomoz, abychom vyšli z propasti našich hřiechóv! Pomoz nám hřiešným ze
všie našie núzě! Ved' nás, ať nezblúdímy! Slyš nás, ať nezúfámy!
Zdrž nás, ať v hřieeh neupadnem! Nazdvihni nás, ať v hřiešiech
neshnijem! Obraň nás, abychom ďábla prázdni byli! Posilni nás,
abychom všěcky hřiechy přěmohli!
Ó Maria, matko milosrdenstvie, nezadržij našeho spasenie,
jenž tobě v tvoji rucě jest dáno! V tvéj moci jest náš život i našě
smrt. Ó živote náš, podaj nám plodu požehnaného, jenž z tvého
svatého života vyrostl, abychom ožili přijímajíce dóstojně jeho
svaté tělo i jeho svatú krev. Ó Maria, královno světa a paní andělóv, rač vzezřieti na všěcky mužě pracné a zúfalé, aby každý učil tvú
pomoc v svéj núzi. Utěš smutné, zprosť vězně jaté, propusť vinné,
přijmi vypověděné, naprav bludné, nauč neumělé, osvěť slepé,
počsti nečsné, navrať zúfalé! Ozdob panny čistú pokorú, manžely
stydlivú krású, vdovy svatů modlitvú!
Ó milosrdná matko Maria srdečné milosti i náděje našě, poněvadž tvój milý syn Jezu Kristus pro ny hřiešné z tebe sě ráčil
naroditi, nezapomínaj na nás, nehrdaj námi! Ukoj hněv tvórcě
našeho, otvrať ot nás jeho hněv! Rač za ny orudovati přěd jeho
svatým obličejem, naňžto obličej andělé žádají hlédati, ať nezadrží
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smilovánie! A když sě právě uhněvá, ukliď naši nekázn, abychom
viece jeho nedrážili k hněvu. Velicíť jsú naši hřieši, malá našě
viera. Ustydla našě milost. Roztržena našě modlitva. Vrtký náš
život, neustavičné našě pokánie. A protož, čím smy viece neustaviční, tiem sě viece nad námi smiluj! Ó milostivá Panno Maria,
pros za ny svého milého syna Jezu Krista. Amen.
3. Modlitba ke Kristu.
Ó milý Jezu Kriste, jediná náděje zúfalých a útěcho smutných srdcí, prosímy tvé svaté milosti, aby ny ráčil obrániti oděním tvého svatého umučenie, točiš tvým svatým křížem, tvú svatů
korunú, tvými svatými hřěbími, tvým svatým kopím, jímžto tvój
svatý bok proklán. Rač sě tobě toho zžěliti, ež nás hřiech tak přěmáhá, a rač vzezřieti na všěcky pracné a utěšiti všěcky smutné
i navrátiti všěcky zúfalé, jenž sě chtie káti svých hřiechóv. Ó milý
Jezu Kriste, rač dáti pannám bázeň a čistotu a manželóm stud
a čsnost, vdovám náboženstvie, zákonníkóm svatý život, našim
nepřátelóm svú milost, hřiešným pravé pokánie a všěm lidem
spravedlnost. Ó milý Jezu Kriste, rač dáti svój mír světu a rač
sebrati své volencě ze všěch židóv, ze všěch pohanóv i ze všěch kacieřiev i ze všěch zlých křesťanóv, abychom v jednotě tvé svaté viery
i tvé svaté milosti sjednaným srdcem slúžili. Ó milý Jezu Kriste,
rač zhasiti pýchu pyšných pánóv a zvlášče pyšných žen i jiných
lidí. Ó milý Jezu Kriste, rač zadáviti závist pokrytcóv, jenž pravdy
nenávidie a neradi slyšie ot Boha mluviti. Ó milý Jezu Kriste, rač
zbořiti hněv těch hněvníkóv, jenž pro nepřiezeň otpoviedají sě
tvého svatého těla i tvé svaté nevinné krve. Ó milý Jezu Kriste,
rač zbořiti i zrušiti lakomstvo všěch lichevníkóv i svatokupcóv
i zvláščníkóv i násilníkóv i lúpežníkóv i všěch lstivých kupcóv,
řemeslníkóv i dělníkóv. Ó milý Jezu Kriste, rač zahladiti nevěru
všěch kacieřiev i čarodějníkóv. Ó milý Jezu Kriste, rač umořiti
lakotu všěch neskrovných i opilcóv i hráčóv. Ó milý Jezu Kriste,
rač potlačiti smilstvo všěch cizoložníkóv i milovnic tělesných
i všěch němých hřiechóv i tanečnic. Ó milý Jezu Kriste, rač nás
všěch polepšiti, abychom dóstojně přijímajíc tvé svaté tělo se
všěmi dušěmi křesťanskými došli ku požívání tvého svatého lícě
na věky věkóv. Amen.
4. Modlitba k Duchu svatému.
Ó svatý Duše, jenž si světlost srdcí, rač zavítati v našě dušě
a rač je osvietiti pravým poznáním. A zkaz a ukliď i treskci v našem svědomí všěckny tajemné i pokryté hřiechy, a zažeň ot nás
hrozné temnosti našie slepoty svú světlostí! Rač zavítati, otče si-
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rotkóv chudých, a otejmi ot nás všěcky nedostatky duchovnie
a rač ny obdařiti všěmi dary duchovními.
Ó utěšiteli všěch hřiešných, rač utěšiti hřiešné, ať nezúfají
v svých hřiešiech. Ó rozkošná útěcho, jenž žádného netěšíš jediné
toho, jenž smuten jest za své i za cizí hřiechy, a jenž dalek jest ot
králevstvie nebeského a hrdá vší útěchú svěcskú i tělesnú pro
útěchu věčnú. Neb ktož sde minulé útěchy hledá, ten jest nedóstojen tvé útěchy věčné.
Proto prosímy tvé svaté milosti, aby ráčil našě srdcě zamútiti u pravém skrúšení, aby je tak utěšil, aby všicknú útěchú
svěcskú hrdalo pro útěchu věčnú. A poněvadž jest to pravé, aby
tě ten neztratil, jenž sě v ničemž jiném neraduje viece než v tobě,
proto prosímy tvé svaté milosti, aby nám ráčil ohorčiti všěckny
jiné věci, aby sám byl sladek našim srdciem.
Ó milostivý srdečný hosti, rač zavítati v hospodu našeho
srdcě, aby v něm věčně přěbýval. Ó žádúcie roso, daj chládek našim dušiem, aby nás oheň věčný a pekelný nikdy nezapálil. Ó svatý
Duše, jenž si otpočívadlo všěch pracných, rač nám oblehčiti, abychom otdechli, nebť smy ustali v našich hřiešiech. Rač svrci s nás
těžké břieme hřiechóv! Ó svatý Duše, poněvadž si již uveden, proto
rač dáti dobré povětřie i v našě srdcě i v svět. Rač zavítati, větříku
tichý a přines déšč všěch milostí, aby našě uschlé dušě plodný
učinil všěmi dobrými skutky. Ó radosti ve slzech, rač ny obveseliti,
neb tvój zámutek, jímžto nás zamuciješ, sladký jest než všěcka
radost tohoto světa. Rač pyšné sklonití a smilné učistiti a lakomým a lakotným skrovnost dáti, a hněvivým tichost a závistivým
milost a lením čilost.
Ó svatý Duše, poněvadž si ty spósobil svaté tělo našeho milého Jezu Krista z těla a z čisté krve našie milé matky Marie, čisté
panny, kdyš jeho ot tebe počala, proto prosímy tvé svaté milosti,
aby ráčil našě srdcě tak zpósobiti, abychom my to jisté svaté tělo
i svatů krev našeho milého Jezu Krista tak dóstojně přijímali,
abychom my v téj tichosti a míru s tohoto světa bezpečni šli do
královstva nebeského. Amen.
5. Modlitba před

přijímáním.

Milý Jezu Kriste, králi nade všěmi králi i pane nade všěmi
pány, jenž jsi všěmohúcie moc otcě Boha, modlímy sě tvé svatéj
milosti i chválímy tě s tvým milým otcem i s svatým Duchem, nebs
ty kořist i obět i drahá mzda našeho vykúpenie, poněvadž jsi drahú
vóní tvé sladkosti tvého milého otcě k nám naklonil, ež jest na ny
hřiešné ráčil vzezřieti svýma milosrdnýma očima, když tě je v dobrotě Ducha svatého k nám poslal, aby ny vykúpil svú svatů krví.
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A kterakž jsi kolivěk anděla neb archanděla mohl poslati pro našě
spasenie i mohl jsi nás jinak vykúpiti, kakž by kolivěk ráčil, však
jsi sám ráčil k nám přijíti a ráčil jsi pro ny trpěti ukrutnú smrt,
abychom tiem učili tvú milosrdnú milost.
Děkujemť tvéj svatéj milosti, ež si ny ráčil stvořiti, když smy
nebyli, a když sě zdála malá věc, aby byl naším pánem i naším
milým otcem, tehda jsi také ráčil býti naším ščedrým bratrem,
abychom mohli v svéj núzi k tobě přistúpiti. A když smy hřěšili,
tehdas ny tresktal, a když smy sě ot tebe skrzě hřiechy otvrátili,
tehda jsi nám dal Ducha svatého v našě srdcě a skrúšenie, ež smy
sě k tobě obrátili, i potvrdils nás, abychom viec při tobě ostali
a nikdy ot tebe neotstúpili. Vyznávámyť ež, by byl nás nevystřiehl,
byli bychom ve všě hřiechy upadli. Ó milý spasiteli, kolikrát smy
k vratóm pekelným přistúpili, leč na smrtedlnéj posteli zlým skončěním, leč sice smrtedlně hřěšiec, a tys ny za sě táhl, abychom do
pekla nevstúpili. Kolikrát ďábel chtěl ny pohltiti a tys ny obránil.
My hřěšili a tys nám hověl, my nepřěstávali zlosti a tys nepřěstával milosti. Navščievil jsi našě dušě, když si je vysvobodil
z ďáblové moci a za mnohé hřiechy dal si nám mnohé milosti, ne
pro našě zaslúženie, ale darmo pro svú dobrotu dal jsi nám všěckny
věci, jenž jsú i v nebi i v zemi i anděly svaté k našiej stráži. Nad
to dals nám ku pokrmu i k vykúpení své svaté tělo i svú svatú
krev. A proto u pravéj zpovědi děkujíce z těch hřiechóv, ež si nám
otpustil, i také z těch, jichžtos nás ostřiehl, prosímy tvé svaté
milosti, aby tvé svaté tělo s tvú svatů krví bylo polepšeme nravóv,
otvrácenie ot hřiechóv, přěmoženie zlých duchóv, umenšenie zlých
skutkóv i přispořenie čsných skutkóv, potvrzenie duchovních životóv i náděje všěch zvolenciev.
Ó milý Jezu Kriste, děkujemť tvéj bezmiernéj milosti, jenž si
tvé svaté tělo dal nemocným k lékařství duchovniemu, nečistým
k óčiščení, slepým k věčnému osviecení, chudým k kořisti věčného
bohatstvie. Proto prosímy tvé svaté milosti, aby ráčil uzdraviti
našě křěhké i nemocné dušě i omyti naši poškvrnu i osvietiti naši
slepotu i otjéti našě nedostatky, aby tvé svaté tělo i tvá svatá
krev nám byla obrana ve všiej núzi i mír ve všelikém smutku
i světlost ve všěch skutciech i moc ve všěch sloviech i pravda ve
všěch súdiech i útěcha v našem skončení. Ó milý Jezu Kriste, poněvadž jsi tak ščedr, ež netolik svú ruku otvieráš, aby všecko
stvořenie požehnal a nakrmil, ale také svój svatý bok otevřěl jsi,
aby ny nakrmil svým svatým tělem a napojil svú svatů krví.
A proto všěckna kolena i nebeská i zemská i pekelná tvému jménu
sě klanějí. Protož i my klaniemy kolena našich srdcí prosiece, aby
nám neučinil podlé našich hřiechóv, jenž jsú sě zmnožily nad moř-
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ský piesek, ale aby ráčil ny spasiti. Rač vážiti našě hřiechy svú
svatú krví a uzříš, ež věčšie i dražšie jest tvá svatá krev i milost
než naši hřieši. A proto rač je nám otpustiti a sě nad námi smilovati. Nad to prosímy tvé svaté milosti, aby nám tu milost ráčil
dáti, abychom se všěmi svatými i s svatými anděly jedním hlasem
tě takto chválili: Tobě, milý Jezu Kriste, s tvým milým otcem
i s svatým Duchem vzdávámy požehnáme, světlost, múdrost, děkovánie, chválu, čest, sílu, moc, vítězstvie, královstvie i říši na
věky věkóv. Amen.

ROMANO

GUARDINI

O T Č E NÁŠ, J E N Ž JSI N A N E B E S Í C H
První

rozjímání.

V jednom rozjímání hledali jsme přístup, který by nám
dovolil vejít k úrodnému středu Modlitby Páně, abychom ji odtud lépe pochopili v jejím celku a plnosti. Našli jsme j e j v prosbě
„Buď vůle Tvá". Viděli jsme, jak vůle Boží, od jejíhož prosazení
odvisí smysl všeho bytí, je ve světě v neustálém nebezpečí. Porozuměli jsme křesťanskému úsilí, které ví, že je zodpovědno za
toto nejvyšší a spolu nejsubtilnější; pochopili jsme i hlubokou harmonii, v niž křesťan vstupuje se samotným Bohem, když se namáhá onu svatou Vůli prosaditi a chrániti. Tento vhled má nám
otevříti plnost modlitby Páně. Z něho budeme pronikati ve smysl
jednotlivých proseb. Ne, že bychom z něho chtěli jejich obsah vyvozovat; nechceme stavěti naukový systém. Prosba, aby se dála
vůle Boží, sjedná nám smýšlení, zjeví živý bytostný poměr, do něhož Bůh svou milostí člověka zabírá. Odtud zjeví nám prosba za
prosbou svůj utajený smysl.
Modlitba začíná slovy: „Otče náš, jenž jsi na nebesích." V nich
se zdvihá její tvář a její pohled hledá jinou tvář, Otcovu; aby
mohlo spočinout oko v Oku, aby hnutí srdce našlo cestu k srdci
Božímu.
Vyjměme z těchto slov poslední: „Jenž jsi na nebesích." Nebudeme však o nich jen přemýšlet — snažme se proniknout v jejich skrytý proud. Slova jsou hnutí srdce, ducha — a proto se
vynasnažíme vycítit hlubinné hnutí, jež se zvedá ve slovech oslovení a hledá svou cestu. Dáme se jím uchopit a vést, spolu je sledujíce.
A tu je především svaté a podivuhodné „ T y " .
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Kdykoliv je srdce lidské nábožensky přístupné, cítí ono „Víc",
jež se všude vznáší vysoko nad vším, co jsou jen pouhé věci. Kolem
nás jsou nástroje a lidé, domy a silnice, stromy, země a hory. Naše
vědomí je těmito věcmi vyplněno. Jejich naléhající skutečnost
zabírá nás zcela pro sebe. Jakmile však nitro přichází k sobě
a může volně vydechnout, cítí — zřetelně nebo méně jasně, silněji
nebo jen slabě, — že neexistují jen pouhé věci. Zpozoruje, že odkazují dál, k čemusi jinému; nádoba a stůl, dům i silnice, strom
a země a hory a všechno, co tu stojí a pohybuje se, je obetkáno
něčím, co je víc než to, co hned naponejprv pociťujeme jako skutečné. To cosi je tajuplné a přece budí hlubokou důvěru. Je svaté.
Je božské . . . Zrovna tak je to s lidským bytím, s řádem a osudem.
Také zde ve všem lidském, ve všem konání i co nás stihá, je něco
odkazujícího jinam: Obklopující, obetkávající, souvislost, odkazování a smysl: — božské.
Slova Otčenáše však říkají:
Nesetkáváš se jen s božským, s čímsi tajuplně vše obetkávajícím, nýbrž s Bytostí. Není tu jen něco, co můžeš pociťovat, nýbrž
Kdosi, jehož můžeš oslovit. Nejen vládnoucí řízení, nýbrž Tvář,
a ty jsi povolán do ní patřiti. Nejen smysl, jejž tušíš, nýbrž Srdce,
ke kterému se můžeš obrátit. .. Toto „božské" je Bůh — Pán;
a je takový a tak, že můžeš říci „ T y " .
Nesmíme si myslet, že je to samozřejmé.
Jen se zeptejme své zkušenosti: je lehké přivést neurčitost
tohoto svatého „čehosi" ve zřetelnost Boží tváře? Dostaneme se
tak lehko k vědomí, v němž by Ho náš pohled jasně postřehl?
Je jen tak samozřejmé, že oslovení, které náš duch pronáší
a hnutí, jež se v srdci zvedá, se dostane až k Němu; a že se cítí
vyslyšen a přijat — neboť v tom konečně spočívá už odpověď —
je to tak samozřejmé? Má-li kdo tuhle zkušenost, ať je za ni vděčen a ať si ji chrání — neboť se mu dostalo velké milosti. Většina
však ví, s jakou námahou se modlitba pokouší o pevnou půdu
v neuchopitelných sférách oné neurčitosti.
Odezíraje však od těchto zážitků: že Bůh vůbec je v takovém
poměru k nám, že můžem k Němu volatí „ T y " — není samozřejmé
— je to jeho d a r . . . Což mohu vůbec jen tak, je to beze všeho
možné, abych řekl „ t y " už jen kterémukoliv člověku? Mohu se
postavit před nábytek a ukázati: „Tento stůl." To jde. Mohu přijít k člověku, mohu na něj ukázat: „Tu ten muž." To však není
ještě „ t y " — jen ukazuji. Mohu i zavolati „ty, pojď" a nemusí
to být ještě skutečné „ty", nýbrž cosi podobného, jako když volám
zvíře. Aby to bylo opravdové „ t y " je třeba, aby je oslovený vpustil
63
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do svého nitra. Musí mi je přiznati. Musí otevřít své „ j á " tím, že
si mne všimne, že vážně se mnou počítá, že v něm kmitne vědomí
mého určitého významu pro jeho osobu. Jinak není „ty". A slovo,
jež spolu s hnutím mého myšlení před ním stanulo, není slyšeno . . .
Oč více a jak ještě zcela jinak je tomu u Boha! Už to, že se v nás
zdvihá touha osloviti Boha „ T y " , že nechceme raději zůstat v oné
neosobnosti, v které ono tajemné, svaté „něco" do našeho vědomí
vstupuje — už to je Bohem dáno. To On nám dal, že skutečně staneme v živém napětí oslovení a odpovědi, umíme-li ono „ T y "
správně, opravdově říci. A všechen růst života Milosti záleží v tom,
aby toto „ T y " bylo stále určitější, stále bližší, aby se stávalo
vroucnější a bohatší.
Bůh první nás oslovil. On první mi řekl „ty". V tomto „ t y "
mne učinil „tváří", která už z podstatného svého určení jest obrácena v Jeho svatou Tvář. Tak mohu v křesťanském „ T y " hledati
Tvář Boha.
A nyní nás modlitba Páně vybízí, abychom jen zcela prostě
řekli „ T y " . Neříká: Chceš-li volati Boha, jdi na to či ono místo
a tam Ho nalezneš . . . Nebo: vyčkej určitou chvíli a pak Ho můžeš
oslovit... Nebo: aby se ti to podařilo, je potřeba to činit tak
a t a k . . . nic takového. Otčenáš říká: řekni prostě Ty a ono už
k Němu přijde. Dostane se k němu z každého místa. A ť v kterékoliv hodině se zdvihne hnutí tvého oslovení, vždycky k němu přijde. Ze všech zážitků, ze všeho dění a ode všech věcí, které tě zabavují, ze všeho může tvé volání vyjít a dostaneme se k Bohu. Ani
toto není samozřejmé! Zdá se to samozřejmé, dokud o tom jen tak
zběžně přemýšlíme . . . Ve skutečnosti je cosi úžasného, že ze všeho,
každou chvíli, ze všeho co jest, vede cesta k Bohu, že oslovení „Ty,
Bože", správně vyslané, se nikde neztratí, ale vždycky najde
svůj cíl.
Dále se praví: „Jenž jsi na nebesích." Bůh je všude; každým
okamžikem, v každé situaci — ale jako „v nebi". Je všude; ve
všech věcech a ve všem dění — ale jako Ten, jenž jest v nebi.
Bůh je Ten, jenž je On sám. „Nebe" je způsob, jak svatý Bůh je
sám u sebe. Nebe je Boží nepřístupnost; blažená, nedotknutelná
svoboda, v níž Bůh náleží sám sobě jako Ten, jenž j e s t .
Chováme v nitru předtuchu nebe. Cítíme, co může být ono
„nebeské"; že je čisté, svaté; tiché, skryté a krásné a blažené,
cizí, neznámé a přece budící důvěrnou touhu. Toto tušení je mnohoznačné a může býti esteticky a sentimentálně zkresleno. Co však
tato touha „přirozeně křesťanské duše" nejvlastněji míní, nachází
své naplnění teprve ve slovech Ježíše Krista; z vroucnosti jeho
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duše, odtud, odkud žije jeho nejhlubší a z Cíle, k němuž směřuje.
Nebe jest ono jiné bytí Boží, ale právě v tomto „býti jinak" je naše
vlast s „věčnými příbytky".
A tak oslovení „jenž jsi na nebesích" znamená, že nutno odejít
s místa, na kterém stojíme, z hodiny, kterou prožíváme, od věcí,
s nimiž pracujeme — a že Bůh, jejž hledáme, jest v nebi; jinak
než všechno zde na zemi. Od všeho, co je „země", se musíme odloučit a pak teprv říci k nebi své „ T y " .
A musíme Boha přijmout v onom jiném bytí. Uznat, že není
jako věci, jako čas, jako my sami. Nemůžeme předpisovat, jaký
má být, nýbrž býti srozuměni, že je takový jako Ten, jenž jest
sám ze sebe. Tak Ho chceme. Tak Ho hledáme. Jsme si vědomi,
že je jiný než čekáme, tajuplný a neznámý — ale v tom je právě
náš domov, v němž „srdce může spočinout".
Tak se odvažujeme k Bohu, jenž jest „na nebesích" a jiný
než naše země. Nechceme Boha, jakého bychom si mohli představovat od nás se země. Nechceme lidského boha, ani který by byl
jako věci nebo svět. Chceme Jeho Živého, jenž řekl: „Já jsem,
který jsem." Naše nejvážnější křesťanské úsilí směřuje k tomu,
abychom stanuli před opravdovým Bohem, a jen před Ním.
Zde musíme být bdělí. Ostražití nejen k věcem a lidem — ale
především vůči sobě samotným. Naše bytost se snaží Bohu ubránit. A nejskrytější forma této obrany, její nejukrytější zbraň spočívá v tom, že si představu Boha zkreslí podle vlastního obrazu.
Učiní tak Boha neškodným. Pak totiž už nedojde k pravému setkání, k volnému T y ; člověk se setkává s vlastním svým obrazem
promítnutým do oblak. Už pak nemluví s živým Bohem, nýbrž
sám se sebou. Slovo „na nebesích" říká: „Chci Tě, Bože, tak, jak
jsi sám v sobě."
A zde se křesťan odvažuje k Bohu, jenž vstupuje do jeho života; připouští, aby slepá samozřejmost jeho všedního bytí byla
rozrušena; aby v ni vstoupilo Nové, Nepochopitelné — jež přichází od Boha.
Druhé

rozjímání.

Ze všeho a odevšad přichází naše oslovení k Bohu. Nepotřebujeme se uchylovat na určitá místa: odevšad se může zdvihnout
hnutí srdce a dostane se k Bohu. Zde neplatí předpisy o času:
z každé hodiny můžeme k Němu vystoupiti. Není třeba něčeho
zvláštního, co by bylo podmínkou; neexistují úkony určené svou
povahou k tomu, aby přístup otvíraly a jiné, které by j e j zavíraly.
Ze všeho, co se může kdy přihodit a S čím se kdy setkáme : ze
všeho vede cesta k Bohu. Je to veliké a utěšující, a musili bychom
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zakusit všechnu bídu člověka, kterému je Bůh daleko, abychom
byli schopni náležitě to ocenit.
Tím však není ještě všechno vyčerpáno, co se skrývá v oslovení modlitby Páně.
Ze všeho vede cesta k Bohu — ovšem; můžeme však býti jisti,
že po této cestě kráčíme, když si myslíme, že po ní jdeme?
Bylo mnoho lidí, mnozí z nich zbožní, mnozí vysokomyslní
a ušlechtilí — a byli přesvědčeni, že „božské" žije v rozličných
formách; v božstvech nejrozmanitějšího druhu. Jen si vzpomeňme
na národ, kterému jsou naše dějiny tolik zavázány — na Reky.
Byli zbožní jak málokterý národ, nadaní jak nikdo jiný a přece se
modlili k mnoha božstvům. K vládnoucímu Diovi, k Athéně, bohyni krásy a moudrosti; k bůžkům úrodných hlubin země.
To nemůžeme brát jen tak zlehka. Jak často slyšíme mluvit
o „ubohých pohanech" — v tom může být i plno pýchy a velmi
zpozdilé, považuje-li se při tom, jenž to slovo pronesl, za duchaplného a správně věřícího a diví-li se, jak se něco tak nesmyslného mohlo vůbec přihodit. Tu musí být něco v hlubinách lidské
bytosti — a také v podstatě věcí, ano i podstatě samotného
náboženského — co velmi snadno způsobí, že zbožný člověk stane
pojednou před „božstvy". Zvláštní svody tu číhají, neboť se tu otvírají i určité jiné náboženské možnosti. . . Učiníme dobře, zbavíme-li se povrchnosti v názorech na tyto věci — kde máme zajištěno, že se Evropa znovu nevrátí k „božstvům". I když ovšem
budou jinačí, než božstva Řeků nebo Germánů.
Jiní myslili, že božské je cosi naprosto neurčitého: tajuplné
něco, jež proudí v ě c m i . . . skrytý základ, z kterého všechno vystupuje . . . tajemný smysl, jenž všechno protkává... A ani tito
lidé, kteří Boha myslili takovýmto pantheistickým způsobem jako
neosobní Všebytost, kteří s tušící bázní a touhou Jej uctívali, nebyli méněcenní ani bezbožní. Je cosi v podstatě světa, leží to v kořenech věcí, v hlubinách duše, co k tomuto názoru svádí a objevuje
se pak v takovéto zbožnosti. Jiní zase myslili Boha jako něco
úplně vzdáleného, co se světem nemá co dělat; jako bytost, která
může být uctívána jen z nekonečného odstupu, k níž však není
možné vysílat prosby — žádná blízkost nás k ní neváže, žádná
láska, žádné sjednocení.
Tak bychom mohli vypočítat ještě mnoho forem zbloudilého
náboženského chápání.
Je tedy snadno možné, že náboženské úsilí srdce se dostane
na falešnou cestu. Snadno se stane, že se obrátí k falešné podobě
Boha. A možnosti zkreslení živé Boží skutečnosti nepřicházejí jen
tak odkudsi z nesmyslného; číhají v základu věcí a v podstatě

samotného člověka. Jsou to falešná zdůraznění skutečných bytostných sil, při tom to však není náhodné špatné pochopení, nýbrž
temné, skryté síly ženou lidské srdce zbavené jistoty o správném
směru do takových nazírání. Na této bludné cestě nedochází jen
k rozkladu a znetvoření, vystupují tu i vznešená mínění a zvedají
se velkorysé postavy . . . A každý národ má svá zvláštní nebezpečí,
že na cestě k Bohu zbloudí a Jeho obraz znetvoří, má je každá
doba, každý člověk. Skrývají se v jejich zvláštním způsobu, ve
zvláštních chybách, ale také i v nejlepších silách.
Otčenáš ukazuje cestu k pravému Bohu. Říká: chceš-li stanouti před Ním, musíš Ho hledati tam, kde stojí ten, který tě
v této modlitbě učí. Musíš k němu přistoupit a spolu s ním jiti
k Bohu. Pavel mluví o „Bohu, jenž je Otcem našeho Pána Ježíše
Krista": chceme-li najít Boha, musí Ho duch i srdce myslit tak,
jak Ho myslí Ježíš, když o Bohu mluví. Musíme se obrátit k Tomu,
k Němuž nás odkazuje Ježíš, když mluví o svém Otci. Musíme svůj
Cíl hledati společně s Ježíšem, skrze Ježíše, jak sám řekl: „nikdo
nepřijde k Otci, leč skrze mne".
Když se tedy tážeme, kdo Bůh je, pak zní odpověď: Ten,
s Nímž mluví Ježíš, když oslovuje svého Otce. A ptáme-li se, jakého je smýšlení, zní odpověď: Takového, jak nám je Ježíš svou
bytostí a svými skutky zjevuje: „Kdo vidí mne, vidí Otce."
To všechno není jen tak samozřejmé a není vždy lehké podle
toho jednat.
Litoval kdosi v naší době, že křesťanství zúžilo mocný proud
srdce; přinutilo j e j bráti se cestou, která vede jakýmsi Kristem,
a žádá pro něj zvláštní charakter, jak mu j e j určuje Kristus. Tím
je tvůrčí původnost náboženského bytí ochromena; svobodná
plnost jeho forem uvedena v jednotvárnost... Zde mluví cosi, co
žádá být slyšeno. Proč by nemohl jiti náboženský cit s důvěrou
svou vlastní cestou a proč by pak to, před čím stane, nebylo dobré ?
Proč bych si nemohl podobu Boha — svoji představu o Něm —
formovat tak, jak to žádá moje bytost a můj osud? Kristus odpovídá : Proto, že bys mohl neblaze zbloudit. Proto, že by jsi se mohl
dostat k falešnému obrazu Boha. Mohlo by se ti stát, že bys myslil,
že jsi u Boha a byl bys u zbožnění sebe samého . . . nebo bys stanul
před klamem temných sil. V základu oněch zkreslených Božích
obrazů, jak jsme o nich mluvili, a pode vším velkým, co slibují,
se ukrývá zlé, temné, záhuba a rozklad.
Bůh, k němuž odkazuje modlitba Páně, je zván „Otcem".
Mluvili jsme o křesťanské péči o pravou skutečnost Boha; tuto
péči věnujeme i tomu, abychom, mluví-li se o Otci, toto „otcovství" správně pochopili. Může být i falešné. Dřívější náboženství
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všech evropských národů také znala nebeského otce: vládnoucí božstvo všepřeklenujících, osvětlujících, pronikajících nebes. U Řeků
se jmenoval Zeus, u Římanů Jupiter, u Germánů Votan. Podoby
jsou různé podle založení národů, u nichž vznikly, a přece míní
vždy totéž: vládnoucí, všude se uplatňující, otcovsky všechno řídící moc. Co však míní Kristus, když mluví o Otci na nebesích, je
něco úplně jiného.
Ne to, co možno pociťovat jako obestírající, pronikající,
mocné dobro ve světě — cit, který hned v příští chvíli může být
zatlačen pocitem hrůzy nebo mrazivé opuštěnosti. Ani shora působící, jasná, plodivá, vládnoucí síla — proti níž naopak vystupuje
temná, dmoucí se chaotická hlubina... Ježíš míní něco jiného.
Boha, všemohoucího Původce a pána světa. Jemu, Stvořiteli a pánu
člověka se zalíbilo — ovšem od věčnosti, z hlubin jeho Lásky —
učiniti stvoření svým dítětem. Není naším otcem podle bytí, stal
se jím z milostiplného úradku — z božského rozhodnutí, — jež
učinil před vším časem.
V Kristově příchodu svého Tvora vybídl: „staň se mým synem, mojí dcerou". A věřící jím je — ne podle bytí a přirozenou
nutností, ale smlouvou, která byla uzavřena — a tak, že se tu zároveň naplňuje tajemství dovršující vůle 1 ), které nekonečná touha
Boží Lásky od prvopočátku vložila v obraz stvoření. Předstupuji-li
tedy a jako dítě říkám „Otče", neříkám je právem bytostné souvislosti nebo z neurčitého citu unešení, ale z víry v slovo Kristovo.
Je dobře, žasnu-li a táži se: jak je to možné, že můj Stvořitel
a Pán mne oslovuje a říká: „Ty, synu můj." Budu Ho prosit:
„Nauč mne chápat, že jsem Tvůj syn, že jsem Tvá dcera... Dej,
abych to pochopil z toho, co Ty jsi; z toho, čemu jsi ve mně dal
vzklíčit. Ze synovství, které jsi mi udělil na křtu."
Boha nemůžeme oslovit „Otče" právem své přirozenosti, ze
svého bytí, nýbrž z Milosti je nám to od Něho dáno. Nejplněji
tomu, který to živě v srdci cítí a kdo má toto živé vědomí, ať je
vděčně chrání. Je mnoho těch, kteří nemají této živé jistoty —
ještě nemají. Tu nutno vzbudit křesťanské úsilí o to, aby tajemství „Otcovství" zůstalo čisté a nebylo s něčím zaměněno. Raději
vytrváme v obdivu a žasnutí nad nepochopitelným, raději dál poneseme nerozumějící vyprahlost, která se namáhá říci ono „Otče"
ze srdce Ježíšova, raději to, než aby toto nejhlubší a nejsvětější
naší Víry se rozplynulo v neurčité a bludně bylo pochopeno.
Bylo by lehčí nechat srdce, jak jeho sklony je pudí — hledati
nebeského otce, jak ho dávají tušit tiché dálky nad letním krajem,
*) Viz o ní článek »O novém nebi a nové zemi« v 1. čísle Rádu IV. roč.

498

nebo jak to odkudsi přináší pocit důvěrného schoulení.. . Otčenáš
varuje: dej pozor! Nejsi dítkem Boha ze souvislostního přediva
tohoto světa, nýbrž z Milosti a Víry. Víra však není jen blažící
jistota; je i cvičení a přemáhání. Proto se musíš učit říkat „Otče";
z toho, jak Ježíš svými podobenstvími a slovy uvádí lidi v toto
umění. Jemu musíš smýšlení svého srdce podřídit a jím se v hnutích svého nitra musíš dát vést. Z naučení, která srdce v tomto
cvičení přijímá, roste znenáhla křesťanský poměr dítěte k Otci —
správněji syna, dcery k Otci. Německý způsob výrazu má pro
tento poměr jen slovo „dítě". Je to vroucí, ale snad svádí ve vědomí slabého. Jiné řeči mluví bohatěji a hlouběji — je dobře je
poslechnout.
V této škole máme vyrůst v „Boží syny a dcery". V plnou vyzrálost dospělého věku. V sílu a vyspělost toho, kterého Bůh povolal, aby vstoupil s Ním ve společenství obcování. V ono společenství, kde křesťanská péče o svatou Boží vůli stojí zajedno
s vlastní Jeho všemohoucností.
Z toho roste smýšlení plné opravdovosti. Nepřichází z přírody,
nýbrž z vážné opravdovosti a síly osobnosti; ne z těkavých lyrických pocitů, nýbrž z určitosti a zodpovědnosti Víry. A kde byla
s počátku ostražitost a námaha, snad také těsnost a násilí, zvedá
se znenáhla nová, dosud neznámá svoboda: svoboda ducha a srdce,
která tryská v setkání s Živým Bohem, Otcem našeho Pána Ježíše
Krista.
V Oslovení je však ještě jedno slovo. „Otče náš." Přikazuje
se nám, kdykoliv v modlitbě Páně přicházíme k Otci, vzíti s sebou
i ostatní.
Zase se cosi brání. Což musím být stále se všemi pohromadě ?
Musím být stále v množství? Já jsem přece já. Jsem jen jediný.
Co mi do světa, když nebudu já. Jedinečnost přece patří k podstatě osobnosti! Co je mi do ostatních, když jdu k Bohu — co potom znamená, že v modlitbě přicházím nejskutečněji sám k sobě ?
Neplatí tu jednou pro vždy: „Bůh a má duše a jinak nic?"
Otčenáš odpovídá varováním. Upozorňuje, že sebevědomí
a vědomí jedinečnosti může být i pohanské, neboť neexistuje „jedinec a jeho specifické". Skutečně sobě plně vládnoucí a dostačující osobnost je jedině Bůh. Člověk naproti tomu je jen ve společenství s ostatními; v souvislostech rozhovoru a činu, v jednotě
viny a osudu. Otčenáš upozorňuje, že v novodobém pojetí osobnosti se skrývá krádež; neboť od té, co začala řeč o „osobě" vůbec
a lidské osobnosti zvlášť, byl jí s počátku zcela nepozorovaně, pak
stále zřejměji, podkládán obraz a míra osobnosti Boží.
Toho všeho nutno se zříci tím, že neříkáme „Otče můj", nýbrž
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„Otče náš", a stavíme se tak v neodčinitelné společenství stvořených osob. Neodvolatelně, od přirozenosti jsem člověk v množství
jiných lidí. Z Milosti však jsem křesťan mezi „množstvím bratří",
spojen s nimi v souručenství viny a vykoupení; v jednotu mystického Těla Kristova; v naději ve věčný život, jejž bude žíti „veliký
zástup, který nikdo nespočte".
Když se modlím, třeba, abych to činil tak, že buď výslovně
nebo mlčky už ze svého založení přibírám druhé.
Není však v oné námitce i kus pravdy? Vycítila správně.
Zdvihá se v ní úsilí vyzvednout důstojnost křesťanské osobnosti.
Bůh nás neoslovil v tuctech. Neříká o nějakém množství, že to tak
v celku jsou jeho děti. Nemá na zřeteli masu. Oslovil každého
zvlášť. Každého jedince. Pro každého je celý. Celý pro mne, obrácen ke mně vším, co jest. Nečiní v sobě oddělení. Celý stojí vůči
mně, obrácen celým svým „ T y " . Ne však podle nějakého schématu,
pro všechny upotřebitelného, nýbrž zvlášť pro mne, který přesto,
že se poctivě zřekl vší pýchy, přece nemůže změnit skutečnost, že
je jen jediný. Jeho Ty jde z Nejvlastnějšího do nejvlastnějšího —
neboť i toto člověkovo vlastní cele a ve všem je Bohem darováno.
Když se tedy k Němu blížím, přicházím jako ten, jenž jsem;
vím, že nemám dvojníka a že moje slovo, jež Bohu říkám, nikým
jiným nebylo vysloveno, neboť to, co mi dal, bylo dáno jenom
m n ě . . . Je výlučnost mezi námi a tajemství, v které nikdo jiný
nemůže vstoupit. Věta: „Bůh a má duše, jinak nic", pronesená
křesťanstvím od prvních časů až do dnešního dne — platí. Má záruku v zaslíbení tajemného Zjevení, podle něhož tomu, který zvítězí, „bude dán bílý kamének a na něm bude napsáno nové jméno,
a to nebude znát nikdo leč ten, kdo j e j obdrží".
Tak je to a stejně správné jako společenství. Táž pokora,
která se zříká falešných nároků osobnosti, je zároveň pravda a buduje vědomí jedinečnosti, v níž stojím před svým Bohem.
Tím však sama společnost se stává jinou. Co v Otčenáši beru
s sebou k Bohu, není už masa. Nejsem tu v modlitbě naházen na
jednu hromadu se všemi možnými. Jsou tu mnozí — ovšem, nespočetné množství, „velmi veliký zástup" dítek Božích, který nikdo nemůže spočítati — ve všech prostorách a ze všech časů;
křesťanské „my všichni" — ale každý z nich stojí před Otcem
v tajemství jedinnosti, každý z nich je jen on a jen jednou. Tak je
křesťanské „ m y " jiné než ,my' prostého množství — zrovna jako
je jiné než ,my' pouhého druhu, pouhé přirozené souvislosti. Je
to „my", v němž spočívá jednota spolu s rozdílností, obecné i důstojenství, spojení i výhrada.
Přeložil JAN HADRAVA
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JOSEF

KOSTOHRYZ

O MINULOSTI
Všechny věci na světě jsou pomíjivé. Tragickou vinou, jež je
začátkem dějin, byly svrženy do tohoto proudu tělo a duch člověka a on od té doby bloudí prostorem země a je pohlcován propastí času, nemá už ráje, místa čisté radosti, neobcuje už přímo
s Bohem, nemá vědomí jeho ustavičné přítomnosti, která jediná
je přítomností věčnou. Od té doby jeho život je rozdělen na nenávratnou minulost, nezadržitelnou přítomnost a nejistou budoucnost. Vzpomínka, činnost (v potu tváři budeš dobývati chléb svůj)
a touha (možnosti nám dané) jsou tři stránky jeho denního života
a mohou dojít harmonie jen milostí tří božských ctností, víry,
naděje a lásky. Minulost pro prvního člověka představoval r á j
a pád, dvě základní zkušenosti, jež jsou zároveň na dně zkušenosti
všech lidí. Dětský nevinný věk je jakýmsi odleskem nebo obrazem
stavu rajského a ne nadarmo se všichni obracíme se steskem
k němu jako k svému pravému světu a minulé blaženosti. A zkušenost prvního pádu prožíváme v tomtéž jako první lidé, v porušitelnosti pozemské naší lásky. Jako je láska pravá tím nejvznešenějším před Bohem, tak zkažení lásky je počátkem i příčinou
všech našich útrap a hříchů.
Minulost také zabírá stále a vždy největší díl lidského života
a má na něm veliký podíl, ať jí umíme nebo neumíme užít. Už dítě
přichází na svět s minulostí početí a prodlení v lůně mateřském,
ale také s minulostí všech svých předků, neboť takový je zákon
přírody, jemuž člověk, kdysi její pán, podléhá, a tedy i s minulostí
prvního člověka, kterou Bůh vtiskuje každému jako dědičný hřích
a dluh.
A všechny věci kolem nás mají svou dalekou, odvěkou minulost, dlouhou historii,které neznáme, ale o níž víme, neboť věci se
mění před našima očima, výtvory lidské, nerosty, rostliny i živočichové měnili a mění svou podobu a věda nám dává nahlédnout
do závratné skutečnosti, že prvky jejich těl mění i svou podstatu.
Uplývání, změna a hynutí, to je tento svět. I člověk podléhá změnám. Jako druh (ale také národ, rod, společnost) těm, které zveme
fysiologickými, kulturními a společenskými (hospodářskými a politickými) dějinami. Důležitější (pro jednotlivce) jsou však změny,
jež se odehrávají v životě každého mezi narozením a smrtí. Pomineme zatím ty vnější, jež jsou jakousi obdobou fysických a společenských dějin lidstva. Tento život je rozhodnou chvílí, kdy nesmrtelná duše lidská prodělává změnu, již můžeme nazvat pod64
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statnou. Člověk, stvořený k obrazu božímu, v tomto životě buď
ztrácí nebo získává svou pravou tvář, tu slavnou, kterou mu Bůh
přiřkl a s jakou j e j chce mít před svým zrakem a s jakou jediné
j e j přijme před svůj trůn. Čteme, že k božímu soudu vstanou spravedliví čisti a milováni tak, že i jejich těla budou oslavena a krásná, kdežto ošklivost hříchu bude uvržena v svou nicotu. Tak je
s celým lidstvem, jemuž příchodem Vykupitele byla dána příležitost k rozhodné změně.
Stane se pak, že nebude už času, či spíše nebude už té doby
změn, která je mostem mezi minulostí a budoucností, a bude jen
dvojí trvání, trvání minulosti, do níž budou svrženi ti, které stihne
konečný trest, odnětí veškeré naděje a zároveň strašlivé poznání
té ztráty, a pro ty, kdož budou spaseni, věčné trvání v přítomnosti, neboť ta bude všecka boží a oni se v ní budou nekonečně
radovati v Bohu. Zaslíbení bylo dáno. My všichni v tomto životě,
vskutku provisorním, máme touhu po stálosti, po konci vratkosti
a změn, po ustálení na stavu, v němž nám bude dobře. Tak toužíme v praktických věcech tohoto života, tak si přejeme i pro
svou mysl a srdce, aby v něm vládl pokoj a mír, jistota poznání
a naplnění lásky. Avšak před člověkem leží stále ta křivolaká
cesta, kterou zveme budoucností a v níž umisťujeme své naděje.
A budoucnost je nejistá. Nejistá proto, že už zítra pro nás může
skončit, nejistá i v své podobě, jak tady na zemi, tak v okamžiku
smrti, která je koncem změn a shrnutím celého života a v níž teprve naše tvář dostane konečné rysy.
Víme, že o našem posmrtném stavu se rozhoduje v tomto
krátkém životě, a stejně lze říci, že o vší budoucnosti se rozhoduje
v přítomnosti. Přítomnost nejen rozhoduje o chvílích či letech
nejblíže příštích — podle okolností, v nichž jsme a podle našich
disposic a jednání — ale její okamžiky spolutvoří i naši konečnou
podobu, ba každý z nich může rozhodnout s konečnou platností,
v jednom z nich přijde ta rozhodná změna, při níž se rameno vah
navždy nachýlí na jednu stranu. Budoucnost, v niž doufáme, v niž
klademe uskutečnění svých nadějí, se neustále spaluje v okamžicích přítomnosti, nezadržitelně protéká její mezerou až do jistého
vyčerpání, neúprosného konce. Jako v té pohádce dohoří v limbu
svíčka života. Všechny naše možnosti a naděje mají vyměřený
konečný čas k svému uskutečnění, a když tento marně mine vinou
okolností nebo naší, mine chvíle příležitosti a naše naděje jsou
navždy zhrzeny nebo ztraceny. Tak i ta naděje nejvyšší, zaslíbení
blaženosti, má vyměřený čas jen k mezi smrti. Potom nebude už
víry, protože se otevrou brány jistoty a skutečnosti dokořán radosti nebo zoufalství, nebude už naděje, nýbrž naplnění nebo ode-
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pření, a bude jen věčná přítomnost lásky a minulost zla a hříchu,
trvání věčnosti a tma nicoty. Ti, kdo sklízeli své okamžiky tak,
jako by stáli před tváří boží, budou navždy patřit v její věčnou
líbeznost, a ti, kdo změnili své hřivny v nic minulosti, budou ztraceni s ní.
Přítomnost je tedy rozhodující, neboť v ní jednáme. Kdo odkládá, bude potom marně čekat na den a na příležitost, kdo zanedbá, nebude moci doplnit, kdo zkazí, nebude moci napravit. Hledíme-li do budoucnosti a chceme-li ji, musíme žít přítomnosti skutečné. Platí tu: Hic Rhodus, hic salta. A stejně platí carpe diem,
ne ovšem ve smyslu hedonistickém, nýbrž činném. Italské heslo
vivere pericolosamente není zhrdání životem, nýbrž předpokládá
právě vědomí o jeho ceně, o ceně nenávratné příležitosti. Žít nebezpečně jest ovšem možno dvojím způsobem — vystavovat se
neustále nebezpečí zatracení, jedinému nebezpečí smrtelnému,
nebo silně milovat a dávat tento život v sázku za předmět své
lásky, v naději na život věčný.
Ale ve všech okamžicích přítomnosti, dokud žijeme, jde
s námi také naše minulost. To ona činí život těžkým, čím dál tím
těžším, drží nás ve svých spárech, jsme jejími vězni a musíme
s ní žít jako duše žije s tělem. Lpí na našich gestech, hledí nám
z očí (a nejen ta naše — vždyť jsme tolik podobni svým otcům
a matkám, ba máme i rys prostředí, stavu, národa, v němž jsme
se narodili) a naše oči pohlížejí kupředu zakaleny jejím dýmem.
Po mnohých věcech uplynulých toužíme s lítostí a rádi bychom,
aby se navrátila jejich krajina, a jiných, tak mnohých, litujeme,
protože bychom je chtěli vymýtit ze své minulosti nebo aspoň
zapomenout. Čas rychle uplývá ve změnách, po nichž přicházejí
nové a nové, ale obsah minulosti zůstává, ukládá se ve vědomí nebo
mimo vědomí, ukládá se ve věčnosti i ve věcech tohoto života
a světa, je spolutvůrcem našich podob, je spoluhráčem našich
činů. Těmto obsahům, stopám nebo historii říkáme v nejširším
smyslu zkušenost. Pro člověka prostor, čas a tělo jsou ve zřejmé
souvislosti (vždyť i naše mysl a cit ustavičně mění předměty —
proti mysli božské, která svůj předmět m á a věčně na něm tkví)
a jako jsou našemu duchu poutem, tak jsou i pramenem jeho poznání, a protože i ony jsou od Boha, přirozeným zjevením.
Nesmírná rozloha minulosti, její obsažnost a důležitost pro
poznání i jednání, pro náš život, nás nutí, abychom se zamyslili
nad povahou věcí minulých a zeptali se po jejich hodnotě a jak
se k nim máme chovat. Říká se správně historia magistra vitae,
ale minulost působí i bez naší vůle, ba často proti ní. Člověkem
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zkušeným můžeme nazvati jen toho, kdo hluboce prožil a své zkušenosti dovede užít, nikoliv tedy toho, kdo pouze mnoho zažil.
Minulé věci jsou všechny neúprosně nenávratné v té podobě,
jakou jednou měly. Je však třeba tu učinit jisté rozlišení. V životě
národů a v životě všech lidí přicházejí (druhově) stejné nebo podobné události, myšlenky a city. Mluví se v dějinách o zákonu akce
a reakce, dokonce o cyklickém návratu kulturních, politických,
hospodářských jevů; lidé prožívají dětství, dospívání, zralý věk
a stáří, mají stejná zaměstnání a zájmy, ba jsou i typy lidí, kteří
za stejných okolností jednají podobně. Tyto stálé prvky v lidském
životě, to jsou possibilia, to je věčná osnova duše lidské a života
národů a jednotlivců. Skutečnosti však jsou jedinečné a nenávratně mizí v propadlišti času, jenom tam mají své místo a nikdy
už se nevynoří. Jenom jednou jsme dětmi, jen jednou jsme mládi.
Nevinnost ztracená je ztracena navždy, čistota srdce zkažená je
zkažena navždy. Činy jsou neodvolatelné. Radosti, které učinily
z úseku našeho žití milovanou zahradu, odvál vítr a zasypal prach,
bolesti a utrpení dozněly a zmizely. Jak čteme v Heraklitoví: „Vše
plyne a nic se nevrací. Nesestoupíš dvakrát do téže řeky." Ty věci,
které zdánlivě se nám navrátily, jsou už jiné, za jiných okolností,
ba i my je jinak přijímáme. Ztratil-li jsem bohatství a znovu je
získám, nebo přátelství či lásku, mám je po druhé v jiné rovině,
vyšší nebo nižší, a zkušenost první ztráty už je neodlučitelnou
přísadou nového shledání.
Toto neúprosné mizení nás často naplňuje smutkem a bolestí;
ba způsobuje nám i ty nejtěžší otřesy. Ztráta milované bytosti,
ztráta domova, ztráta čistoty zachvívají námi až do kořenů a jsou
ztráty, pro každého jiné, které zůstávají v nás jako otevřená rána
po celý život. A stává se, že lítost nad ztrátou přechází až ve
hříšné lpění na minulosti, v odmítání všeho ostatního, v nesmiřitelnou zášť k tomu osudnému zásahu. To je pak rouhání Stvořiteli a Vládci, který jediné ví proč. Prostý sedlák říká: „Bůh dal,
Bůh vzal." To není resignace, ani lehké přijímání, nýbrž věrná
odevzdanost a důvěra. V mnohých případech je pro nás toto ustavičné pomíjení a změna konečně i dobrodiním. Jestliže nic zde netrvá
věčně, pak i naše utrpení, nemoc, neštěstí pomine, můžeme doufat
v jeho konec a v jiné časy.
Ale tato pomíjivost a nenávratnost je také nenávratností
tohoto okamžiku, chvíle, doby, kterou právě žijeme. A zavazuje
nás naléhavě, abychom s tím počítali a využili jí. Nutí nás, abychom se všude a stále obraceli tváří ke skutečnosti a k přítomnosti, která je rozhodným bojištěm a dílnou. Věříš-li a doufáš,
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musíš jednat, dnes, ne zítra. Všechen život je jen dnes. Miluješ?
Dokaž to, učiň. Tato chvíle mine a s ní třeba i tvůj sen, jediná
příležitost, ba tma, která se za ní zavře, může pohltit i tvůj život
věčný. Nenech odcházeti své chvíle s prázdnem nebo v hanbě,
nebo se prázdnota a hanba rozlijí po tvé minulosti i budoucnosti
a konci.
Vždyť druhým znakem věcí minulých pro člověka (i pro národ) je jejich nezahladitelnost. Staly se před tváří boží a Bůh si
je pamatuje. Vyryly v tváři vrásku nebo v srdci ránu, která už
zůstane. Ty dobré jako ty zlé, radostné i bolestné (podle toho, jak
jsme jich užili) budou už zítra pomáhat nebo překážet našim krokům a z nich bude utkána naše konečná podoba, šat, v němž předstoupíme před Pána, světlo nebo tma, které nás obestřou.
Ach, ano, minulostí jsou vydlážděny, zkřiveny nebo okřídleny
cesty před námi. Minulost nás ochromuje nebo je naší lehkostí
a pobídkou. Je buď dluhem nebo závazným slibem. Její krásné
zahrady jsou nám útěchou a radostí, při níž se nám tají dech novou nadějí a mírem. Dobré činy nám ulehčují činy mnohem těžší,
zato její pustiny se plíží jako hadi do našich zbylých úkrytů, její
vichřice rozmetají i základy staveb nezačatých, do jejích roklí
upadáme znovu, nenadále a ještě hlouběji. Zasazené květiny jsou
oporou květin ještě líbeznějších, které se po nich pnou, rozmohlý
plevel dusí i dobrou setbu, naše zlé činy nás pronásledují a štvou
jako Erynie nebo se vysmívají a tajně a zákeřně kazí naše plány
i činy jako zlí duchové. Prohrané bitvy, zrady a zbabělství lámou
naše zbraně, vítězství činí smrtelné boje lehkým šermem. To, co
a jak jsme nechali uplynouti, vytváří v nás dobrý nebo špatný
zvyk, ba bývá i probuzením zlé náruživosti nebo ušlechtilé vášně.
A vidíme, že naše minulost, samy naše činy nesou v sobě časné
tresty nebo odměny, své přirozené následky.
Milosrdná shovívavost boží chtěla však, že žádná věc minulá
nemá konečné podoby. Ani v přírodě událé změny (v nerostech,
v rostlinách) nejsou jednoznačným určením příštího vývoje, protože tu spolupůsobí okolnosti. Pro člověka se svobodnou vůlí obsah
minulosti je materiálem, kterému vždy ještě může dát vznešenost
pravé formy — nebo jej zkaziti. Věci lidské nabývají konečné
podoby teprve v naší mrtvé tváři. Rozhodný okamžik může však
mnohem dříve navždy zahradit cestu k milosti nebo navždy otevřít brány jejího světla. Sokratovské znáti dobro znamená konati
je, platí pro člověka harmonického, pro poznání, jehož se účastní
celá bytost, nejen mysl, nýbrž také cit a vůle. Člověk se svobodnou
vůlí je bytost nedokonalá, přichází na svět s pečetí hříchu a s tě-

lesnými i duševními nedostatky a potřebuje ustavičně milosti boží
k svým činům a k vykoupení. Minulost je poutem nebo ocelí jeho
vůle, svádí ji s cesty, oslabuje nebo opravuje a podporuje. Je tedy
zřejmo, že k minulosti máme poměr dvojí: věci špatné musíme
přemáhati — kolik trpělivosti a lstivosti je často třeba proti zlozvyku, kolik krutosti, abychom se vytrhli zalíbení, které nás vede do
zkázy — a věcem čistým a dobrým musíme zachovávat věrnost
nebo se k nim vrátit.
Účtovat s minulostí není lehké. Celý náš vnitřní i vnější život
je v ní zahalen jako v záři nebo mraku, celá naše bytost je jí prostoupena. Setrvávati ve stavu hříchu je strašné, přijde chvíle, kdy
cítíme, že hyneme, že musíme přestat, že musíme odložit minulé
jako roztrhaný šat. Ale je to možné jen s opravdovou lítostí a vezmeme-li na sebe pokání, které uvolňuje břemena, protože samo
je činností. Pokud jde o praxi, jsou tu dvě klamné a ošidné cesty
— cesta menšího zla a tak zvaná zlatá střední cesta; první může
vést k záhubě stejné, druhá je vpravdě nemožná a je jenom sebeklamem nebo falší. Je tedy nutno buď trpělivě zdolávat nebo přemoci naráz drsným zásahem, obrácením (v životě národů revolucí) . To si vyžaduje ovšem připravenosti, vzepětí vůle a obětí.
Zlo a milost o nás bojují vždy a nejvíc ve vrcholných okamžicích, ve chvílích zlomu. Pomoc boží je bídě, každé, i duševní, nejblíže. V nemoci a utrpení zápasí o nás zoufalství a naděje. V nemoci a utrpení objevuje se nám náhle minulý život v ostrém, jiném
osvětlení, vidíme jasně, že, až vyvázneme nebo abychom vyvázli,
musíme začít jiný život, odložit nebo odčinit všechno staré — nebo
jít tam, kde kdysi byla naše čistá krajina. Mnich při vstupu do
kláštera odkládá vše, co ho pojí se světem, pro něho minulým,
i své jméno. My také se jednou musíme vypravit za svým pravým
jménem, vzdát se zahanbeného a falešného, hledat svou pravou
tvář, znovu ji tesat z té křivé škrabošky životem zkoušených lidí.
Věřící má na pomoc modlitbu, to je prosbu a dík. Modlí se k Bohu,
aby si vyprosil odpuštění nebo pomoc, nebo aby poděkoval. A síla
modlitby je zázračná. Velikou posilou je zpověď, která je právě
takovým odkládáním minulosti a má být zlomem, novinou. Ovšem
zpověď důvěrná, knězi prostředníku, nikoli hromadná, která je
k pravé zpovědi jako teorie k praxi. Zpověď předpokládá lítost
a víru, že nám bude odpuštěno, zavazuje nás k pokání a k nápravě,
a protože se může dít častěji, je nám nesmírnou úlevou a pomocí.
Jenom světec nemusí bojovati se svou minulostí, buď od začátku byl zajat nejsladší milostí a složil všecko své v ruce Páně
nebo v rozhodné chvíli všecko opustil. Ale jako za všechny lidi
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poddává své srdce trůnu, tak jako člověk s nimi trpí vše lidské
a přemáhá či překonává minulost svých předků a lidskou vůbec.
Odtud světcova pokušení. Odtud jeho obecná srozumitelnost i pomoc těm, kteří se k němu obrátí. A protože soustřeďuje i vlastnosti svého národa, má zároveň vždy ryze národní tvář, která někdy, jako u sv. Václava, je tomu národu symbolem věčným.
My lidé tohoto světa a v něm žijící musíme vědět, čeho ze
své minulosti máme litovat a zanechat a co v ní je nám slibem
a závazkem. Jsou věci (obecně lidské nebo jenom naše), kterých
ztratit nesmíme. Především tři vznešené ctnosti, víra, naděje a
láska. Bez nich ztratíme svou pravou tvář a neshlédneme nikdy
tváře boží. Skrze ně přichází milost, aby vykoupila věci minulé,
i ty, které samy o sobě jsou neodčinitelné, jako přišel Kristus vykoupit lidstvo z tmy prvního hříchu.
Nesmíme zapomínati svých vin, nebo se nám jednou strašně
připomenou samy. Chceme-li obrácení, musíme najít onen první
krok, to pochybení, kterým se naše cesta vychýlila. Musíme sáhnout ke kořenům svého zla. A stejně je třeba věrnosti tomu, co
kdy v nás bylo pravé a čisté. Upřímné srdce vždy pozná svůj kraj
a nedá se snadno svést ani přelhat, protože samo nelže. Ale k nalezení a setrvání nám pomůže jenom pravá víra. Lidé věří ve vůli
jiných lidí, v autoritu, v sugesci (dokonce i v léčivou moc vlastní
vůle — v autosugesci), když jediné jisté je, spolehnout se na vůli
nejlepší, která nám otvírá svou všemohoucí milost ustavičně.
Ze všech chvil tohoto konečného světa a našeho života potrvají jen ty, které zachytily laskavou přízeň pousmání božího. Celý
tento život je jen shromažďování ke sklizni, nenávratné a nesmazatelné. A jen důvěra v Boha nás vyvede ze smrtelného boje k životu věčnému.
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POJETÍ HISTORIE V D N E Š N Í FRANCII
Nebudu vám vykládat o historické methodologii. Činiti tak,
bylo by jakousi domýšlivostí před historiky, kteří mne poslouchají. Každá země má odedávna své příručky methodologie. Ve
francouzštině příručka L a n g l o i s o v a a S e i g o b o s o v a stále
platí ; belgický historik H a r s i n , profesor university v Lutychu,
nám právě dal jinou příručku, nazvanou: »Jak se píší dějiny«.
Nevěřím, že by v tomto oboru bylo lze připojiti něco podstatného
k tomu, co již bylo řečeno.
Není také mým úmyslem podati vám nástin nové filosofie
dějin. Nepodceňuji filosofie dějin: ale nemám dnes v úmyslu
s vámi hovořiti o ní. — Nebudu vám ani vykládat o tom, jaké je
pojetí dějin u soudobých francouzských historiků. Nepověřili mne
tím; a byl bych velmi v rozpacích, kdybych k vám měl mluvit jejich jménem. Ve Francii, jako jinde, nemají všichni historikové
téhož pojetí dějin. A je štěstí, že tomu tak je: tyto osobité rozdíly v názorech jsou zaslouženým výkupným za námahu života
myšlenkově činného.
Přednesu vám tedy zcela prostě několik osobních úvah o historii. To je poněkud málo, pomyslíte si. Bezpochyby. Na štěstí
tyto úvahy nebudou pouze mé; moje myšlenky, to vím, jsou též
myšlenkami značného počtu dnešních francouzských historiků;
a z tohoto hlediska (nikoli s hlediska osobních myšlenek) snad si
zaslouží, aby vám byly předneseny. Ve Francii jsem členem Společnosti, která se nazývá Société d'historié moderne (Společnost
pro moderní dějiny) a která sdružuje historiky velmi rozmanitého původu; ti spolu každého měsíce diskutují z podnětů čistě
vědeckých o účelu a methodách historické práce. Nikdy jsem mezi
námi nepozoroval vážné rozpory. Mám tudíž právo, abych pokládal své vlastní názory za názory celé skupiny, což poněkud rozšíří jejich význam.
Přemýšlíme-li o dějepisu, může buditi podiv, že sami dějepisci se nedovedli shodnouti na jednotném způsobu pojetí dějin.
Co je tedy historie? Mnozí si dali tuto otázku; ale téměř vždycky
na ni odpověděli s určitým předpojetím; a tak vyložili jen své
vlastní pojetí dějin. Dějiny v nejširším smyslu slova jsou znalostí
toho, co všichni lidé vykonali od té doby, co vůbec lidé existují;
pracovní oblast dějin, to je celá minulost lidstva. Oblast nesmírná
a nekonečně rozmanitá, která nikdy nebude zcela prozkoumána.
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A historikové také naprosto nepředstírali, že by se jim to kdy podařilo. Raději rozdělili historii v čase i v prostoru; rozlišili období
a země ; a potom si každý z nich přivlastnil na tomto pro budoucnost již trvale rozkouskovaném a rozhraničeném panství ohrazenou parcelu, aniž se tuze rozhlížel za ohradu, jíž se sám obklíčil.
Takováto methoda byla bezpochyby nevyhnutelná. Ale závady,
které s sebou nese, jsou zřejmé. Je dobré je zkoumati, abychom
lépe odhadli nesnáze, s kterými se setkává dějepisná práce, a abychom se hned na počátku nevzdali úsilí je překonati.
Když se historik omezí na jednu epochu a nezajímá se o ostatní, je známo, co z toho pojde. Svádí ho to, aby připisoval význam
novosti určitému jevu, s kterým se setká, ačkoli v jiných dobách,
které nezná nebo které zná špatně, by se mohl setkati s jevy podobnými. Zvláště studuje-li společenská zřízení, domnívá se, že postihl zřízení ve zrodu, neboť je objevuje pro sebe po prvé, zatím
co se vyskytovalo již v období předchozím, třeba v podobě poněkud
odlišné a možná pod jiným jménem. Studuje-li historik pouze jedinou zemi a myslí si, že může nedbati druhých, stane se mu, že
zapomene na nespočetné vztahy, které spojují onu zemi, kterou
studuje ojediněle, s ostatními zeměmi; špatně chápe určité fakty,
protože je nemůže osvětliti znalostí ostatních faktů, buď podobných nebo téže povahy, které se udály v témže čase jinde. Historikové si dobře uvědomili tato nebezpečí; uvědomili si je, po pravdě
řečeno, velmi pozdě, což překvapuje. Doporučili tudíž srovnávací
methodu, která rozšiřuje a obohacuje jejich nazírání a uvarovává
je mnoha omylů. Než methoda srovnávací, ať jakkoli užitečná, je
jen pomocí z nouze; nezbavuje povinnosti zkoumati blíže zdroj
omylů, ke kterým vede neúplný rozhled na dějiny, příliš ohraničený časově nebo prostorově.
Vydává-li se historik nebezpečí, že se dopustí těžkých omylů,
když se uzavře do ohraničeného období, je to proto, že běh dějin
se nikdy nezastaví; je to proto, že v dějinách se nikdy nic nezačíná; je to proto, že fakt vyplývá z faktu a že každý z nich je více
nebo méně podmíněn dlouhou řadou faktů předchozích. Podobné
tvrzení zdá se být vyznáním víry determinismu. Ano a ne. Ano,
v tom smyslu, který je jistě třeba podle mého mínění připustiti,
že totiž existuje nekonečný řetěz příčin a následků a že následky
se samy stávají příčinami. Ne v tom smyslu, že ryzí deterministé
dospívají k tomu, že téměř vylučují z dějin lidskou iniciativu. Nikoli snad proto, že by zeslabovala jejich theorii; nemůžeme pochopiti, že by lidská inciativa též nebyla determinována, poněvadž
není v našich možnostech chápati následek bez příčiny. Ale lidská
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iniciativa věci osudně komplikuje. Zavádí do dějin tak komplikovaný mechanismus zamotaných příčin, že se necítíme schopni
je rozmotati a popsati všechny jejich složky s jistotou. Nejsem
deterministou do té míry, abych popíral lidskou iniciativu. Jsem
přesvědčen, že historie je jí utvářena z velké části a my že s ní
musíme hodně počítati, ať činí práci dějepiscovu jakkoli nesnadnou.
Ale dějinný fakt by nenašel úplného vysvětlení, ani kdybychom znali všechny fakty, které mu předcházely. Učiníme si o tom
představu, když pozorujeme omyly, kterých se dopouštějí historikové, omezující své badání na jedinou zemi. Všechny fakty téže
doby (a nikoli pouze uvnitř téže země) spolu do jisté míry souvisejí. Každý z nich je toliko částí celku a nabývá svého plného významu pouze jako funkce tohoto celku. Nepochopíme všechny jeho
tvářnosti, pozorujeme-li j e j odloučeně. A je tu mnoho jiných nesnází, kterých historik příliš často nedbá nebo si je ani neuvědomuje.
Z toho všeho pak můžeme vyvoditi, že skupina historických
faktů, i když je vizata z jedné doby a z jedné země, je něco tak
složitého, že nikdy se dějepisci nezdaří obejmouti jedním pohledem všechny její stránky, zmocniti se všech vztahů, které ji pojí
k faktům dřívějším nebo k jiným faktům téže doby. Mělo-li by se
mu to podařiti, musil by být vševědoucím. Než vševědoucnost je
vlastností Boží; nebyla dána lidem. Na nezměnitelnou skutečnost,
že nelze postihnouti v dějinách celou pravdu, reagují tudíž historikové, kteří jsou pouze lidmi, různě.
Někteří (a je jich mnoho) ztrácejí odvahu. Když zjistí, že je
nemožné poznati pravdu celou, usoudí z toho, že je marné se snažiti o její dosažení nebo i jen o těsnější přiblížení k ní. Podle jejich mínění by to byla marná námaha. V dějepisném díle spatřují
pak pouhý výtvor ducha lidského. Je-li však tomu takto, třeba se
alespoň snažiti, aby výtvor byl hezký. Je tedy zcela přirozené, vyzdobuje-li se kouzly obrazotvornosti. A tak vzniká historie románovitá. Obecenstvo ve Francii, velmi široké obecenstvo, v němž nechybí duchů vzdělaných, si v ní libuje natolik, že tato románovitá
historie zabírá nejlepší místa ve výkladech knihkupců. Stvořila
roztomilá díla, která nemusím uváděti, na která každý myslí
a která jsou čtena v cizině stejně jako ve Francii. Ani mně nenapadne je odsuzovati. Ale nutno uznati, že jejich autoři, pokud
byli historiky, jsou zběhové. Opustili historii pro román.
Jiní dějepisci zaujali jiný postoj, který zasluhuje mnohem
více pozornosti. Jestliže složitost dějinných faktů, řekli si, je
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taková, že se vymyká chápání našeho ducha, proč bychom se jí
nezbavili? Pročpak bychom nepovažovali fakty za pouhý materiál
sloužící jinému badání, za materiál k hledání zákonů? Zákonů?
Rozumějme! Mnoho duchaplných lidí má za to, že není zákonů
v dějinách, alespoň ne zákonů, jež by snesly srovnání se zákony
vyplývajícími ze studia faktů v jiných vědách, méně dohadných,
na př. ve vědách fysikálních. Ale i když chybějí v dějinách zákony,
zdaž v nich nejsou určité řady faktů, jejichž kontinuita, jejichž
trvání by mohlo studiu minulosti poskytnouti něco podobného
souvislé osnově. Takovými mohou být na př. určité fakty hospodářské; takovými jsou také zřízení, která v analogických formách
nacházíme ve všech společnostech; nebo konečně také, třeba
v menší míře, veliké proudy myšlenkové. Zda tyto fakty, které
méně než jiné podléhají zmatené rozmanitosti dějinných událostí,
neposkytují předmět studia důstojný dějepisce, jenž by mohl nasytiti zvědavost jeho ducha a lépe by odpovídal představě, kterou
si činíme o vědě? Mnoho dějepisců (mnohem méně, myslím, ve
Francii než jinde) bylo tohoto mínění. Z tohoto založení mysli
vznikla pozoruhodná díla, o nichž možno říci, že by bylo škoda,
kdyby nebyla bývala napsána. Je-li však historie skutečně zkoumáním veškeré lidské minulosti, neníliž to do jisté míry ochuzováním
historie, berou-li se z nekonečné složitosti dějinných faktů v úvahu
pouze některé řady faktů, poněvadž se domníváme, že jim možno
přisouditi charakter zákonnosti ? A zda hledání zákonů nebo
i trvalých faktů, zatím co neznáme faktů všech, netřeba pokládati
za předčasný postup synthésy, slušící spíše filosofii než historii?
V každém případě pokládám za jisté, že v historii takto pojaté
účast ideologie, nahrazující objektivní zjišťování faktů, je nevyhnutelně značná a vydává historika v nebezpečí, že j e j oddálí od
dějinné pravdy, i když snad v něm vyvolává dojem (nebo spíše
ilusi), že takto pravdy lépe dosáhne.
Je zajímavé zkoumati zvláštní případ tohoto druhého postoje,
poněvadž nám dobře ukazuje, že historikové, kteří j e j přijali, jsou
snadno zaváděni na nové cesty, oddalující je od historie. Mezi
těmi, kteří na sklonku minulého století ve Francii se jali hledati
v hemživé záplavě faktů ty, které jevily jakousi stálost, někteří si
řekli, že konec konců to, co je pro nás v minulosti lidstva důležité
znáti, nejsou lidé, krajně měniví a pomíjející, nýbrž společnosti,
které trvají. Byli s námi ve »Společnosti pro moderní dějiny«,
která již tehdy existovala. Jak to dopadlo? Nepřesvědčili nás. Nepodařilo se jim dáti dějepisné vědě novou orientaci. Mohli pouze
čerpati prvky z jiné vědy, ze sociologie. Přestali být historiky,
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aby se stali sociology. A potom opustili naši Společnost; vytvořili si novou Společnost, odlišnou od naší.
Konečně možno zaujmouti vůči dějinnému problému poslední
stanovisko: stanovisko velkého počtu francouzských dějepisců
(mám za to, že převážné většiny), z nichž se, buď jak buď, téměř
výhradně skládají řady našeho vysokoškolského učitelstva. Chtěl
bych vám toto stanovisko definovati nebo aspoň je popsati, neboť
nelze je dobře shrnouti v definici, ježto není dogmatické a obsahuje různé odstíny. A budu moci říkati »my«, mluvě o svých vlastních myšlenkách o tomto předmětu, poněvadž to jsou též myšlenky
celé skupiny, od níž se neodděluji.
Tedy pro n á s zůstávají dějiny věděním o veškeré lidské
minulosti. Velmi dobře víme, že tohoto vědění nikdy nedosáhneme
úplně. To však nám nebere odvahu. Myslíme, že naše nemožnost
vyplniti úkol až do konce nás nezbavuje povinnosti na něm pracovati. Snažíme se neustále rozšiřovat! obor historického vědění
v přesvědčení, že čím více j e j rozšiřujeme, tím více se přibližujeme k pravdě. Toto postupné obohacování historické vědy je ostatně přirozeným důsledkem jejího vývoje, neboť má za sebou ve
Francii dlouhou minulost. Naši dějepisci měli dlouho velmi úzké
pojetí dějin: byly to dějiny králů, diplomacie a válek. Později se
začali zajímati o národy, ale obzvláště o vztahy mezi národy
a králi; studovali způsob, jímž králové vládli, odpor, s kterým se
setkávali v národě, lidové odboje. Konečně — teprv za doby dosti
nedávné — byl uveden do dějin celý život národů. A hned nato se
vynořilo mnoho otázek, na něž dějepisci až dosud vůbec nepomyslili. Jaké byly za každé doby podmínky hospodářského života?
Jaká byla soudní organisace země, její fiskální režim, víra a náboženský život, mravy atd.? Dokonalý historik by musil býti též
právníkem, finančníkem, národohospodářem, téměř i theologem;
musil by znáti literaturu a umění, všechna díla, jimiž se vyjadřuje
myšlení nebo citový život země nebo doby. Je to možné? Bezpochyby ne. Než my se nevzdáváme ideálu, který — ať je jak chce
nedosažitelný — ukazuje cestu a povzbuzuje činnost.
V každém případě : čím je cíl vzdálenější, téměř nedosažitelný,
tím je nezbytnější neopouštěti nikdy neschůdnou cestu, která
k němu vede.
Na začátku své práce nachází dějepisec fakty, nesčetné množství fakt. To je materiál historie. Rád bych je přirovnal k drobným úlomkům rozbité nádoby, jejíhož tvaru neznáme, kterou bychom však měli trpělivě znovu sestaviti. Co bychom musili učiniti
nejdříve? Zřejmě by bylo nutno zkoumati každý úlomek, pečlivě
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popsati jeho podstatu, tvar, barvu, dříve než bychom mu vyhledali místo v celku. Tímto přirovnáním je, jak za to mám, určen
podíl kritiky faktů při hledání dějinné pravdy. Kritika faktů! Ve
Francii o ní historikové, toužíce oslňovati svými řečnickými
a spisovatelskými vlohami, dlouho velmi málo dbali. Pak nastala
reakce a jako vždycky v podobných případech, trvala až příliš
dlouho. Převládlo mínění, že podrobná analysa a kritika jednotlivých faktů je jedinou úlohou historikovou. V poslední třetině
X I X . století celá škola dobrovolně omezila své úsilí na plnění tohoto nesnadného a skromného úkolu, který byl na dlouho považován
za jediný možný úkol. A tu široká veřejnost začala opovržlivě
pokládati dějepisce za sběratele výpisků. Bylo v tom pouze nedorozumění mezi veřejností a historiky. Veřejnost si stěžovala, že jí
předkládají, co jí není vůbec určeno. Pohrdá se však v oboru věd
fysikálních nebo přírodních nezaujatými pracovníky, kteří popisují a třídí jevy? Proč by měl zasloužiti více pohrdání historik,
který se spokojuje shromažďováním a kritisováním faktů? Vždyť
buduje svědomitě základy budovy, na které bezpochyby již nebude nikdo mysliti, až se nad nimi bude zdvíhati budova, ale
které jsou její nezbytnou základnou. Víme ostatně, jaké služby
historiku prokazuje předchozí návyk kritické práce, přistupuje-li
pak od analysy k synthese.
Neboť je dovoleno — některým — překročiti prvé stadium
historické práce, zanechati analyse a pokusiti se o synthesu.
Pokusí se o ni, rozumí se, na své nebezpečí. Vydá se nazdařbůh
do kouzelného, avšak nebezpečného království hypothesy. Známe
jeho úskalí. Ale nemyslíme, že by stačila k tomu, aby se ho dějepisci zřekli. Stačil by hned první důvod; a to je, že se nemohou
bez hypothesy obejíti; že se k ní nevědomky utíkají (což je vážnější) i při analytické práci. Nikdy se nesmíme, říkají jedni,
uchýliti od authentických dokumentů, ani je přitahovati za vlasy,
ani z nich vytvářeti nějaký závěr, který by je přesahoval. Budiž!
Ale co si v takovém případě počíti? Vydati sbírky textů, přesně
reprodukovaných, pečlivě datovaných, tak jako entomolog přišpendluje hmyz do svých krabic a spokojuje se jejich popisem
a označením jejich původu? Ale entomolog dobře ví, že pracuje
pro jiné, kteří srovnají a roztřídí sebraný hmyz a uchýlí se k hypothese. K čemu bude sloužiti práce historika-vydavatele textů,
jestliže jiní historikové nevyvodí z vydaných textů závěry, v nichž
jejich osobnost, v nichž vlastní práce jejich ducha prodlouží a doplní přínos dokumentů ? To je tak pravdivé, že velmi málo vydavatelů textů se omezuje na jejich přesnou reprodukci; připojují
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k nim poznámky, předmluvy nebo je komentují, do čehož se nezbytně vkrádá hypothesa. Nebojme se hypothesy! Neboť jen hypothesou se dostáváme o krok vpřed k odhalení pravdy, povznášíme
se nad data zkušenosti ve vědách přírodních nebo fysikálních, nad
data dokladů v historii. Která vědecká práce se může obejiti bez
hypothesy? Co jsou fysikáiní zákony, ne-li postupné hypothesy,
nahrazující jedna druhou, při čemž se stále rozšiřují, aby zůstaly
ve shodě se stále vzrůstajícím počtem zjištěných faktů? Hypothesa ovšem vždy v sobě skrývá možnost omylu. Lidé se přibližují
pravdě jen tápáním uprostřed omylů, které ji zahalují. A proto
každá generace dělá historii znovu nebo ji reviduje. Ale stejně tak
je tomu v ostatních vědách. Zda fysika z doby před padesáti lety
by dnes vypadala lépe než historie, napsaná před padesáti lety?
Nemyslím. Věřím dokonce, že srovnání by tu dopadlo lépe pro
historii.
V historii je mimo to obor, kde nemůžeme postihnouti skutečnost pouhými veličinami faktů a ověřených svědectví: je to
obor psychologie. A přece se jí nemůžeme zříci, poněvadž bychom
se tím zříkali toho, abychom porozuměli člověku, který je vlastním předmětem historie. Měl bych určité výhrady vůči německé
formulce, které bylo užito v titulu nedávno vyšlé sbírky životopisů: »Menschen, die Geschichte machten.« A přece věřím, jak
jsem již řekl, že dějiny jsou z největší části tvořeny lidskou iniciativou. Historik se tudíž musí snažiti, aby dobře poznal a dobře
pochopil lidi, kteří hráli určitou úlohu v historii. Ale zde se vrší
nesnáze a nebezpečenství. Rozumíme osobnosti jen do té míry,
pokud známe její temperament a její charakter, její ideje, její
city, vášně, které ji oživují. A jak je poznáme? Vyvodíme snad
motivy z činů samých? Nabývají-li činy v našich očích svého
pravého smyslu pouze tehdy, známe-li jejich motivy, nejsme v nebezpečí, že se uzavíráme do bludného kruhu? Nebo lépe, představíme si (sám výraz upozorňuje na nebezpečí!) charakter osobnosti
podle svědectví současníků? Ale jakou cenu mají tato svědectví?
Jak rozeznáme ta, která musíme podržeti, od těch, které musíme
zavrhnouti? Jsouce nuceni je vážiti, zdaž se nevydáváme nebezpečí, že budeme odrazeni do té míry, že se vzdáme závěru? Na
štěstí je u historika touha porozuměti často silnější než pochybnosti kritického ducha. Mezi dějepiscem a osobností, kterou studuje, je — zdá se mi — poměr analogický jako v denním životě
mezi každým z nás a osobnostmi, s nimiž se stýkáme; když je
naše pozornost k někomu upoutána, rozhoduje intuice, která
zdravého ducha neklame. V běžném životě neanalysujeme tento
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jev; činíme-li tak, zpozorujeme, že naše intuitivní závěry jsou
autorisovány mnohonásobnými zkušenostmi psychologickými, které jim vskutku poskytují solidní základnu. Některé činy nás nenechávají v pochybnosti o pohnutkách, které je vyvolaly: dokonce
i povaha toho, kdo je vykonal, se v nich projevuje. Stejně je tomu
u dějinných osobností, které studujeme; dosti často se stane, že
jejich činy přinášejí samy v sobě výklad. Dlouhá psychologická
zkušenost potvrzuje naše závěry a neponechává mnoho místa
omylu.
Nevzdáváme se tudíž v historii ani hypothes ani intuice. Bez
nich by se stala dějepisná práce nemožnou, nebo by se musila zastaviti na svém prvém stadiu, zcela analytickém a jediné přípravném. Avšak tvoříme hypothesy a svěřujeme se intuici pouze
s krajní opatrností; nikdy nepodceňujeme nebezpečí; abychom se
ho uvarovali, ukládáme si přísnou disciplinu intelektuální i mravní; zbavujeme se každé vášně, každého předsudku, všeho předpojetí, každé vášně. Kromě ovšem jedné, jestliže výrazu »vášeň«
může býti užito k označení tohoto citu: chci říci přirozené sympathie ke všem těm, kdo žili před námi a jejichž dějiny studujeme;
sympathie člověka ke všem ostatním lidem, ke všem jejich myšlenkám, vší jejich víře, všemu jejich utrpení a všem jejich radostem.
Slovo básníkovo »Nihil humani a me alienum puto,« se musí státi
zásadou historikovou. Podle mého pojetí je to pouze hluboké lidské soucítění, zbavené vší stranickosti, které může zabrániti, aby
u dějepisce se k nestrannosti nepřidružila suchost ducha a srdce,
jež vylučuje plné pochopení minulosti.
Ale nebojíme-li se uvésti do dějepisné práce trochu subjektivnosti, protože se jí nelze vyhnouti, snažme se ji — a to lze —
jak jen možno omeziti. Podaří se nám to, vytkneme-li si za jediný
úkol p o z n a t i minulost a p o r o z u m ě t i jí, aniž se kdy odhodláme ji soudit: každý soud je zásadně osobní a subjektivní.
Podkládati a souditi je svůdná práce, k níž mnoho duchů přirozeně
tíhne. Ale jak je nebezpečná! Skupina historiků, k níž mám čest
náležeti, si zvolila jiné pojetí. Spokojuje se porozuměním a výkladem, aniž kdy podkládá nebo soudí. To je, jak za to mám, formule,
která nejlépe vystihuje naše nynější pojetí historie.
Přeložil J. H.
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JINDŘICH

ČESKÁ

STŘEDA

PRAVICE

Ego dixi in excessu meo: omnis homo mendax.
Každý demokratický stát má vedle levice — která samozřejmě vládne a rozhoduje — pravici; jediné Československo levici má, ale pravici nikoli. Je to dosti nápadný a významný zjev,
abychom byli nuceni se o jeho příčiny zajímati. Čím je to, že není
politické pravice v Čechách ? Řekne ovšem někdo, že pravici máme
v podobě agrární strany. Ale to nutno na ten čas popříti. Jest
ovšem nesporné, že selské prostředí jest u nás — jako všude —
vhodnou půdou pro pravicovou politiku. Ale český sedlák přece
jen není politicky vzdělán ani tolik, kolik jeho povolání připouští;
a nadto ve straně agrární vlastně politického myšlení dosud nebylo. Pokud bylo pociťováno přání k prosté třídní politice přidělati
nějakou ideologii, vzalo se něco liberálních řečí padařovského filosofa, něco buržoasně státotvorných hesel a pak literární splašky:
ruralism robustního Vrby a klepaře Holečka, něco z Jiráska, Psohlavci, Jan Výrava, husitští předkové . . . Při tom se dělaly s sebou
kulturní pokusy levice (nuncius!), strana přijala podivné a bezvýznamné jméno, její studující mládež se obecně čítala k levici.
Nelze tedy dosud agrárníky za českou pravici počítati.
Neboť konečně není pravičáctví v tom, zprotiviti se někdy
dělnickým požadavkům.
Ale, řekne někdo, ačkoli se rozpadly nacionalistické politické
útvary, je tu pořád prostředí, z něhož vznikly; je tu tedy pravicové prostředí, které pouze očekává osobnost nebo událost, která
by mu byla vzpruhou a přivedla myšlenky v tomto prostředí uchované k platnosti. Nacionalistické kruhy jsou pořád naše pravice.
Na to dlužno říci, že pravicového prostředí u nás prakticky není.
Neboť nazýváme tak ovzduší, které jako katolická a royalistická
Francie, jako Švýcarsko, jako španělský tradicionalism, jako německý svět venkovský a vojenský, jako konservatism anglický
(ale ten pravý, ne rothermereovská chemická náhražka) uchovává
určité politické myšlenky a zároveň kulturní vyspělost, která je
naplňuje, a mravní odhodlanost, která je provádí. Což pak máme
u nás něco takového? Máme v oboru pravičáctví jedině ustrašené
a uražené měšťáctvo, které obviňuje nebe a zemi, že si převratem
ještě nezlepšilo ( ! ) svoje sociální postavení z roku 1900; z něho
čouhají jednotlivci, kteří si rovněž stěžují, že se republika minula
svým posláním dosaditi je na rozličné prestoly. Z toho pohnutlivý
nářek nad mravní zpustlostí levicových osob, které obraly poctivé
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vlastence o ten a onen požitek, ba i o vážnost v národě. Celkem
postoj mého starého strýce, který svůj úsudek o politikovi X.
shrnul v jadrná slova: „To byl špatný člověk; ani mne neposlechl !"
Ani potuchy o ideových rozdílech. Jinde pravice a levice bojují skutečně, tedy o n ě c o : školství, samosprávu, ústavu, co já
vím všecko... U nás ? Zeptejte se průměrného vlastence, co by
chtěl ve státě z m ě n i t : a užasnete. Je dokonale spokojen
i s Meissnerovou ústavou, i s Habermannovým školstvím, i s husitskou armádou, i s historickými tradicemi, sdělanými ze Svátkových románů, z České otázky a z Kostnických Jisker. Jediného
je mu zapotřebí: dá na vedoucí místo s l u š n é l i d i . Politické,
hospodářské, kulturní reformy? Jak, kterak, proč? Dejte místo
hnusného trampa, čili otrapy, marxistického korupčníka Bobčinského slušného, hospodárného, slovansky cítícího Sokola a vlastence Dobčinského a ejhle! zdravý demokratický instinkt našeho lidu již dokáže — já nevím co; a nejspíše, aby na bodláčí
narostly fíky. Vždyť přece nezáleží na znění zákonů, nýbrž jací
lidé je provádějí; a když je budou provádět s l u š n í l i d é , tak
uvidíte...
Co uvidíme, k čertu? Co jsme uviděli, když najednou tyto
lidi posedne, že by také něco chtěli udělat? Čas od času si umíní,
že musí nějaký požadavek prosadit. To se dělá následovně. Vybere
se vyložená pitomost, věc předem ztracená — třebas boj proti německým filmům. Několik pupkáčů, navzájem berouce vážně svoje
rozčilování, z toho udělá národní zájem. Pak se pošle mládež, aby
si dala v té či oné způsobě režimem natlouci. Pak uplyne čtrnáct
dní, v krajních případech několik měsíců. P o t o m p r o v e d e
r e ž i m p ř e s n ě t o , c o s i p ř e d e m u m í n i l . A za nějaký čas se vlastenečtí bonzové strašně diví úpadku nadšení mezi
mládeží, t. j. tomu, že se najde méně blbů, kteří by jim věřili.
V tom je právě veliká slabost patriotů: v neopravdovosti. Kdyby
jejich požadavkům nic jiného nevadilo, nežli že odporují panující
tendenci k socialismu, nebylo by se čeho báti. Již velmi podivné
věci byly ve světě při voděny lidmi, kteří v ně věřili. Již velmi podivným naukám získali stoupence přesvědčení hlasatelé. Ale tu
je onen rozdíl. V Písmě stojí: Scio, cui credidi, a dále: Credidi,
propter quod locutus sum. Ale náš národovec musí říci: Čerta
vím, več jsem uvěřil; ostatně tomu skutečně nevěřím a proto nejsem schopen to někomu hlásati. A to už je tak: jako cítí kůň, zda
se jezdec spoléhá nebo bojí, tak zpozoruje dav, hned anebo při
činu, zda mluvím vážně. Ale nutnost mluviti vážně těm lidem
uniká. Jsou roztrpčeni, že jejich moudré a správné zásady nikoho
66
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nestrhnou. Ale nezpytují svědomí; nezeptají se sami sebe, zda
mají právo se označit za vyznavače těch věcí. Což je přece vážná
otázka. Když naučím straku nebo špačka říkati „Méninaejdetheá",
není z toho ptáka vzdělanec; a když se bázlivý měštěnín naučí
něco z Dyka nebo nedej Bože z Rosenberga, není z něj vlastenec,
a teprv ne, jak by si kupodivu zhusta přál, český Hitler. Najděte
mi, prosím, českého nacionalistu, který by dovedl jako Hitler postřílet své známé z pistole. Podle Chestertona „museli byste se
ohromně polepšit, abyste byli schopni takových zločinů". To vše
ostatně velice znesnadňuje debatu s oněmi lidmi. Vysloví nějakou
nehoráznost: třebas právě, že chtějí českého Hitlera. Já bych takovému člověku mohl konečně odpovědět, že bych byl raději chrobákem nebo Ossietzkým nežli Hitlerem; ale neřeknu nic — on to
stejně tak nemyslí. Naopak jindy řekne něco skvělého, třebas
o svatováclavské státní tradici. Chce se mi vykřiknout radostí,
ale kousnu se raději do rtů, vím přece, že to stejně není pravda,
co mi říká. A vůbec, na určitá themata by měla být zavedena koncese, aby o nich někteří lidé prostě nesměli mluvit. Co jsme z toho
měli, že směl mluvit Stříbrný o národě, Prášek o pravici, Rössler
o koruně?
Ale ovšem, mravní chabost nutně provází programovou nedostatečnost a tyto dvě zbabělosti se navzájem drží. Ničema se
nepostaví za pořádnou věc a za hlouposti nelze řádně bojovat.
A byly u nás často hlásány hlouposti. Určití lidé se příšerně urazili, když se řeklo, že „Nic Než Národ" je hloupost. Ale co tedy?
Což vskutku někdo kromě ludendorffských šílenců může neznati
nic než národ?
Na tomto místě naší úvahy musím promluviti o rozdílu mezi
pojmy národovce a pravičáka. Jsou, kteří rozdílu nechápou. Jiní
odmítají název pravičáků a chtějí slouti jedině národovci; že prý
to je populárnější slovo. To je asi pravda. Je také pravda, že nacionalism s a m o t n ý může býti něco hrozného, totiž totální
válka; kdežto ovoce nese jen národovectví jako součást pravičáctví.
Neboť za prvé nacionalism, jako každá myšlenka tohoto řádu,
se zvrhá v nemravnost bez mravního zákona, který střeží Církev.
Pak politika v žádném národě nemůže vésti k něčemu zdárnému,
nemyslí-li se na prameny vzdělanosti. Pramenem vzdělanosti v našem národě je Církev. Bylo řečeno, že bez jesuitů bychom ani
slavíky zpívat neslyšeli; jednak by je vyběrači kosů byli vyhubili,
jednak by nám byli uši ucpali nějakou hygienickou vatou, která
by se směla vyndat jen k poslechu protestantských kázání. Aby
se toto vědělo, je však nutno znáti historii. Je nutno věděti, že ani
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ex auctoritate principis žádný profesor z ní nemůže žádné století
vygumovati, ani žádná jména červenou tužkou vyškrtáti. Když
pak někdo už se chce politikou zabývat, musí vědět, že státy spočívají nikoli na pískovišti demoliberálních individuí, nýbrž na
autoritě; neboť není mocnosti než od Boha. A proto první otázkou politiky jest, jakým způsobem nejlépe je nositel autority označován. Dobře čili legitimně označený napraví ve vlastním zájmu
chyby ve státě; naopak je-li hlava státu označována způsobem
hloupým a nechvalným, roznemůže se celé tělo. Sluší se také věděti, že dobrá vláda se posuzuje především podle toho, k o l i k
s v o b o d y m ů ž e p o n e c h a t i (bez poškození veřejného blaha
totiž) složkám národa a státu. Stát je dobrý, uplatňuje-li zásadu
samosprávy — že vyšší orgán neplní funkcí, které může vyplniti
orgán nižší. Není-li stát takto zřízen, je nakloněn k tyranii a nepochybně k otevřené tyranii dospěje. — Podle takových hledisk
pravičák, to jest rozumný čili katolický národovec, posuzuje politiku. Dále se musí zabývati sociálními otázkami, a to ne podle
citu, nýbrž podle rozumu.
Pisatel těchto řádek zajisté přiznává, že se obejdeme bez
sociálního cítění. Svět se zdá i tak přelidněný; umírá-li tedy
někdo hlady, může to býti citu naprosto lhostejné. Avšak nesmí
to býti lhostejné rozumu; a politika se dělá rozumem. Tento mi
říká, že kdyby i bližní pro mne byl vlkem, je hladový vlk nebezpečnější nežli sytý. Měšťák sice je také schopen podobných úvah;
ale kdy? Když vlk, totiž stávkující proletář, už mu svírá hrdlo
zuby. Když přiběhne policie na pomoc, ihned zapomene na nebezpečí; když nepřiběhne, je bezbranný. Je právě tak neschopen postarati se o praeventivní léčení společenských nemocí, na př. o rodinnou mzdu, jako není s to postaviti se teroru, totiž sám. Postřílí-li komunu za měšťáka někdo jiný, je ovšem rád a odplácí to
ostatně nevděkem.
Jelikož vůbec buržoasnímu nacionalistovi chybí nejen politická tradice křesťanstva, nýbrž i její základ, cit pro rodinu,
nemůže býti, u nás aspoň určitě, nazván pravičákem. A z toho
myšlenkového nedostatku plyne mravní; plyne všechna bída nemarxistické politiky u nás v době od převratu. Poněvadž nebylo
zač bojovati, poněvadž národní skupiny se od levicových žádným
zásadním požadavkem nelišily, dostala jejich politika celkový nezrušitelný ráz nevážnosti. Byly to hádky pro hádky; zachovávala
se věrnost straně a nikdo se ani už neptal, čemu je vlastně věrná
strana. Památce svých zakladatelů ještě nanejvýš; to jest, z nedostatku jiného zaměstnání se lidé hádali o slávu mrtvých a polomrtvých a dráždili se navzájem anekdotami z let 1914—1918. Ji66*
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nak vládlo pusté čamrání, psaní úvodníků, které už v ů b e c nikdo nečetl ; slovo národ se opakovalo milionkrát jako na modlitebním mlýnku a se stěn starých kaváren a pivnic shlížely obrazy
vousáčů na stárnoucí kroužky zapadlých vlastenců.
„Když není maso, koušu kosti; toť raison d'être pudlíka." —
Když není ideových sporů, jsou osobní; toť raison d'être odštěpených stran a oposicí ve stranách, výborů, hnutí, sjednocení, obcí,
svazů, front, lig, legií, linií, časopisů, korespondencí, smírčích řízení, tiskových žalob, anonymních dopisů, vylučování, krádeží
kartoték, kejklů s fondy a pokladnami, s majetky časopisů,
redakcí, spolků, legitimacemi, atd., atd., atd. A tak jsme tedy došli
tam, kde jsme, až vznikl zvláštní typ politické sociologie v Čechách :

ZNECHUCENÝ NÁRODOVEC
Aby ovšem znechucení bylo hotové, vyskytli se i prostí hochštapleři, pro něž zajisté půda byla velmi dobře připravena. Neboť
lidé se po podvodnících prostě sháněli. Hledali se — skoro insercí
— a nabízeli se — fakticky insercí! — spasitelé národa; lidé, kterým byl program zcela lhostejný, hledali za každou cenu nějakého
toho diktátora, který by, a to co nejdříve, zjednal slušným lidem,
to jest jim samým, moc. Tuto si ostatně představovali po způsobu
šestiletého klučiny: seděti na plyšovém křesle, dobře jisti a dávati rozkazy. Z nedostatku „moci" už ve svých organisacích pořádali podivuhodné kejkle s předsednickými, vůdcovskými, direktorskými a jinými tituly a odznaky, a když takový podnik z nedostatku peněz nebo z jiného důvodu se ztroskotal, utíkali jinam;
neboť právě nešlo o program, který jedině dovede lidi udržet pohromadě ke společné činnosti, nýbrž pouze o úspěch. A ten úspěch
tedy se hledal u různých lidí a hesel...
Závěr k této úvaze chybí. Neboť dosud vývoj našich nesocialistů dále než k úplnému rozkladu jejich politických postavení nedospěl. Kramář zemřel a národovci se rozutekli, nadávajíce si navzájem. Nyní tedy nezbývá než čekati, zda se najde činitel, který
by je naplnil nikoli rozhořčením ani nadějemi, nýbrž myšlenkami.
Neboť rozhořčení, lítost a rozčilení není program a k ničemu nevede ; naděje vedou jen k žárlivosti a svárlivosti, výčitkám a nechutnostem. Ale podaří-li se někomu vnutiti, aby politicky myslil, pak
na místě „stáda cancajících strejců" (jak říká Medek) budeme mít
pravici. Budeme mít prostředí, kde by se jevila určitá souvislost
mezi slovy a skutky. Neboť dosud šlo o slova La Tour du Pinova:
Slovo, které nevede k činu, je slabostí.
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VARIA
UČITELÉ

VE

FRANCII

Rádi bychom pohovořili v klidu a ne za pokryteckého vzrušení
sjezdu s učiteli, kteří obviňují své katolické kolegy a »Davidistky«
z vnitřních výpadů proti světským školám. Podle nich šlo by tu
o nové válečné tažení, o hromadné odpravení, o reakcionářské spiknutí zosnované v závětří.
Je téměř nemožno, aby tito žalobci nepřiznali, že jejich slova
byla vyvolána rozčilením. Což je pravděpodobno, že mužové a ženy,
kteří přes nejrůznější protivenství, navzdory oficiálnímu vyučování
a standardním zřízením, pod nátlakem učitelů a soudruhů a zřejmě
na úkor vlastních zájmů zůstali věrni Kristu, nebo opustivše j e j
opět se k němu navrátili, či neznavše j e j dříve nenadále odhalili
jeho jsoucnost — je pravděpodobno, že by podlehli politickým
zájmům a svolili vystoupit v přestrojení nepřátel oficiálního
školství?
A ť jen se tito žalobci přiznají: je to onen nezmařitelný, neuhasitelný plamínek, který je znepokojuje. Učinili vše, aby vyhnali
Krista ze škol, uživše způsobu, jehož dokonalost, žel, příliš zřejmě
ukazují dosažené výsledky. Především však neopominuli vyhostit
Krista z duší žáků-učitelů.
A právě této okolnosti nesmíme zapomenout, kdykoli chceme
přísně odsuzovat učitele: vždyť oni jsou plody draze vypěstovanými ve sklenících a v umělém ovzduší Třetí Republiky. Jsou jejími
oblíbenci? Rozmazlenými dětmi? Mnohem spíše jsou obětí zednářského státu, který přetvořil tyto nesmrtelné duše v bytosti poslušné jeho rozkazů a vychovával z nich od dětství pomocníky pro
nastolení své vlády.
Zmocnili se jich, odloučili je od ostatního světa a vzdálili
všech vnějších vlivů. »Právě tak ve vašich seminářích«, namítnou mnozí. Církev však je strážkyní nejvyšší pravdy, kterou neustává tlumočiti; náleží tedy, pochopitelně, příprava levitů pro
stav kněžský k jejím nejpodstatnějším úkolům. K čemu by však
republika potřebovala levitů? Proč tedy odpírá mladým učitelům
poznání, kterého dopřává všem mladým Francouzům? Proč určujete tyto lidi k popření nadpřirozeného — k tomu, co my nazýváme duchovní smrtí? Ostatní mladí Francouzi mohou volit mezi
životem a smrtí. Učitelé občanských škol jsou vašimi výtvory —
jsou takoví, jakými jste si je přáli m í t . . . Téměř všichni — a přece
ne všichni. Toť právě onen zázrak.
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Vše, co lidskou mocí lze zničit, bylo v nich zničeno. Nyní již
nic nezbývá, jen plamínek, proti kterému jste bez moci. Nic, jen
slabounký ohníček v temnotách. I při své nepatrnosti však může
roznítit požár, a to vás znepokojuje. Hoří-li ještě po padesáti letech zápasu, po zdrcujícím vítězství světské moci, je jasno, že je
neuhasitelný. Nic, vpravdě, ho nemohlo uhasit; jeho světlo bude
zářit až do naplnění věků.
Sledujete-li katolictví ve světových dějinách, v dějinách některého národa zvláště, nebo v dějinách zřízení, jakým je na příklad světské školství, jeví se vám vždy jako poražená velmoc,
která může být každým okamžikem rozdrcena, a téměř v zániku:
kolikrát již nad ní pronesli pohřební řeč. Kolik již jsme vyslechli
vět o kouzlu zašlé slávy. A ť jakkoli málo tu zbývá, vždy dosti, aby
ve chvíli předem určenou oheň nanovo zaplanul.
Mnozí se domnívali počátkem minulého století, že katolictví
v Anglii je téměř ubito. V roce 1933 stává se v Anglii církev katolická velikým zázrakem, živým a vítězným — nejvyšším zázrakem, o kterém Morand zapomněl psát. Bůh dopřej nám dosti dlouhého života, abychom uviděli stoupat k věčnému Kristu první
kouř plamene nad sovětským Ruskem, který nyní jen doutná a
o němž víme, že nemůže uhasnout. Byl-li onen plamínek z některého místa na světě vyhoštěn, pak z učitelských ústavů ve Francii.
Milost však překročí nejvyšší hradby. Stačí jí žiti ve dvou, třech
duších, toť nekonečně víc než třeba k uchování naděje. Často nám
vyprávěli a popisovali příběh Renanův, příběh kněze, který ztratil
víru. Bylo by krásné odkrýti v řadách světských vychovatelů ono
svítání, které se rodí. Představujeme si v učitelských ústavech,
v prostředí oněch zaujatých fanatiků, dvě, tři bytosti, které se liší
od ostatních moudřejším pojetím života a uchovávají onen klid
duše, který svět nemůže dát. Zevně snad ničím neprojevují své
horoucí lásky. Ale večer se každý z nich stává mladým křesťanem,
o kterém mluví Newman: »z večera, uloživ hlavu na podušku, se
srdcem přetékajícím vděčností, vyznává Bohu, že není nic, čeho by
postrádal, že Bůh je mu vším . . . Mohou k němu mluviti nebo jednati s ním krutě a nespravedlivě, on však je naplněn půvabem
a kouzelnou mocí; ničím se neznepokojuje.«
Jen dvě, tři b y t o s t i . . . Moc katolictví však nespočívá v počtu
jako moc demokracie. Jeho silou je svatost. Ač jich neznáme, jsme
jisti, že oněch několik srdcí, která zůstala věrna Kristu i mezi
zjevnými nepřáteli, bije velmi blízko u Jeho srdce. Snad mohou
tak odčinit tolikerá popření a rouhání světských škol. Je možno,
že i tyto školy žijí jen ve svých svatých.
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»Nakonec však běží jen o to, aby nejedenali proti nám«, namítnete. »Považujeme je za tím nebezpečnější, čím přesvědčenější
křesťany v nich odkrýváme.« Co na tom? Což nemáte svá dogmata právě jako oni? Vyzýváme vás, abyste dokázali, že katoličtí
učitelé váží si méně nestrannosti, než učitelé odchovaní revolucí.
Katolíci a revolucionáři, alespoň jedním se sobě přibližujete: základem víry. I vy spatřujete základ víry v rozumu, ve vědě, či spíše
ve způsobu užití rozumu, v pojetí skutečnosti. Všichni učitelé a
učitelky bez ohledu na osobní přesvědčení, slíbili nestrannost při
vyučování. Je však naprostá nestrannost myslitelná? Toť jiná
otázka. Je nicméně jisto, že obtíže, se kterými se tu setkáváme,
jsou stejné pro všechny. Jakým právem tedy podezříváte katolíky z porušení závazku a proč důvěřujete ostatním? Pokud sami
můžeme soudit, setkávali jsme se vždy u katolíků s nejvyšší přesností v dodržování slibu daného státu, s přísnou loyálností, s velikou láskou k občanské škole; můžeme dodat i s očividnou nedůvěrou ke katolickým měšťákům a u velkého počtu s radostným
nadšením pro myšlenky levice. Snad (jsme o tom přesvědčeni) má
demokracie ve Francii upřímné přívržence jen v řadách katolíků.
Domníváte se, že jejich hlad a žízeň po spravedlnosti jsou méně
opravdové jen proto, že byly zrozeny ze slova proneseného na Posvátné Hoře před devatenácti stoletími.
Většina učitelů uznala by pravděpodobně tyto důvody v soukromém rozhovoru — ne však u příležitosti sjezdu, kde je nutno
výti s vlky; zejména dnes, kdy nechybí důvodů k zvýšení vzteklosti rudých vlků. Veřejné události mluví stále očividněji proti
způsobu vyučování občanských škol. Nestačí říci, že demokracie
upadá; nic nás nepřesvědčuje, že Internacionála stane se jednoho
dne vyznáním lidstva. Jednou z nejkrutějších porážek, které tu
odhaluje skutečnost, je zjištění, že někteří učitelé a učitelky přistupují ještě v p l n é m d v a c á t é m s t o l e t í ke stolu Páně.
Opětně tedy nalezli onen zapomenutý zdroj. Neostýchají se věřit
v to, več věřil Pascal, več věřil Pasteur a Laiënec. Učili jste je víře
v pouhou skutečnost. Zjišťují tedy hmatatelnou skutečnost božské přítomnosti ve vlastním nitru. Bergson pevně věří ve svědectví velkých katolických mystiků. Nejpokornější z křesťanů může
však podati svědectví o těle Páně. Těmto svědkům dává Kristus
povstati kdekoli se mu zlíbí. » N e v y mne, avšak já vás jsem vyv o l i l . . . « Proč ne v řadách učitelů světských škol? Všecka rozhodnutí učitelských sjezdů nezabrání doutnání plamínku. Všude,
kde trpí nebo doufají lidská srdce, sídlí Bůh.
François Mauriac, přeložila E V A FORMANOVA
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KRÁSNÉ DŮSLEDKY APARÁTNICKÉ

DEMOKRACIE

Že demokracie není tam, kde jsou aparáty stran, mohlo by býti jasno
každému, kdo o tom chvíli uvažuje. A je-li svůdnost demokracie příčinou, že
jí podléhá kde který chabý intelekt, jak si vyložiti, že jí podléhají i lidé občansky nadmíru moudří, kteří nemohou neviděti, že se skutečná demokracie
rozplývá v učiněné nic uprostřed byrokratických kanceláří politických stran?
Mnoho si namlouvají ti ubozí malí demokrati, kteří jsou chováni pro účel voleb
právě tak, jak byli od pánů chováni otroci starých dob pro jiné potřebné účely;
mnoho si namlouvají, když říkají: Na nás to záleží! — Co ? Správa věcí v zemi ?
I kdepak! Jen to, že po pochybném sčítání bude míti jedna strana politická
více jednušek než druhá. Nikdo z nás nevládne v státě, nikdo z nás nemá vlivu
na pořádání jevů a událostí ve státě, protože nemáme ani vlivu na pořádání
osob a záležitostí v naší vlastní straně. Demokracie by musila začíti ve straně,
aby se mohla jeviti v republice. Tomu brání aparáty stran, profesionálové,
amatéři, provokatéři a političtí řemeslníci.
Jednušková demokracie má tolik záhad, že nikdy nebudeme hotovi s jejich vypočítáváním. Avšak tyto záhady jsou jenom nutnými důsledky toho,
co jest v demokracii podstatné a přirozené. Jednou ze záhad demokratického
systému jsou jeho nekonečné vnitřní i vnější diplomatické tajnosti. V demokraciích má lid o všem věděti. Má, nemá. Ani nesmí o všem vědět, toho žádá
zájem státu. Lid, nositel veškeré moci, nesmí vědět o tom, co se děje na jeho
ochranu. Nesmí to vědět, protože by to každému povídal. A zároveň jest tu
dobrý důvod pro to, že lid nemůže a nesmí o všem vědět. O všem vědět mohou pouze aparátníci a kromě toho učitelé lidstva. Neboť tito musí míti ten
nebohý lid pořád ve své ruce, pořád jej musí hýčkati, pořád hlídati, pořád
usměrňovati. Neusměrňují pouze diktatury, usměrňují také demokracie.
A mýlí se ten, kdo myslí, že demokracie usměrňují méně než diktatury; jenže diktatury usměrňují někdy ke zlému, někdy k dobrému, demokracie však
nevím, že by někdy usměrňovala k dobrému. Ostatně, nikdo rozumný nedá
přednosti diktatuře před demokracií už proto, že v demokraciích má o všem
vědět a o všem rozhodovat lid, kdežto v diktatuře některý člověk moudrý
nebo nemoudrý. Zatím ví lid v diktaturách obyčejně mnohem více než v demokraciích. Cizina ví už měsíce o nějaké naší záležitosti, o nějaké volbě, která se
chystá a připravuje jako hotový převrat, o peněžním ústavu, jenž se už
dlouho a z podezřelých příčin viklá, o stycích se sousedy a s cizími státy, jež
se podivným a neužitečným způsobem uvolňují, ale domácí lid neví dlouho
a až do poslední chvíle o ničem. Pak najednou to praskne a lid se diví. Vláda
lidu však si pospíší s výkladem, který se snaží lidu zastříti pravý stav, a zrádcové lidu říkají: Věřte, věřte! Doví-li se lid přece pravdu nějakými oklikami,
jest to aspoň úředně vyvráceno (odelháno), a zrádcové lidu jsou na stráži
a říkají: Vlast žádá, abyste věřili více svým než cizím. Žádá se víra ve zrádce
lidu, zatím co jest vysmívána víra v Boha a v Církev. Strážcové lidu jsou na
stráží, protože vědí, že lidu prospívá jen to, o čem neví a co nechce. Kdyby
se lid nějak hněval, protestoval, chystal ke změně politického smýšlení, je
pomoc snadná: nepustí se k volbám (k projevu demokracie), dokud není zase
jak náleží poučen, zpracováván a desinformován.
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Po vyřešení této záhady pochopíte snadno, nač jsou trpěny (či fedrovány?) v demokraciích tajné spolky. Nač jsou trpěny a podporovány tam,
kde má býti všechno veřejné a pod dohledem lidu, tajné společnosti, kde lid
nerozhoduje, kam nemá přístupu, odkud jsou vyloučeny úřady, vojsko, policie, sněmovna i obecenstvo, kde se však ustanovují věci, jež lid potom jest
nucen přijímati, schvalovati a prováděti? Vskutku jen proto jest v demokraciích, kde jest mnoho tajné nesvobody, ponecháváno až do posledka a hájeno
jako zbytek politických svobod právo důvěrného shromažďování, že jest potřebí téhož principu k hájení shromáždění tajných a škodlivých, bez nichž by
byla demokracie vydána v nebezpečí, že nebude tak nebezpečnou všemu dobrému, jak si to představoval ten, který demokracii vymyslil. Demokracie
totiž říká, že měří všem stejně a že jsou si všichni rovni před zákonem.
A kdyby to bylo sebe nesmyslnější v některém případě, demokracie dovolí
zločincům totéž co věrným lidem, protože jest rovnost před zákonem, protože jest třeba, aby zločinci měli ochranu, protože se nerovnost před zákonem,
když jest jí potřebí, opatří zcela lehce.
Neboť i ta rovnost před zákonem jest v demokraciích věc kouzelná
a elastická, a může se natahovati nebo stahovati podle potřeby. Jsou demokratické státy, kde jest 70% katolíků, a k vůli rovnosti před zákonem platí
těchto 70% před zákonem jenom tolik, co 30% nekatolíků, kteří jsou v ohromné menšině, a kteří by podle zákona demokracie nemusili obdržeti před zákonem vůbec žádné právo, tak jako ho neobdrží katolíci jiných demokratických států, kde jich není víc než 30%. Ovšem, že měřítko demokratické většiny není ve většině případů vůbec správné; ale jest dobré k snižování významu těch, kteří nemají býti snižováni, protože stojí vysoko a mají svědectví ducha, že jsou dobří a lepší. V demokraciích však jest to zařízeno takto.
Sedmdesátiprocentní většina katolíků nemůže dosáhnouti náboženské svobody, protože platí zákon většiny. Většina je v našem případě třicet procent
ostatních. Padesátiprocentní polovina katolíků nemůže v demokraciích dosíci
práva na život, na život, který jest více život než demokratický život, protože k právu na život jest v demokracii potřebí většiny, většina pak jest o něco
větší než 50%. Padesátiprocentní polovina nekatolíků může však v demokraciích skvěle žiti po libosti, protože demokracie jest svoboda, a protože této
svobody jim nebere ani většina, ježto ta by musila býti o něco větší než padesát procent národa. Že nemůže žiti po katoličku 33%, 10%, 1% katolíků v demokratickém státě, jest pro demokrata samozřejmé; mohou tam
žíti, ale jako občané, jako demokrati, jak přestupovatelé svých pravidel, nikoli jako katolíci. Těch 33%, 10%, 1% katolíků může tvořiti elitu národa,
národ vyvolený (ovšem v Nové Úmluvě!), tresť dobroty, mravnosti a zdatnosti; což je to všecko platno, když je to jenom menšina! Bylo by to nesnášelivé k většině, kdyby se menšině propůjčila stejná práva veřejná jako má
většina. Jeden katolík může býti více než milion jiných lidí, ale snad bych
nechtěl pro toho jednoho jediného právo na katolický život? Vždyť co jest
v demokracii jeden? Jeden není nic, ať jest cokoli; jen massa jest něco. —
Proč nemůže v demokraciích žiti apriorně katolické náboženství, i když
nemá v zemi třeba ještě ani jednoho vyznavače? Má míti právo žíti, protože
jest od Boha, protože Bůh chce, aby žilo, aby se dostalo tam, kde ještě není,
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nebo odkud bylo vypuzeno, aby tam a všude jinde ovládlo, protože jest to
zákon Stvořitelův, protože se tento zákon týká bezpodmínečně všech lidí.
Nic nezáleží na tom, že někdo nechce uznati tohoto práva Božího: ono zůstává a platí, a jenom demokracie a jiné despocie ho neuznávají, ignorují
a ruší. Proč to demokracie činí? Protože jest od ďábla vymyšlena k tomu,
aby 70% katolíků dovedla stlačiti na deset, aby považovala 33% katolíků za
nevolníky, aby 1—10% katolíků pokládal za neexistující, aby to, co platí
všude a naprosto a bezvýminečně, prohlašovala za cosi, co není a neplatí
a neznamená nic nikdy a nikde. Bůh však a jeho právo, a jakákoli i sebe nepatrnější jiskřička čisté a neporušené pravdy, má více platnosti než celých
a nedílných sto procent demokratické lži, která počítá s falešnými matematickými uhoněnými jedničkami. —
Jest pravda, že si v československé demokracii a skrze ni musí katolíci
dobývati svých práv; že jich budou míti jen tolik, kolik si jich dobudou, a že
si jich dobudou, pokud to půjde jen skrze demokracii, jen tolik, kolik odevzdají hlasů stranám dělajících účinnou katolickou politiku. Nebudou-li tyto
strany dělati účinnou katolickou politiku, nýbrž jen katolickou politiku, nedosáhne se ani tak ničeho, protože se nevyužívá demokratických možností.
Ale i když by bylo všecko pravda, co mistr demokratické diskuse vyslovil
v právě přednesené větě, třeba k tomu dodati, že není správné, nýbrž ohavné,
že se smí něco takového vysloviti. Neboť i když šlo o pouhé konstatování
faktu, mělo se od filosofa připojit, že onen demokratický fakt jest nestoudný.
A byli by zavržení hodní katolíci, kteří by chtěli býti spokojeni a smířeni
s takovými demokratickými výměry, s takovými do nebe volajícími nespravedlnostmi. Kdybyste řekli dělníkovi, že jest vymožeností demokracie, aby si
politickou cestou zjednával právo na mzdu za právě vykonanou práci, považoval by to za krutý a sveřepý výsměch. Právo jest tu, netřeba ho dobývati.
Státní moc ho má chránit, od toho jest; jen k tomu byla zřízena a jen potud
jest platná, pokud chrání práva občanů. Státní moc má vymahat násilím
právo na lidech, kterým ono ukládá nějakou povinnost; nač jest politický
systém a režim, který to nedovede, nebo který by nechtěl sloužiti tomuto cíli ?
Snad na to, aby vybíral dávky a poplatky, na které nemá titulu, protože nepracuje a nekoná služby, které má konati občanům, kteří si jej zřídili sami
nebo ve svých předcích, po kterých jej zdědili? —
Proč v demokraciích politikové bohatnou? To jest otázka, kterou si
často klademe a na kterou hledáme odpovědi. Jisto jest, že v diktaturách vládnoucí osoby přílišně nezbohatly. V demokraciích, i v těch nejchudších a nejnuznějších, zbohatne kde jaký politik, který umí mlčet a který se neopíjí.
Já vím, že je to odměna za ctnost, protože jsou politikové, kteří se umějí opíjet a mlčet, a proto přece bohatnou; jest odměna za umění trochu mlčet, býti
státotvorným a přáti státotvorné oposici trochu tučného obroku. Kdekoli následovala po demokracii diktatura, vždycky vyšly na jevo nepěkné věci na
bývalé demokraty; u nás se to nestane, protože u nás nikdy nebude následovati diktatura po demokracii, nýbrž demokracie se uzdraví sama ze sebe
a nepotřebuje, aby byla sanována od nějakých nastrčených diktátorů. Výkladů, proč demokratičtí politikové bohatnou, jest mnoho. Odmítám lidovou
etymologii »kde moh krad«, protože v demokraciích politikové nemusí krást.
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Oni jsou zástupci lidu, oni vládnou, oni nakládají s výtěžkem daní, oni určují
výši daní, oni mohou odírati lid, jak chtějí, protože jsou z moci lidu. Slyšeli
jste někdy, že by se vyšetřily záhady kolem Staviských, kolem Princeů, kolem
Fénixů, kolem všech mužů, kteří se přílišně stýkali se státními penězi, osobami a záležitostmi? Nevyšetříte jich nikdy, protože u nás nikdy nebude
diktatura a protože jsme všichni do jednoho poctiví parlamentní lidé!
KRISTIÁN MICHNA

DOPIS

Z

FRANCIE.
V dubnu 1938.

Nezaujatý pozorovatel, uvažující o Francii (i když — sám Francouz —
má dobrý důvod zoufati nad tímto úsudkem), je nucen konstatovati, že dnešní
Francie se jeví jako země, v níž se mnoho věcí rozpadá v prach a v níž naopak málo věcí vzbuzuje dojem pevnosti a růstu. Je to skutečnost, jež by
mohla dáti podnět k nejpessimističtějším úvahám a jež je ostatně i vzbuzuje; což jsme neslyšeli francouzského politika říkati, že by bylo třeba zaujmouti pohodlné a skromné místečko v koutě, v němž by Francie, nikoho
neurážejíc, mohla dožiti své dny na způsob Belgie nebo Lucemburska? Tohle
ovšem znamená, jak se zdá. že onen pán zná velmi špatně duševní stav sousedů Francie, kteří budou tím náchylnější k výboji, čím bude Francie ochotnější k demisi; a že zná konečně velmi špatně pravé poslání Francie, která —
v pravý opak k jeho tvrzení — ž i j e s k u t e č n ě jen tehdy, jestliže tvoří
a přijímá všechnu svou odpovědnost. Francouzské veřejné mínění uvítalo
ostatně takováto prohlášení tak zřejmě nepřátelsky, že už to je znamením
a důkazem.
Nemůže býti ovšem sporu o to, že Francie prožívá krisi. Cizině se to
jeví bezpochyby zvláště v nestálosti politické a nejistotě sociální; to je skutečnost, ke které se ještě vrátíme. Prozíraví Francouzi spatřují nejvážnější
nebezpečí této krise v určité ochablosti, v jakési ztrátě životní energie, jež
zastavuje práci, ochromuje výrobu, vyvolává v kdekom dojem, že nemá žádné
odpovědnosti k celku. Dvojí omyl: jednak měšťáků, kteří dlouhá léta nechtěli
rozumět legitimním požadavkům lidových vrstev, jednak socialistických
vůdců, kteří podtrhovali jenom požadavky, aniž kladli důraz na vzájemné
povinnosti, tento dvojí omyl znamená, že ve francouzském dělníku — a je to
stále zřejmější — uhasla potřeba pracovat a namáhat se. Není ovšem třeba
přehánět a považovat celou Francii za zemi lenochů; projevuje se dnes dokonce velký a téměř všeobecný vzrůst omrzelosti z této lenosti; staré tradice, někdejší ctnosti nabývají vrchu. Stačilo by snad málo k tomu, vyvolati
opačnou psychologickou vlnu, otočiti kormidlo, vrátiti této zemi vůli k energii — kteroužto touhu si Francie v hloubi zachovává.
Ovšem tento úder závisí do značné míry na politice. Aby ustaly hádky
v zemi, bylo by třeba, aby ustaly mezi lidmi u moci. Jsme jistě velmi daleko
onoho duševního stavu vzbouřených vášní, jejž jsme poznali v červnových
dnech 1936; mnoho vášní se uklidnilo. Ale není to ještě v jednotě tvůrčí, je
to u vědomí všeobecné prohry.
Je zajímavo pozorovati, jak všechny politické strany působí dojmem
ztroskotání. Levice i pravice byly různým způsobem, ale stejně vážně strženy
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do strašlivé nejistoty. Svazek »Lidové fronty« se udržuje (na jak dlouho?)
jenom poutem volebních smluv. Pokud jde o pravici, její ztroskotání není
tajno nikomu, tím méně jí samé.
Je třeba přesto prozkoumati zblízka příznaky a důvody tohoto ztroskotání. Na levici se rozbil vítězný útvar proto, že spočíval výlučně na pojmech
p o l i t i c k ý c h , že hájil mnohem spíše frází, obratně využívaných, než základních lidských skutečností. Bylo přesto mnoho ušlechtilého v této »mystice
levice«, jež vzbudila značné nadšení; určitý smysl pro sociální spravedlnost,
určitá láska k svobodě; a zvláště instinktivní odpor ke všemu, co v jiných zemích drtí člověka. A právě ve smyslu těchto tužeb se projevil rozlom v Lidové frontě: komunismus ztratil v osmnácti měsících polovinu své síly. A současně se projevuje příznačný návrat k realistickému pojímání věcí, jež se
snaží přesvědčiti Francouze, že mezi ideologiemi a jejich uskutečněním existuje jakýsi příkop. Rozpor, jenž vzniká mezi skutečnými směry syndikalistickými a stranami, které se pokoušejí využiti syndikalistického hnutí k politickým cílům, je tu zvláště příznačný. Vzniká duševní stav, který ukazuje, že
v opravdové Francii je velká zásoba neporušených sil, jež mohou býti
k užitku.
Krise na pravici není méně příznačná. Dvě velké skutečnosti znamenaly
tu rozklad : odsouzení A c t i o n f r a n ç a i s e Hrabětem Pařížským, synem
pretendentovým, a útoky proti Francouzské straně sociální a jejímu vůdci.
Hrabě Pařížský se rozchází s A c t i o n f r a n ç a i s e , poněvadž je toho názoru, že výstřední nacionalism neodpovídá skutečné tradici Francie, protože
soudí, že politika není sama sobě účelem (»politika především«), ale prostředkem, protože se staví na odpor podvědomému etatismu v maurrassismu
a protože prohlašuje, že »podstata národního blaha je v duchovním, mravním
a hmotném rozvoji lidské osobnosti«. Tento rozchod má tedy cenu výpovědi
a příslibu.
Uvažujeme-li nyní o útocích proti plukovníku De la Rocque a vidíme-li
je v souvislosti s konfusními živly, u nichž podivínskost se mísí s nenávistí
a jež zařazujeme pod heslo »spiknutí CSAR«, jsme nuceni poznamenati toto:
Právě ti, kdož připravovali povstání, jež by bylo směšné, kdyby při něm nebylo mrtvých, útočili na P. S. F. (Parti social français) přesně proto, že odmítla používati násilí a organisovati nepokoje. Je tedy pravda, že tyto procesy, tyto kampaně pomluv povážlivě zviklaly rovnováhu ve všem, co není
»Front populaire«, ale i tento rozvrat má cenu znamení: ukazuje, že určité
moudrosti a určité mravní ideály nejsou ani zdaleka opuštěny od všech Francouzů.
Ale tyto ctnosti, na něž, jak víme, Francouzi, ať jsou příslušníky kterékoliv strany, jsou dosud bohati, stěží by mohly nabýti důsažnosti na základě
jednoduché politické kombinace. Ministerstvo národní jednoty, snad nezbytné
z ohledu finančního a vojenského, nebude moci uskutečniti tuto hlubokou
jednotu, čistě duchovní, jež dovoluje národu nalézti smysl pro své poslání.
Opravdová akce se tvoří mimo politiku. Právě k úkolu, nalézti smysl pro
tvořivou doktrinu, vkořeněnou ve francouzské tradici a současně zaujímající
odvážný postoj k budoucnosti, vracíme se stále jako k základní povinnosti.
*
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Tyto skutečnosti vysvětlují, že katolíci ve Francii se projevují čím dále
tím více jako jediná skupina — vedle marxistů a proti nim — schopná pracovati na tomto znovuzrození. Nechybí známek, že se tu sbíhá mnoho křesťanských tendencí, směřujících k tomuto jedinému cíli; obtíž je jen v tom, vybrati si. Několik velkých postav francouzského katolictví mělo v této době
příležitost vyjádřiti svůj názor na nejzávažnější problémy a všechny to učinily s takovým porozuměním pro opravdové problémy a opravdové skutečnosti, že to zaujalo všechny inteligentní svědky, ať je jejich smýšlení jakékoliv. Vše se děje tak, jako by křesťanská Francie ve chvíli, kdy politické
strany, které povykují v parlamentě, ztratily smysl pro skutečné poslání
Francie, kdy byly vehnány do kouta a donucovány k opětovnému ústupu —
jako by tato křesťanská Francie se chápala povinnosti vystřídati Francii
oficiální, pronášeti nezbytná slova. Slyšeli jsme na příklad J. Em. kardinála
Verdiera, pařížského arcibiskupa, pronášeti 10. prosince 1937 pamětihodnou
řeč, v níž vyhlašoval křesťanský soud nad principy francouzského státu.
Ukazoval, jak v proslulých článcích P r o h l á š e n í l i d s k ý c h p r á v —
ačkoliv tam jsou některé nepřijatelné pokřiveniny — přece jen mnoho myšlenek spočívá na správném pojetí člověka, na pojetí křesťanském, podvědomě
křesťanském. Katolictví, velmi vzdáleno nepřátelství proti »právům člověka«
je jejich skutečným obhájcem, poněvadž chápe člověka v pojetí nekonečně
širším než ti, kdo v něm nevidí než občana nebo výrobce. Úhrnem se nám
dostalo radosti slyšeti z úst církevních knížat (na což jsme dávno myslili),
že je pravým učením křesťanským to, co po dlouhá léta tvrdily skupiny mladých spisovatelů s úsilím, pokládaným na počátku za neslušné — že totiž lidská osobnost je nad všemi nezbytnostmi, nad všemi požadavky. Církev, pravil kardinál Verdier, »klade lidskou osobnost na vrchol politického řádu . . .
Jsme daleko od onoho učení, v němž jednotlivec je pohlcen společností, v níž
není než kolečkem ohromného stroje, jímž je stát.«
Toto vytčení l i d s k é o s o b n o s t i proti obludám státu, rasy, davu —
to očekávalo tolik národů od Francie. Právě proto, že se rodí jaksi spontánně,
z půdy plně křesťanské, právě proto se nás tolik dotýká a uspokojuje nás.
V tomto smyslu je třeba i rozuměti titulu zvláštního, tak důležitého čísla, jež
vydal týdeník T e m p s P r é s e n t 25. února 1938: »Francie — nadějí světa«.
Kdo čte toto číslo, nemůže býti nezaujat zvláštní jednotou tónu, jež je charakterisuje. Spolupracovníci tohoto čísla, vycházejíce z nejrozmanitějšich hledisk politického obzoru, ale spojeni základním poutem, jež z nich činí křesťany, rozvinuli v rozličných tématech tutéž thesi, v níž nalezli a vyložili onen
smysl »personalistického« poslání Francie, jež potvrditi pokládali za nutné.
V příbuzné oblasti Dominikáni, kteří vytvořili pod heslem » V e l k é h l a s y
k ř e s ť a n s k é « řadu konferencí, došli k jednotě dokonale analogické.
Tato lidská vůle p o r o z u m ě t i zůstává, ať se o ní říká cokoliv, velikou nadějí Francie. Francie není »nadějí světa«, jak to říká snad s poněkud
přílišnou vypínavostí »Temps Présent«, leč ukazuje-li tvářnost dostatečně lidskou, aby se v ní každý mohl poznati. Jakmile Francouz zrazuje tyto hodnoty hluboce lidské, zrazuje Francii, zmenšuje ji a zmenšuje sebe. A každé
potvrzení, které jí přinášíme (a především příkladem), přispívá k francouzskému působení ve světě.
*
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Stačila by ovšem takováto tvrzení? Rozhodně nikoliv. Nestačí ještě
činit si zásadou jedinou velikost člověka. Víme dobře, že jsme přímo ve středu
volby. Víme dobře, že civilisace, která se právě v této chvíli rodí kolem nás
uprostřed tolika nejistot a vášní, může býti vybudována pro člověka nebo
proti němu; vůle svobodného svědomí se projevuje skrze instituce. Jak se
pojí tato čistě tvořivá snaha s naším francouzským uměním a naším křesťanským posláním?
V prvním bodě jde věc sama od sebe. Dějiny nás dostatečně poučily, že
mnohých institucí, které se zrodily ve Francii, bylo využito ve světě, takže
nemusíme ani na okamžik býti na pochybách o působnosti, již vykonáváme.
Nechceme-li nyní, aby zítřejší svět byl budován proti všemu, co se jeví jako
hodnota člověka a je svědectvím o duchu francouzském, je třeba, aby této
budovatelské práce se Francie účastnila. Pokud jde o druhý bod, mnoho dobrých lidí neví, že je čeká podobná nutnost. Jak dlouho si namlouvali, že
k tomu, abych byl dobrým křesťanem, stačí chodit na mši, věnovat haléř na
potřeby kultu a býti zadobře s panem farářem. Encykliky konečně vybouřily
katolíky z jejich ztrnulosti, připomínajíce jim, že pro každého platí sociální
odpovědnost, že zlořády ve společnosti pramení v naší lhostejnosti k bídě
a nespravedlnosti, že Evangelia a tradice Církve obsahují přesná ustanovení
pro životní řád národů.
Vědomím této závaznosti a snahou vyvodit z ní konstruktivní důsledky
je souhrn toho, čemu říkáme »katolická akce«. Je známo, jaký význam má
tato Akce již dnes ve Francii a jaké duchovní bohatství je v ní obsaženo.
Mluvili jsme již (Dopis z Francie, 5. číslo Rádu, str. 323) o JOC, ale to je jen
jedno ze »speciálních hnutí« této akce, jedno z nejsympatičtějších a nejživotnějších; existují však i jiné a možno dnes říci, že není společenské oblasti,
v níž by se nevyvíjelo podobné úsilí. Dp. Chenu ukázal v zajímavém článku
v La Vie intellectuelle (25. prosince 1937), že hnutí katolické akce nemá vůbec za úkol vybízeti své členy k charitě, askesi, k zbožnosti, ale že jeho bezprostředním úkolem je přímo »vtělovati život z Milosti v sociální prostředí,
ve stavovské instituce«. Takto, touto pozvolnou tvůrčí akcí dospějeme krok
za krokem k plné přeměně společnosti, k obnovenému křesťanství. Způsobiti,
aby se tato společnost zrodila co nejlepší a co nejdříve — to je dnešní poslání
křesťanské Francie.
Takováto akce nemůže se ovšem rozvíjeti než m i m o p o l i t i k u
(míněna rvavá politika stranická, pozn. překl.); to zdůraznil J. Em. Msgre
Gerlier velmi úsilně, když se ujímal vedení své nové — lyonské — diecése.
Toto vybočení výsostně tvůrčí akce z oblasti stranické politiky je jedním
z největších činů dnešní Francie a zajisté činem, jenž je pln příslibů do
budoucna. Tato akce, jež se ustavičně vrací ke křesťanským principům, jež
se bez ustání snaží vtěliti se ve společnost, ve které žijeme, může snad rozladiti ty, kdo jsou náchylni dívati se na všechno pod zorným úhlem jediné
politiky: ale zůstává proto jediné platnou a u d á l o s t i z í t ř k a j í d a j í
za p r a v d u .
Mohli jsme změřiti, jak nesnadným bylo rozšířiti porozumění pro tuto
vůli výsostně křesťanskou a politickou, když J. E. kardinál Verdier, vraceje
se z Říma, v úchvatném kázání přednášel slyšení, jehož se mu dostalo
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u J. S. Pia XI. Nečtou se tyto stránky bez hlubokého pohnutí. Představujeme
si hrdinské úsilí tohoto starce, kterému se — podle jeho vlastních slov —
dostalo od Boha prostřednictvím malé Svaté Francouzsky dočasného odkladu
smrti a jenž toho chce použiti až do posledního výdechu, aby přiváděl své
syny k dokonalému pochopení jejich pravého křesťanského úkolu.
Poselství se vztahovalo na styky katolíků s komunisty. Papež tu říkal
dvojí věc: Na jedné straně, v oblasti doktriny, je naprosto jisto, že žádné vyjednávání není možno; odpor křesťanství k bezbožeckému komunismu není
odporem »politické doktriny«; je něčím docela jiným: pojetí života a světa
je tu ve hře. Ale jestliže toto učení bylo opět jednou slavnostně potvrzeno,
byla nám dána jiná lekce, jež se již neobracela ke komunistům. Je-li křesťanské učení integrálně platné, nesmí se zapomínati, že jeho podstatnou základnou je láska; a křesťan, který na ni zapomíná, i tváří v tvář nepříteli tak
nebezpečnému, jako je komunism, zrazuje učení, jemuž chce sloužiti. »Láska,
láska — hle, velká potřeba této chvíle; a zdá se, jako by lidé už nedovedli
milovat!« Není možná neslyšet této úchvatné výzvy, tohoto varovného hlasu
pro ty, kdo by chtěli odpovídat záštím na záští, lží na lež, na omyl jiným
omylem. Nechť se nepředstírá, že Papež řekl více než co řekl; nebylo vůbec
řeči o »uchopení podané ruky« a vůbec nic nevyúsťovalo ve spolupráci s komunisty. Ale je to vůbec duchovní postoj, jenž tu je v sázce, účinná vůle, jež
má učinit z katolického lidu alfa a omega každé akce, símě světa, který se
rodí.
Můžeme se domnívati, že povolání kanovníka Chevrota, aby vstupoval
po celý půst na kazatelnu v Notre Dame, není méně příznačné a že může
býti posuzováno s téhož hlediska. Ve své první řeči na tomtéž místě, kde pronášel svého času Lacordaire slova podobné odvahy, odvážil se farář od Svatého Františka Xaverského připomenouti hluboké pravdy. Především tu pravdu,
že v očích toho, kdo soudí se stanoviska křesťanského, instituce nemají žádnou cenu pro to, že existují, ale podle toho, kolik obsahují spravedlnosti a lidskosti. Věčný řád křesťanský soudí řád institucí.
»Časovost Evangelia je v tom, že vyjadřuje ř á d v ě č n ý . Abychom
mluvili přesně, neměl by se stavěti nový řád proti řádu starému: neexistuje
než řád vůbec. Ježíš Kristus je týž včera, dnes, věčně.« Ale protože ve skutečnosti existuje s t a v v ě c í , který potvrdil vedle nepromlčitelných práv
i skutečné zlořády, je nutno nahraditi jej n o v o u o r g a n i s a c í s p o l e č e n s k o u , z níž musí zmizet nespravedlnost. Co bylo pravým, zůstává jím,
co jest nespravedlivé, bylo jím vždycky. Pokrok nezáleží ani v tom, vyhlazovat minulost, ani prostě a jednoduše se vracet. Legitimní revoluce znamená
návrat k řádu věčnému, danému Bohem, spravedlivé včlenění stále se měnících lidských podmínek života do neproměnného řádu. »Nepřišel jsem zrušit,«
řekl Ježíš, »ale naplnit.«
Ale kanovník Chevrot připomněl také, že toto společenské úsilí musí
býti doprovázeno úsilím vnitřním, a toto úsilí že musí býti křesťanské.
»V nové době,« říká se stále, »je potřebí nových lidí.« Tato formule se
nám líbí, protože Náš Pán Ježíš Kristus přišel na tuto zemi hlásat příchod
»nového člověka«.
Vraceje člověku jeho prvotní důstojnost, Ježíš mu ohlašuje, že mu Bůh

určil místo a úkol ve svém tvůrčím plánu: to j e r a d o s t n é p o s e l s t v í
K r á l o v s t v í Božího.
Přesto by bylo marné očekávati, že tento nový svět se uskuteční zcela
sám od sebe. Společnost nebude přeměněna, leč budou-li přeměněni lidé jeden
za druhým, osobním úsilím po o b n o v ě .
Evangelium, jež obsahuje zákony této obnovy, zůstává tedy poselstvím,
jemuž se nic nevyrovná a jež je jediné s to obroditi naši společnost.«
Nemyslím, že by bylo možno formulovati přesněji dvojí aspekt akce, již
pokládáme za nezbytnou a k jejíž realisaci upneme všechny své naděje, všechny své síly.
DANIEL - ROPS. Psáno pro Řád. Přeložil L. J.

CO V Í M E

O

NĚMECKU?

Málo, nebezpečně málo, takřka nic, a to málo, co víme, víme špatně.
Je až zarážející, jak nám mohly uniknouti v naší geopolitické posici a v historické souvislosti našeho vývoje politického a duchového s vývojem německým hluboké přeměny německého ducha a jeho politických forem, jak jsme
byli slepí k rozmanitým přípravám těchto přeměn. V době, kdy jsme nedočkavě otevírali okna do všech evropských i mimoevropských koutů, kdy se
u nás programově hlásala světovost, kdy se pěstovaly nejpodivnější mezinárodní styky, v té době jsme budovali čínskou zeď, která nás měla odříznouti od národa, jenž svým vlivem kulturním a mocenským na nás v dějinách zapůsobil nejintensivněji, ať již nám bylo dáno jíti s ním společně bok
po boku nebo se s ním střetávati v nebezpečných zápasech. Nic by se nedalo
proti tomu namítati, kdyby bylo jisto, že právě tento způsob nám zaručí naši
integritu ethnickou, politickou a duchovou. Než není nám znám z historie
žádný případ, že by nebezpečí bylo odvráceno prostě tím, že se nechtělo je
vidět, nebo že byla popřena jeho realita.
Jsme ponecháváni v nebezpečné nevědomosti o skutečném stavu věcí
v Německu, o organisaci jeho státu, společnosti a hospodářství, o stavu jeho
obecné kultury, o ideách, které je oživují. Horší než nevědomost jsou však
falešné představy, které si o dnešním Německu vytváříme na podkladě »informací« a rozborů naší žurnalistiky a publicistiky. Dík čmuchalskému klepařství emigrantů, přioděnému pseudovědeckým pláštěm freudistické psychoanalysy a stupňovanému (jak je to přirozené!) pocitem nesmiřitelné nenávisti
k představitelům nového Německa, známe sice oidipovské a různé jiné komplexy hakenkrajclerských předáků, víme více méně nepřesně, který z nich je
homosexuelní, který masochista a který impotent, ale nevíme, co to je německý národní socialismus. Prostému člověku je sice někdy divné, že sedmdesátimilionový národ vysoké kultury může být už po pět let veden lidmi takovýchto kvalit a že s takovýmto vedením dosahuje přece jen těžko popiratelných
úspěchů, ale od toho je oblbovací mašina proslulých večerníků, která pracuje
spolehlivě a nakrmí každodenně své čtenáře opiem nových sensací, aby jeho
případné pochybnosti o sensacích včerejších byly včas rozptýleny.
Dalo by se čekat, že tato žurnalistická prohřešení proti pravdě budou
korigována vědou, jejímž úkolem je objektivní poznání skutečnosti. Než chyba
lávky. Především zjistíme, že naše věda se zajímá o věci v Německu jen

o málo více než o věci na př. v Birobidžanu. Dále pak poznáme, že tato věda,
která na odiv staví svou nezaujatost, objektivnost, svou »čistotu« (vorurteillose, wertfrei Wissenschaft), je, pokud se zabývá událostmi a zařízeními
německými, vědou hodnotící, respektive přesněji řečeno vědou mentorující.
Je to věda, která, použijeme-li pojmů současného německého vědosloví, není
ani »ordnende«. ani »verstehende«, nýbrž »richtende«, aniž by se však před
zaujetím svého normativního, svého hodnotícího stanoviska obírala pořádáním toho, co chce posuzovat a rozsuzovat, aniž by se před tím pokoušela porozumět věcem, o něž tu jde. Stačí, že věci německé se jí nehodí do jejího
vývojově dějinného schematu, že nenaplňují její ideologický rámec, aby vyřkla své anathema.
Toto však nemůže býti pravým posláním vědy. Takováto věda se zpronevěřuje svým vlastním zákonům a škodí národu, kterému předkládá své závěry jakoby objektivně platné. Od pravé vědy budeme čekat, že nás bude
především nestranně informovat o nynějším stavu německého života a vědění
a teprve až tato nezbytná předběžná práce bude vykonána, bude sine ira et
studio pronášet své hodnotící soudy. Ale o čem z věcí německých už nás
naše věda informovala?
Ponechme stranou informace naší vědy o jednotlivých praktických oborech německého národního života (jsou minimální). Všimněme si zde spíše,
zda a jak nás seznámila s nynějším stavem německého vědění a omezme se
jenom na obory věd duchových.
Co víme na př. o německé filosofii a psychologii? Co víme o Heideggerovi, Jaspersovi, Haeckerovi, Klagesovi a jiných? Co o nich bylo u nás napsáno a co z nich bylo přeloženo do češtiny? Naše překladová literatura
z oboru filosofie není v poslední době tak zcela chudá, ale kdy nás naši redaktoři filosofických knihoven obeznámí s některým dílem současných německých filosofů? Výjimky, které tu jsou a které se chystají, vznikly mimo naši
oficielní filosofii.
Co víme o německé sociologii? Sociologie, jak známo, je u nás věda
módní, jež je všemožně podporována (zřizováním nových stolic, umožňováním různých výzkumů, podporou činnosti ediční atd.), nuže, co nám řekla
tato věda o nynější německé sociologii? Kdo u nás psal (odezíráme-li od
J. L. Fischera) o Spannovi, o Freyerovi, o Schelerovi. V »Orbisu« vychází po
léta Sociologická knihovna, která nás už seznámila s řadou méně významných sociologů angloamerických a francouzských, ale na Němce se nedostalo.
Patrně je redakce nepovažuje za sociology vědecké, neboť jejich sociologie
není positivistická.
Co víme o německé státovědě? Pilně se u nás sice překládá Hans Kelsen, ale představuje vhodně tento autor německou státovědu? Co víme o takovém C. Schmittovi, o takovém O. Koellreuterovi ? Co víme o německé vědě
národohospodářské? Kdo nás obeznámil s učením Gottla-Otlilienfelda, Spanna, Sombarta a mladších theoretiků, navazujících na historickou školu ?
Co víme o nových oborech vědních v Německu, na př. o geopolitice? Co
víme o vzkvétající německé theorii národa (Volkstheorie) ? Nebylo by dobře
pro náš národopis, který se zabývá ponejvíce různou museální veteší, kdyby
poznal nové methody výzkumu národa a jeho skupin?

68

533

Co víme o současné německé theologii, která je dnes dokonce mnohem
aktivnější a plodnější než byla ve výmarském Německu. Co bychom věděli,
nebýt zase neoficielních pracovníků (Florian) o Romano Guardinim a jeho
kruhu ?
A tak bychom mohli pokračovat i pro jiné obory vědní a všude bychom
objevili stejný stav neinformovanosti; pojednává-li se už u nás o současné
německé vědě, málokde zjistíme odvahu podívat se na věci zpříma a nikoliv
barevnými sklíčky rozličných ideologií. Tento stav věcí nás nutí zamysliti se
nad příčinami naší nynější neblahé nevědomosti o skutečném duchovém
a politickém životě nynějšího Německa a nad možnými důsledky této naší
neznalosti pravé tváře našeho velikého souseda.
Náš kulturní život byl po staletí silně ovlivňován kulturou německou;
závislost našeho umění a zvláště vědy na umění a vědě německé byla až nebezpečně úzká. Teprve v druhé polovině devatenáctého století dochází u nás
k částečné emancipaci naší kultury přimknutím se ke kulturám západním.
A jak už to u nás bývá, šlo se tu z extrému do extrému. Vliv kultur západních vytlačil u nás vliv kultury německé tak důkladně, že od začátku dvacátého století naše umění a věda tvoří bez znalosti současné tvorby německé.
Toto zpřetrhání kdysi živých styků českoněmeckých bylo po válce ještě
utvrzeno různými opatřeními kulturně politickými. Vzpomeňme na př. naší
politiky stipendijní! Kolik stipendistů bylo od nás vysláno do Francie a kolik
do Německa? Starší vědecká generace si zachovala alespoň do jisté míry
své předválečné osobní styky s německou vědou a zná dobře předválečný stav
německého ducha. Mladší generace vědecká a umělecká ví toho málo o Německu předválečném a neví vůbec nic o Německu současném.
S hlediska národněpolitického nebyla nikterak příznivá takřka otrocká
závislost naší kultury na kultuře německé v minulém století; zajisté dnes by
bylo podobné kulturní poddanství pro nás ještě nebezpečnější než dříve. Ale
je zdravý stav naprosté nevědomosti o pravém duchu současného Německa ?
Je možno žíti se zavřenýma očima vedle národa s tak bohatou dynamikou
politického a duchového života, bez znalosti jeho cílů a bez znalosti prostředků, jimiž tento národ disponuje?
STANISLAV BEROUNSKÝ

O DUŠI
CTIHODNÝ

CHUDÉHO

OTEC CHEVRIER
A KOMUNISMUS

(1826 — 1 8 7 9 )

R. 1850 je mladý kněz právě jmenovánu kaplanem v lyonské dělnické
čtvrti St. André de la Guillotiěre. Antonín Chevrier, jediné dítě pracovité
rodiny, je povahy nesmělé; přepokorná ta duše je pravý vzor tichosti, ale je
to rozený velitel a pod tímto pokojným zevnějškem bude snad nejodvážnějším knězem své doby. Maje úsudek velmi jistý, bez váhání osvojuje si nové
zásady, když cítí, že jsou věci na prospěch, a nezdá se mi upřílišeným viděti
v jeho díle, jakož i v jeho dosud málo známé duchovnosti, Prozřetelností připravenou zbraň proti komunismu.
Co nejprve budí náš podiv u mladičkého kaplana, je jeho energie. Jak
při svém chatrném zdraví může zastávati tak zmáhající úkol ve své farnosti
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a při tom nalézti ještě čas k modlitbě a ke studiu? Neví však, co je to šetřiti
sebe, neboť jeho láska k bližnímu dává již tušiti budoucího světce. Lze to
viděti z tohoto příběhu: Stalo se, že obrátil několik žen vedoucích špatný
život. To nebylo po chuti jejich bývalým společníkům a jednou, když sobotního večera zůstal dlouho v kostele zpovídati, u dveří, jimiž vycházel, osopilo se na něho několik lotrů, vyhrožujících mu násilím. »To hledáte mne?«
tázal se jich jako Ježíš svých katanů. »Tady jsem, čiňte si se mnou, co je
vám libo!« Rozepjav paže do kříže, čekal, co učiní. Zbojníci mručíce odtáhli
po svých.
Odhodlanost, blíženská láska, trpělivost. Chybí však k obrazu této
hrdinské duše základní rys, jímž byla jeho duše na vždy znamenána o Vánocích r. 1856, totiž láska k chudobě. Poslyšme, jak se sám o tom vyjadřuje:
»Myšlenka založiti Prado přišla mi v kostele svatého Ondřeje. Právě když
jsem o půlnoční rozjímal o chudobě a pokoře Pána Ježíše, rozhodl jsem se
vše opustiti a žíti co nejchuději.«
Tehdy na radu svatého faráře arsského přijal úřad duchovního rádce
v Cité Rambaud, skupině to dělnických domácností, zřízených dvěma velmi
bohatými jinochy lyonskými, kteří se oddali Bohu v duchu svatého Františka Assiského. V tomto novém úřadě může svobodně následovati Božího
hlasu, jenž ho volá k dokonalé chudobě. Nedbaje námitek svého faráře, rozhodl se pro evangelickou dokonalost a opouští farnost svatého Ondřeje.
Oddá se tedy skutečné chudobě, a jako by jeho duše potřebovala toho
způsobu života, aby se mohla rozvinouti, hned na to se vyhraní jeho poslání:
apoštolát u nejchudších, šíření častého svatého přijímání skoro týmiž slovy,
jak to za padesát let učiní Pius X., a nad to nade vše katechisace všech věřících: učení dítek připravujících se na první svaté přijímání, večerní katechismy pro okolní obyvatele, katechismus v dílnách pro dělnice. Také zde
bezpečným instinktem předbíhá encykliku »Rerum novarum«, jež poručí
r. 1891: »Tak tedy zvolivše Boha za východisko, přejte hojného místa náboženskému vzdělávání.«
Již v té době mu láska k chudým vnukne myšlenku založiti jakési pojištění: »Přál bych si, aby byli u nás všichni šťastni. Každý dělník by si
ukládal denně pětihaléř. Kdo by onemocněl nebo zůstal bez práce, byl by tak
uchráněn od bídy.«
Jak bude mluviti s chudými lidmi? Tak jak bude vždy od té doby kázati. Máme o tom zápisek psaný jeho vlastní rukou: »Myšlenky vycházející
ze srdce, ne prázdnou výmluvnost. Chci znáti jen Ježíše ukřižovaného.«
Léon Bloy, veliký obhájce křesťanské chudoby, bezděčně vykreslil jeho portrét těmito slovy: »Jsou také kněží, kteří nejsou světští, kněží chudí nebo
kněží ubozí, jak se jim bude přezdívat, kteří nevědí co to jest nebýti chudým, poněvadž nikdy neviděli než Krista Ukřižovaného.«1)
Ale pobyt v dělnickém útulku jest jen přechodným stanovištěm v životě
otce Chevriera. Za čtyři léta zakotví definitivně a právě na místě, kde si
toho přál. »Pane Bože,« říkával často, »dej mi ten dům, a já Ti dám duše!«
Bylo to věru smutné místo, vykřičená dupárna, v níž jako na revolučních
průvodech rudý šátek a placatá čapka bývaly obligátním tanečním úborem.
I) Léon Bloy, »Krev Chudého«.
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Otec Chevrier se usadí v samém bytě anarchie a tam, v budově skoro neobývatelné bude usmiřovat lid s Bohem, čině se druhým Kristem, »přítelem
chudého lidu«.2)
Proč vidí komunismus v knězi nepřítele lidu? Poněvadž pokládá Církev
za otrokyni buržoasního kapitalismu a domnívá se, že jest od něho placena,
aby bídnými almužnami a slibováním budoucího štěstí uspala pracující davy
v trpné odevzdanosti. Naproti tomu strana komunistická nevěří v možnost
sociálního pokroku leč pomocí násilné revoluce; vášnivě tedy šíří nenávist
k třídě buržoasní, držící kapitalismus a náboženství, a používá tohoto třídního boje k tomu, aby vyrvala z lidu náboženství, jež prý ho drží v otroctví.
Otec Chevrier dokazuje, že kněz není nástrojem buržoasního kapitalismu. Schválně se tedy usadí jako chudý uprostřed chudých a dá se jim do
služeb tělem i duší, neboť jako misionáři hoří žádostí získati Kristu duše
nejopuštěnější. Vždyť upřímně řečeno, ovšem bez přepínání a jen v určitém
smyslu, zdaž nelze prohlásiti, že Církev koncem 19. století nebyla zařízena
na massy dělnického lidu? Lze tvrditi, že dělníci dobré vůle měli opravdu
vše, čeho je potřeba k životu božskému, a to jak toho vyžadovaly dané okolnosti? Ať se mi odpoví co odpoví, je nutno připustiti, že ve skutečnosti dělnická třída kráčela k odpadu ve chvíli, kdy žil otec Chevrier. Proto řekla
Jeho Svatost Pius XI. v odpověď na svědectví kanovníka Cardyna: »Největší
ostudou XIX. století jest, že Církev de facto ztratila třídu dělnickou.«
Opustili jsme otce Chevriera, když se ujal řízení ubohého Prada.3)
Stane se to 10. prosince r. 186.0. Apoštol je pln radosti, neboť může napříště
zajistiti náboženské vzdělání chudých dětí, příliš zaostalých, aby byly připuštěny k prvnímu sv. přijímání farnímu. Zvláště však, aniž při tom bere
na sebe vzhled reformátora, může u těchto dětí vychovati své budoucí kněze.
Tyto opuštěné děti jsou živým zkušebním polem pro ty, kdož hodlají evangelisovati farnosti dělnické, a toto evangelium, jímž on sám žije, chce míti
»otevřeno dokořán a vzpřímené jako svíci« (Léon Bloy, Krev Chudého). Nebojí se, že snad někoho vyleká. Píšeť doslovně: »Sami se musíme vystaviti
světu za divadlo přebývajíce ve stáji, žijíce na kříži a nechávajíce se pojídati den co den jako Ježíš Kristus. Potom obrátíme svět.«
Otec Chevrier chce býti druhým Kristem. Ale proč činí z evangelické
chudoby synthesu veškeré své duchovnosti, celého svého apoštolátu?
2) Jednou přistoupí k otci Chevrierovi dělník, položí mu ruku na rameno a praví: »Je pod tím hábitem kus ničemy.« Potom na něho vy chrchlá
celý svůj slovník proti »flanďákům«. Otec Chevrier se s ním dá klidně do
řeči o svém díle. »Tak to vy jste otec Chevrier?« »On sám, milý příteli.«
»To už vás tedy znám, já vím, že jste přítel chudého lidu...«
3) »Nevím, nemýlím-li se,« píše Msgre Faugier, koadjutor arcibiskupa
lyonského, »ale prohlašuji na své svědomí, že neznám opravdu většího, krásnějšího a slavnějšího, opravdu dojemnějšího příběhu než vývoj apoštolského
působení v Pradu. Toť pokojné a úplné vítězství dobra nad zlem, evangelia
nad neřestmi světa, křesťanské civilisace nad trvalým barbarstvím předměstí. Pro toho, kdo patří do hloubi věcí, to jest má na zřeteli svrchované
zájmy slávy Boží a spásy duší, skrovné zabrání Prada bylo větší událostí
než banální, hlučné a krvavé zabrání nějaké provincie nebo nějakého království.« (Katolická universita, červenec 1891.)
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. . . Poněvadž chudoba je první ctnost, kterou nám Pán Ježíš ukazuje
přicházeje na tento svět, on ji chce míti v základech svého duchovního života.
. . . Poněvadž se věnuje třídě dělnické, staví se nejprve na její úroveň,
aby ji mohl pozdvihnouti a zachrániti.
. . . Poněvadž evangelická chudoba je radikálním prostředkem, abychom
nebyli považováni za »buržoy«, tudíž prostředkem jak se dostati k třídám
pracujícího lidu, které byly poštvány proti veškeré buržoasii, on se zbavuje
a zříká všeho, pokud je to lidsky možno.
. . . Poněvadž velmi chudý Ježíš dobyl si sluchu, když zlořečil bohatství
a tvrdil: »Nemůžete sloužiti Bohu a mamonu«, on si zvolil chudobu, aby měl
podíl na Kristově autoritě.
. . . Poněvadž není vykoupení bez prolití krve, chce s láskou trpěti přísnou a čím dál tím tužší chudobou. Ona, podle jeho silného slova, učiní z něho
»člověka všeho zbaveného, člověka ukřižovaného, člověka snědeného . . . «
Tato chudoba mu bude ještě pomůckou k opatření si časných prostředků, a v tom je Prado hotovou provokací veškeré lidské moudrosti. Jediným
kapitalistou, k němuž se otec Chevrier obrací, je Bůh. »Hledejme nejprve
království Božího a spravedlnosti jeho,« opakuje po Ježíši Kristu, »a vše
ostatní vám bude přidáno.« Dodává jako přímou aplikaci této nadpřirozené
zásady: »Dáme-li za dva haléře života duchovního, Bůh nám dá život časný.«
Z tohoto učení přímo vyplývá opovržení každým přirozeným prostředkem opatřiti si peníze, proto též stanovy Prada zakazují žádati na dětech
jakoukoliv práci placenou.4) Dům nebude míti fixních příjmů, nebudou se
pořádati žádné bazary, žádná kázání se sbírkou. Zakladatel rozhodně odmítá
jakoukoliv almužnu z přinucení, dobrotivost nepřímou, takřka umělou. Chce
býti živen pravou nadpřirozenou láskou: chce jisti ze samé ruky Boží . . .
A Bůh se nechává dojmouti takovou věrou v jeho Slovo: Prado žije
a rozvíjí se, jsouc podporováno láskou chudých i bohatých, láskou k Bohu
a k chudým. Je to jako kruh bez konce, ve kterém se vidí jen Chudý a Ježíš,
Ježíš a Chudý.
Ale v Pradu děje se ještě jiný zázrak: jeho dobrodinci tvrdí s hlubokým přesvědčením, že dostávají více, než dávají... Právě tak jako pastýřové poznali kdysi svého Boha po znamení udaném anděly: děťátko zavinuté
v plénky a ležící v jeslích, tak i ti, kdož navštíví ta nevzhledná, ubohá stavení,
v nichž vládne betlémská chudoba, cítí božské paprsky linoucí se z tohoto
ohniska.5)
A ponenáhlu mnozí bývají lapeni léčkou své lásky. Není to nadarmo,
že tak předstihují všeliký lidský zisk, nikdy neustávajíce přinášeti dary,
4) »Nikdo nevidí nic závadného v tom, že bohaté děti ztráví pět až šest
let na střední škole za účelem vzdělání, a někdo se bude pohoršovati, že
chudé děti zůstávají několik měsíců v bezplatném pensionátku, aby se naučily svým povinnostem« (Otec Chevrier).
5) Modlitba Pauliny Marie Jaricotové, zakladatelky propagace víry ve
prospěch dělnictva: »Dobrotivý Mistře, ráčil jsi se státi dělníkem a tvoje
božské ruce poznaly únavu těžkých prací. Dej, ať krb dílny nazaretské, dýšící čistotou a láskou, vrhne několik paprsků na krby naší Francie, aby oživená víra znovu zušlechtila chudobu mých bratří a zmírnila jejich únavu.«
(200 dní odpustků.)
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aby se dostalo Boha nešťastným, těm, kteří po výtce jsou jeho přáteli.8)
Bohatí i chudí laikové, dostavše se do styku s tímto čistým duchem evangelickým, takřka nasáknou jeho mízou. »Tento zářivý příklad života pokorného, chudého, nezištného, věrného obrazu života Páně,«7) pomáhá jim znovu
poznati pravé hodnoty, znovu okoušeti darů Božích, lahodného pokoje života
skrytého, zamilovati si vznešenou postavu svatého Josefa, »živoucí vzor té
křesťanské spravedlnosti, jež má panovati v životě společenském.«8) Duch
otce Chevriera řízením Prozřetelnosti je připravuje k tomu, aby se zhostili
sobeckého a samolibého blahobytu, který jest základem buržoasního ducha,
právem nenáviděného massami pracujícího lidu.9) Nebylo by to smrtelnou
ranou pro komunismus? »Bůh je jen výmyslem lidského strachu nebo lidské
ignorance,« tvrdí komunistická nauka, »Ježíš Kristus vůbec nežil, Církev
jedná jen a jen na obranu toho neb onoho zájmu ohroženého kapitalismu.«
Nuže křesťanští laikové, tedy lidé, jimž náboženství není »řemeslem«, berou
za vděk tím, čeho je nevyhnutelně potřebí k životu, a hledají jenom Boha
a dobro svých bratří. To právě je pro komunisty nerozřešitelnou záhadou,
neboť láska k Bohu, jest-li opravdu v duši a pudí ji k životu evangelickému,
jest nepopiratelná skutečnost. A duše dobré vůle, ošálené komunistickými
theoriemi, »mystikové« své strany, kteří svolují k oběti svého života, jen aby
násilím docílili té revoluce, v niž vášnivě věří a jež má přinésti lidu dokonalé
štěstí, zdaž tací lidé nebudou nadšeni setkavše se s učedníky otce Chevriera?
6) »Spasím je (tvé dítky), poněvadž jsou z tvé krve; spasím je, poněvadž jsou chudí a poněvadž chudí jsou mými přáteli...« (Slova Pána Ježíše
ke ctihodné Anně Marii Taigi.)
7) Encyklika »Divini Redemptoris« proti komunismu z 19. března 1937.
8) Tamtéž.
9) Léon Bloy se druží ke ctihodnému otci Chevrierovi svou přetvrdou
kritikou buržoasního ducha, kterého stůj co stůj chtěl uchrániti své kněze
a své dílo zakladatel Prada. Proto též, ukazujíc na těchto několika stránkách, jak byl otec Chevrier theoretickým i praktickým odpůrcem atheistického komunismu, neváhám často citovati Léona Bloy. Jest to spravedlivo,
neboť Bloy též pochopil evangelicku chudobu, nadpřirozeně si ji zamiloval
přes logické skoky člověka, který se nemohl smířiti s myšlenkou, aby jeho
drazí tolik trpěli jeho bídou. Snad proto dostává se mu dnes milosti působiti
na loyální duše oddané ideálu komunistickému. Čtěme nádherné svědectví
jež o tom vydávají »Sešity Léona Bloy« (č. 1—2, 13. ročník):

V X...,
Ctěný

27. září 1936.

pane!

Prozřetelnost
mi klade před oči jedno číslo Sešitů Léona Bloy. Až dosud jsem nevěděl, že existuje prostředí uchovávající ducha Žebráka
nevděčníka. Ale napřed dovolte, abych se rychle představil: R. G., bývalý tajemník
2. komunistické župy, člen vyslanectví sovětské republiky ruské, spolupracovník Borise Suvarina a Luciána Laurata, člen ústředního bolševického
výboru. Krásný plášť špíny na mých 22 let!
Jistý veliký učenec dr. C....
otevřel mi oči svými knihami a uvedl mne
na cestu obrácení. Vydal jsem se tedy za člověkem, který by se mnou mohl
sděliti Život, neboť je-li Kristus Slovo, životní princip, jeho poznání musí být
oživující. Toto hledání bylo konce neberoucím putováním. Po návštěvě
jed-
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Jaké oslňující divadlo pro tyto snílky, viděti muže, kteří na prvém místě hledají pravé sociální spravedlnosti, království Božího v sobě a kolem sebe,
kteří usilují přátelstvím vyplniti »vzdálenost, již pýcha tak ráda udržuje
mezi třídami«,10) a kteří jdou ve svém přátelství až k »bratrské lásce«,11)
v níž »sjednocení vchází ve skutek«12) podle vlastních slov Lva XIII.
Už r. 1848 Ludvík Veuillot psal ve svém časopise »l'Univers« :
» . . . Toť zločin společnosti, který nic nemůže rozhřešiti, poněvadž zapřevši Boha, zapřela i chudého a opustila jeho duši...«
Hle tedy, oč i po sto letech se bojuje na všech frontách světa: o duši
chudého. Otec Chevrier z Božího vnuknutí ukazuje nám, jak lze znovu
získati pro Boha tyto davy: »Jen odpoutáním se od pozemských statků
a chudobou nalezneme opět místo v srdci lidu.«13) A papež Pius IX. jako by
byl posvětil poslání otce Chevriera proti komunismu, když ho přijal ve Vatikáně v květnu r. 1877: »Hlásati evangelium chudým,« pravil mu, »navrátiti
lidu poznání Ježíše Krista a lásku k němu, toť věru dílo důležité pro naši
dobu. Ten ubohý lidí Jak je šálen, vykořisťován, jak jej činí nešťastným
berouce mu nebeskou naději a nemohouce mu za ni poskytnouti pozemské
slasti, jež mu slibují! . . . Doufám, že Vaše horlivost se neomezí jen na Lyon.
Domů jako Prado bylo by potřebí ve všech městech, kde je mnoho dělníků.«
HELÉNE BORGÉ-OVÁ. — Přel. O. A. TICHÝ
jesuitského
noho faráře, jednoho jesuity, vůdce v družině J. O. C., jednoho
kláštera v M., dominikánů v J. a ještě jednoho kněze byl jsem nucen se prohlásiti za přemožena. Nemožno nalézti živoucí duši mezi všemi těmi lidmi,
kteří den co den rozdávají Život, a v tom mi padlo do rukou cosi od
Léona Bloy.
Nejprve jsem se až ulekl: bylo to tak rozdílné od katolických sladkůstek. Potom, čta znova, zpozoroval jsem úžasnou sílu jeho slov. Tenhle
kvalimuž je člověk živoucí, s ním má katolicismus nějaký smysl. Nemám
fikaci, abych pronášel nějaké mínění, ale myslím, že Léon Bloy byl prorok
zcela jako Isaiáš, Jeremiáš a jiní. Ejhle křesťan, kterého
nespravedlnost
a mrzkost mučí, smělec, který dovede »nebýt jako všichni ostatní«. Ejhle muž,
který nezabředl do medové kaše, jež pod záminkou odříkání vzdává se trpěti
bolestí tohoto století, století plného loupeže, prostituce a ďábelství. Ale jsem
dělník, je mi zvláště potřebí slova, a Léon Bloy je mrtev. Proto dověděv se,
že existuje »rodina Léona Bloy«, spěchám za ní.
Mohl byste mi označiti muže, s nimiž bych mohl vstoupiti do styku
a kteří by mi pomohli přijíti ke Kristu, neboť je to tvrdá cesta.
Bydlím uprostřed revolucionářské hordy a jsem samoten. Pošetile jsem
zničil své tělo hanebným životem. Jsem chudý, velmi chudý a často jsem si
dobře všiml, že u katolíků chudí nejsou v lásce.
Žebrám o duchovní chléb. Mohl bych nalézti ty pravé bratry, o nichž
je řeč v evangeliu? Mohl bych nalézti muže, pro něž slovo »Milujte se vespolek« není jen prázdným rčením. Byl bych ho nalezl v Léonu Bloy;
naleznu jej tedy v jeho učednících ?«

10),11),12) Encyklika »Rerum novarum«.
13) »Pravý učedník Ježíše Krista nebo kněz podle evangelia« od ctihodného otce A. Chevriera (Lyon u Ed. Vittea).
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POZNÁMKY
NOVÉ DÍLO BOHUSLAVA MARTINO". Úmyslně jsem neoznačil »Juliettu«, již sám Martinů nazývá d i v a d e l n í h r o u , jako operu. Neboť jde
o dílo, které, po mém soudu, bude jednou v historii divadla hodnoceno stejně
jako přínos Monteverdiho nebo Gluckův. Martinů není ani revolucionář ani
reformátor. On operu nereformuje, neboť od ní utíká. Tento útěk je útěkem
před vžitými konvencemi, většinou špatnými a přežitými, což Martinů nad
jiné citlivě pociťuje. Viděli jsme to již na jeho »Špalíčku« i »Hrách o Mariích«. Jeho úsilí obrací se k formě, t. j. hledá nový tvar scénického díla, na
němž a v němž by hudba mohla pokračovat do té doby, než by se v útvaru
dovršeném a naplněném stala opět konvencí. Na této cestě Martinů se vzácnou intuicí oprošťuje hudební výraz ode všeho pathosu a dramatisačního
schematu, aby dal vyniknouti hudbě v její ryzí hodnotě a působnosti. Volba
Neveuxovy hry »Julie aneb Snář«, kterou v r. 1932 uvedlo Stavovské divadlo,
za libreto, byla zbraň dvojsečná. Literárnost předlohy, vzdor jejím básnickým hodnotám, mohla zatížit i hudbu. Nestalo-li se tak, může za to Martinů
děkovat jen své naprosté neliterárnosti a své vysoké hudební erudici. Děj
»Julietty« je v podstatě snem, který prožívá jakýsi kolportér knih po venkově, Michel, snem touhy po dívce, jejíž píseň zaslechl kdysi na malém náměstí venkovského městečka. Neodbytná vzpomínka na tento hlas vyprovokuje sen, v němž se Michel vrací do tohoto městečka, aby nalezl předmět
své touhy. Logika snu je tu autorem libreta přivedena ad absurdum: obyvatelé městečka ztratili paměť, žijí jen v přítomnosti, kupují a vynucují si vyprávění cizích vzpomínek, které si přivlastňují, aby si vytvořili minulost.
Toto rafinované, pohádkové a vědomé porušení zákona snu Neveuxem právě
proto, že odporuje »logice snů«, vytváří neskutečnou atmosféru, je charakteristikou, jež umožňuje divákovi ve bdělém stavu prožívat sen. Martinů nalézá pro ně kongeniální ekvivalent: opakuje slova a fráze, nechává několika
echy oznívat melodickou frázi. Michelovy vzpomínky narážejí neustále na
porušenou paměť obyvatel. Jeho touha konečně mu daruje dívku, kterou
marně hledal: Juliettu. V lese, kde si s ním dala schůzku, kde Otec Mládí vypravuje příchozím smyšlenky o jejich mládí, kde Prodavač vzpomínek vyvolá
v Juliettě ilusi o její cestě s Michelem po Španělsku, sráží se bolestně Michelův smysl pro skutečnost s fiktivním světem snu. Zde vyrůstá drama
z kolise mezi světem, který má většinu a tedy pravdu a jedincem, který má
pravdu a tedy sní. Julietta se nechce vzdát lži, odbíhá, ozve se rána z pistole.
Michel věří, že zabil Juliettu. Prchá do městečka, posílá námořníky pro domnělou mrtvolu, ti však přinášejí jen Juliettin závoj. Michel tluče na dveře
domku, v němž se mu objevila Julietta. Vychází stařena, která popírá, že by
v tom době bydlel někdo jiný, než ona. Michel je přemožen, jeho rozum se
mate, vzpomínky jej opouštějí. Vstupuje na loď, aby odejel a ani píseň Juliettina jej nezadrží.
Zde by, po našem soudu, měl příběh končit. Neveux však nás zavádí
závěrem do jakési »kanceláře snů«, v níž se přidělují lidem sny, jejichž všecky hrdinky nesou společné jméno: Julietta. Michel se dožaduje návratu do
snut. Přes varování, že trvalý sen znamená šílenství, trvá zoufale na svém
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přání. Halucinován vrací se do městečka, vrací se do svého snu. Bude to týž
sen? Martinů zde mistrně charakterisuje známý fakt, že opakovaný sen probíhá poněkud odlišně: místo zpěvu nastupuje deklamace, hudební složky jsou
poněkud posunuty, sníženy, jako u obrazce v kaleidoskopu, jímž nepatrně
pohneme.
Tento příběh nemá v sobě nic surrealistického, jak nám chtěli namluvit
někteří z referentů. Také nic morbidního, dekadentního. Je to čirá poesie,
plná symbolů a náznaků, v níž psychologický proces probíhá v nezvyklé sféře.
Martinů použil tu prostředků, jež samy o sobě nemůžeme označit za nové.
Ale způsob, jímž je použil, jak je očistil, zprůhlednil, je nový a nese pečeť
Martinůova génia. Jeho přechody od slova zpívaného k deklamovanému a naopak jsou samozřejmé a proto neruší. Jeho melodramy jsou neodlučitelnou
jednotou slova a hudby. Deklamace zpívaného textu je vzácně prostá a nepatetická, klasický vzor pro jeho následovníky. Nezvyklé střídání prostředků
(od piana až k drobným symfonickým básním) porušuje konvenční představu o dramatickém hudebním stylu do té míry, že divák je zmaten, vyrušen
ze svého klidu a očekávání, což jsou vnější známky díla opravdu nového.
Provedení dostalo se takřka iedální realisace. Talich postavil se do služeb
hudby Martinůovy bez všech afektací a snah po přehodnocování. Podal s orchestrem výkon, na nějž nikdy nezapomeneme. Režie Honzlova zbavila dílo
vší opernosti, do níž by jistě upadlo pod jiným režisérem. Jenčíkova choreografie, nerozsáhlá a nepřeplněná, byla tentokráte bez kazu. Jmenuji-li výtvarníka, Františka Muziku, na konec, chci jen zdůraznit, že bez něho by provedení mohlo selhat. S takovým porozuměním pro hudbu a dějovou předlohu
jsme již dávno neviděli výtvarníka pracovat. Úspěšnou tato novinka Národního divadla nebude. Publikum je příliš konservativní, aby si na ni mohlo
zvyknout. Tím horlivěji se k ní budou vracet příští generace.
JAN REY
NĚKOLIK SLOV O G. PAGÉSOVI. Čtenářům této revue by stačilo
představiti autora stati o pojetí historie v dnešní Francii (stati, která je
zapracováním přednášky, proslovené prof. Pagěsem před dvěma lety na Karlově universitě) jako nejmilejšího učitele Viktora L. Tapié. V kvalitách vzorného učitele a více — vychovatele, je také profil Georgesa Pagesa nejvýraznější. Byl dlouho profesorem středoškolským, v Troyes, Dijonu a Paříži. Teprve v 60. roce (narodil se 2. dubna 1867 v Paříži) se stal profesorem Sorbonny, odmítaje dříve s ušlechtilým sebezapřením z důvodů rodinných universitní dráhu a cítě se spokojen v povolání, v němž styk s mládeží byl bezprostřednější a účinnější. A přece jeho vychovatelský význam se ukázal v plném
světle teprve po jmenování profesorem novověkých dějin na pařížské universitě, kde vychovává mladou generaci francouzských historiků v duchu poznání, založeného na faktech, ověřovaných přísnou methodou kritickou, vymezuje jemně, ale rozhodně hranici mezi historickou vědou a pavědou.
Vědecká a badatelská činnost Pagesova je v naprostém souhlase s jeho
theoretickými zásadami. Byl poctivým dělníkem na poli práce vydavatelské
a monografické, odvažujícím se synthésy jen po pečlivém prostudování přímých pramenů. Jeho práce ediční snášejí rozsáhlý, neobyčejně cenný mate-
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riál diplomatický k dějinám války prusko-francouszké v r. 1870 a k vzniku
i zodpovědnosti války světové (za spolupráce s E. Bourgeoirem). Jeho monografie řeší poměr Francie k Prusku v době Velkého kurfiřta a Ludvíka XIV.
a obírají se byrokratickým zřízením francouszkého státu v 16. a 17, století,
na něž vrhají zcela nové světlo, odhalujíce pronikavě příčiny vnitřního úpadku
Francie v době, kdy »Král-slunce« zářil v největším lesku. Vesměs díla, jež
přečkají všechny dnes módní směry historiografické.
Dnes je Pages vedle stařičkého Seignobose předním zástupcem oficiální
historiografie francouzské, jak je pěstována na francouzských universitách
i jiných ústavech vědeckých. Jeho stať nás seznamuje se zásadami, jimiž se
tato historiografie řídí, velmi názorně. A je velmi užitečné si těchto zásad
dnes všimnouti. V době, kdy historická věda prochází těžkou krisí, kdy se
hlásí bojovně a domýšlivě k stavu směry nové, pohrdavě odmítající dosavadní tvoření jako zastaralé a překonané, francouzský učenec klidně, ale
pevně a — p ř e s v ě d č i v ě vykládá ryze vědecké pojetí dějin, k němuž se
hlásí téměř celá Francie. Je pro nás radostí a útěchou, můžeme-li říci, že je
to v podstatě také stanovisko oficiální historiografie československé. Pozorný
čtenář postřehne mezi řádky výkladu Pagesova jemnou, ale jasnou kritiku
směrů odchylných ve Francii i v cizině, zejména také v usměrněné historiografii německé, a posoudí sám, na čí straně je vědecká i lidská pravda, komu
patří budoucnost.
K. STLOUKAL
DVĚ PŮTVODNÍ PROSY. (Břet. Štorm: Vladařství růže; Ch. Waters:
Povídka o starém námořníku; nákladem L. Kuncíře.) Břetislava Štorma
Vladařství růže je z toho druhu prosy, v které se básník vyznává z cest, na
kterých mu bylo buď zjeveno oslnivé vidění krásy, vedoucí jej k novým výpravám »za zemí krásnou, zemí milovanou«, nebo jako v tomto případě, kde
vlast, pro kterou jsme zrozeni a pro níž jsme zasvěceni, odkrývá přes »času
vztek« poutníku a svému spřízněnci dědictví, pro které jsou ostatní slepí
a hluší. Básník je zde vlastně jen tlumočníkem velikého osudu a Štorm je si
toho také vědom, dává-li do podtitulu své prosy Zpráva z rožmberského panství. Tím však nepodceňujeme toto dílo. Ať jakkoliv se měří závažnost vypravování snujícího se na rozhraní snu a skutečnosti, přítomnosti a minulosti, která ožívá tajemným rozčarováním monumentálních soch, feudálních
obydlí, středověkých městeček, kde všude dochází hned k tragické hned k ironické srážce doby amorfní se zaniklou dobou pevného ústrojenství, všude tam
je vysloveno toto osudové setkání slovem tak čistým a sytým, že síly tomuto
originálnímu pojetí prosy nelze upříti.
Demlovy prosy v »Mém očistci« a zvláště »Hrad smrti« nalezly ve
Vladařství růže svého důstojného, zcela samorostlého blížence.
Na rozdíl od čistě snové prosy Štormově je Povídka o starém námořníku od Christophera Waterse veskrze z tohoto světa, jak je ovšem na místě
vkládati sem tajemství harmonie mezi srdcem a rozumem. Neboť tento prastarý svár vody s vínem je ústředním svorníkem Watersovy povídky. A zvládnouti jej čistě epicky se zdařilo díky vyrovnané a jasné obraznosti, která
svou úplně zákonitou hrou otevírá nejen daleké obzory za vodami, ale i nejskrytější záhady, při nichž je rozum bezradný.
Vch.
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JOSEF BERKA: KLEKÁNI (Plzeň, Stín sv. 11) a POKORNÁ ZEMĚ
(Klatovy, Ot. Čermák). Dva svazky veršů nás seznamují s básníkem jímavě
tichým a poklidným. Tato poklidnost a téměř vážnost je zárukou, že Berkovo
vidění básnické zmohutní a zpevní po svém způsobu a rodu, jak tomu nasvědčují leckterá místa z obou sbírek. Je právě dobrým svědectvím pro Berku,
že dovede uhnou ti všem časovým tendencím a nedbati vychvalované módy.
Zato se vyvažuje místy jeho verš oním tajuplným děním v přírodě, tou čistou
písní, kterou vidí a slyší jen básník. — »Objatá vánky jabloň z moci stínů
k sladkým se ústům děšťů přissála« — »Naději chudých, sladká v chvíli šera,
dříve než hvězdy do cest steleš jas, dej úzkosti, ať ze tmy nevyvěrá, když od
všeho Pán odlučuje nás« — Tyto verše dokazují dobrou cestu básníka Berky,
po které může daleko dojiti.
Vch.
PŘÍTOMNOST CHCE PO NÁS VÍRU ŽIVOU. Dr. František Laichter
v nedávném čísle Přítomnosti podelší poznámkou jaksi odpovídá na glosu
v 11. č. Brázdy »Kmen nahnilý«, která kritisovala literární matinée Kmene,
pořádané v Praze na oslavu dvacetiletí státní samostatnosti a přihrocené
politicky. Odpověď Dra Laichtera měla několik zajímavých rysů. Především
ten, že se vůbec Dr. Laichter exponoval za Kmen. Napovídal tím snad, že je
za ráz onoho matinée odpovědný ? Za druhé nás zajímá to, že odpověděl právě
v Přítomnosti a že svou odpověď značně rozšířil mimo rámec toho, oč šlo.
Zavadil tam o Řád a o věci, které se nás úzce dotýkají. Právě na tyto věci,
ponechávajíce stranou lapálii se zkomunisovaným Kmenem, pokládáme za
nutné trochu odpovědět také my v Řádu.
Dr. Laichter tedy vytýká pisateli poznámky v Brázdě, V. Renčovi a jeho
»spolubojovníkům«, kteří vystupují jako »obnovitelé« křesťanského smýšlení
a cítění v Československu, že si počínají příliš výbojně a jednostranně politicky. Zdá se mu, že tak neplní poslání, které by katolíci plnit měli, podle
slov presidenta Masaryka: »Noste lidu víru živou!« Dokumentuje to naším
postojem k věcem španělským a libovolným dohadem o našem poměru
k otázce habešské a k otázce rakouské.
To je už podivné zmatení, které si žádá odpovědi. Především této: nerozumíme tomu, když nám někdo, a budiž to kdokoliv a sebe slavnější odpadlík, ukládá, jak si máme počínat a v čem máme projevovat své katolictví.
Je nám novinkou, že by laikové měli »nosit víru«; to je přece věc kněží a misionářů. A co všechno má být v této souvislosti víra »živá«, tomu už nadobro nerozumíme. Záleží nám ovšem na tom, jak se vyvíjejí věci ve světě,
a zvláště v naší vlasti. To ovšem není otázka politická. Jde nám o to —
a v tom je všechna naše tak řečená výbojnost — aby určité principy, v jejichž životnost věříme, jak nám to ukládá svatá církev katolická, byly zachovávány v čistotě a v plné síle. Nejsme tedy žádnými »modernisty«, »moderními katolíky«, jak nám bývá často říkáno, a také žádnými jednostrannými
ideology, nýbrž prostě katolíky. Zdali dobrými nebo špatnými, o tom rozhodovat přísluší autoritám jiným, — a sami se za dobré katolíky sotva pokládáme, nejsouce světci.
Dr. Laichter nám tak trochu skrytě vytýká nesnášelivost a nespravedlivý poměr k našim protestantům, dávaje nám v tom za příklad Francouze,
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kteří otázku protestantismu řeší klidně, důstojně a s mírumilovným pochopením. Tu jsou ovšem rozličné možné příčiny, proč nikde neprecisujeme filosoficky a dogmaticky poměr k našim protestantům a nevytyčujeme možnosti spolupráce. Oficielní protestantismus v našem národě hrál roli tak osudnou, že se s ním nikdy nemůžeme smířit ani dočasně. Ostatně se o to sám
živě přičiňuje, a to třeba zrovna ústy Dra Laichtera, když v kulturní a v politické frontě se zásadně staví po bok socialistických a komunistických doktrin, programů a podniků. Svou vlastní, specifickou úlohu v struktuře našeho
národa už od několika let nehraje. Nemáme tedy bohužel co činit s protestanty, nýbrž, žel, vždycky jen s levičáky, mezi nimiž jsou jen nepatrné názorové odstíny: jedni dokládají pravdu socialismu Marxem, druzí Kristem
skrze Ragaze a spol.
Jestliže už tedy Dr. Laichter na nevhodném místě a při nevhodné příležitosti začal tuto řeč, nuže, ať tedy zví:
Mladí, výbojní a jací ještě »obnovitelé křesťanství« (nikdy jsme ovšem
nebyli tak troufalí, abychom si tak říkali) mají své pojetí o poslání tohoto
národa a o poslání Evropy a její politiky. Tento národ, národ sv. Václava
a sv. Vojtěcha (nikoliv Husův či Masarykův), dostal své národní uvědomění
do vínku s katolickým křesťanstvím. A máme-li se i my ve všeobecné psychose ohánět citáty z Masaryka, tedy: národy a státy se udržují těmi ideami,
kterými vznikly. Může se tedy národ a stát československý udržet jedině věrností ke křesťanství. Hynul vždycky, když se zpronevěřoval a musil sám
v sobě bojovat o návrat. A Bílá hora, naše vítězství, jest ovšem vítězství
tragické a krvavé, neboť krví a tragickou vzpurností byla seta o dvě stě let
dříve. A Evropa? To za nás lépe pověděl Belloc. Evropa má kořeny a důvod
své privilegovanosti a naději své duchovní moci jen a jen v křesťanství,
v křesťanské víře a v křesťanském životním řádě, jehož má býti šiřitelkou.
Evropa — toť Řím, Řím sv. Petra. A jestliže jsme v popřevratové horečce
chtěli Řím soudit a odsoudit, chtěli jsme odsoudit Evropu i dějiny svého
vlastního národa.
Tyto samozřejmosti, které by měly být jasné i Dru Laichterovi, jsou
jedinou pohnutkou a měřítkem všeho našeho počínání. Chceme, aby se tyto
samozřejmosti staly obecným majetkem a chceme a budeme i nadále stát
v příkrém odporu ke všemu, co porušuje toto pojetí, nebo co si počíná vlažně
a nechá se vléci událostmi a situacemi. Na nějakých systémech a politických
taktikách nám nezáleží leč potud, pokud jsou či nejsou škodlivé pro budoucnost našeho národa a vší křesťanské Evropy.
Tolik tedy Dru Laichterovi v odpověď. A budeme-li kdy jednotní v těchto základních otázkách, teprve pak bude možno se »dohovořovat« dále.
REDAKCE

