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S očima o t e v ř e n ý m a
Jan

Zahradníček

Co skřípot protikladů všech,
co ždímání a napínání
myšlenky každé v tisíc tkání,
co rozporů je krutý šleh
tomu, kdo výzvu přijímá
s očima otevřenýma?
Ale já otvírám je trna,
však setřev slzy, krev i hlen
milostí dotčen z nevidomá
hle, uzdravím se v pohled ten,
v němž sladce rozpouští se skvrna
předsudků všech, v němž opět doma
nad rájem dětí, trav a zvířat
zas rozpřáhá se zpit a vyhřát
výsluním dálky lidnaté.
Ale já otvírám je žasna,
a všude sÍtě rozpiaté
v svobody naší vodstva jasná
krok každý s myšlenkou i slovy
z dna ulic, cest a jizeb loví,
vše shrnujíce do náručí
Rybáře mocnějšího snad
nad vzpoury vod a nad vulkány,
do Srdce bolesti snad prudší,
než země dovedla by znát,
zem všechna oživená svaly
s žílami řek, jež krev svou valí
v bezedně hořké oceány . . . .
Řád 1939, 1.
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A přece tiché, tišší než
zvuk světla na hladině tmy
v útrobách věků připravilo spež
všech soch a zvonů na zemi,
dříve než prameny se hnuly,
v rozmanitosti žilnaté
složilo mramory a žuly,
v závitech tíží neskonalých
pro prsten, monstranci a kalich
schystalo zlato listnaté,
svůj stánek u nás připravujíc,
koberec dějin rozvinujíc
k tvým nohám až, k tvým očím až —
abys teď sražen na kolena
v úžasech šílel, jaká cena
za každý dech náš zaplacena,
za tvář i řeč i idomov náš.

Křest
František

Lazecký

Držím na loktech toho pacholíka, který má zavřené oči, neboť
patrně ještě spočívá v mateřském klíně uprostřed temnot, blan,
vaziva, krve a tepla, kde leží schoulen zářivější než hrouda ryzího
zlata v útrobách země. Ještě se mu nechce probudit a vyjít z toho
království, v němž je jediným a neomezeným pánem.
Vždyť vlastně jím je spravována ta říše, která se jmenuje jeho
matka. Ona k němu upíná všechny síly svého těla i duše, všechnu
úzkost a naději, všechnu něhu a lásku, a on je plodem zrajícím
pod tím lístečkem, který je srdcem jeho matky. Třebaže spočívá
v mateřském klíně, je tělesně chován a kolébán jejím srdcem. Její
duše i tělo, celá její bytost mu zpívá košatým stromem ukolébavku
tak něžnou jako je šum vody a chvění listí pod tíhou zlatorudých
paprsků podvečerního slunce. To z její bytosti už nyní je vyživován
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zemí, domovem, šťávou bylin, masem zvěře i dobytčat, plody a
chlebem, radostí, pláčem, hněvem, zlostí, vášněmi, ctnostmi, ale
především láskou, protože z lásky byl počat a z lásky se narodil.
Ale také lahodou a krutostí vzduchu, dešťů, sněhů, sluncem i nocí
a paprskem hvězd. Vše to přichází k němu dosud skrze jeho matku,
která všechny ty síly usmiřuje, aspoň pro tento čas, jako podzimní
odpoledne vnáší mír do krajiny těhotné zlatem. Ó, poslyšte hlas
harfy tam v tom laskání sluncem, kdy vám ani nenapadne, že za
chvíli se ozvou drtivé kroky severáku sestupujícího po úbočích
hor, severáku, který za chvíli bude ohýbat větve jabloní až k zemi,
cloumat stromy až v kořenech, vrhat sněhová mračna na štíty
domů, výti na opuštěných návsích, v ulicích měst a bičovat lidi
žhavými šlehy až do morku kosti.
To všechno, a ještě víc, pozná jednou přímo, neusmířené, syrové, zlé, rozpoutané, radostné a oblažující, tak, jako krajina zakouší střídání ročních počasí. Ale teď:
Poslechněte, jakou to modlitbu zpívá dětský hlásek v srdci
matky! Zvon zlatý se zvonem stříbrným rozhoupané na sklonku
letního dne, kdy klasnaté obilí se sklání k západnímu slunci a
v každém zrnu za celý klas díky prozpěvuje bělostný klíček!
Hle, voda utvářející se podle podoby džbánu, aby přijala za svou
i jeho melodii; a vizte také džbán naplněný jiskřivým vínem,
jak zbarvuje svou píseň kouzelnou mocí a opojením toho tekutého
zlata. Hle, svět plný hlasů, hle, hlasy, které velebí veliké dílo stvoření. Se všech stran upozorňují na sebe tajemnými nápěvy, jimž
nestačíte naslouchat, které nemůžete pojmout ani pochopit. Tož
za všechny aspoň jablečné jadérko, hnědé a hladké, v němž je
složena jabloň se všemi kořeny, s kmenem, korunou a listím, s květy,
vůněmi a plody barev zelených, barev žlutých, barev zlatých a červených, jako šaty Popelčiny ukryté v lískovém oříšku! To není
všechno! křičí a útočí na vás bezpočet zvuků a řečí tajemnějších
ze všech koutů přírody a vesmíru. A ještě jsme tu my, ozývají
se kolem nás i z dálek zastřených mlhou jasné hlasy duchů i temné
bručení démonů ustavičně hladových a ve své zuřivosti ukojitelných
leda krví rudou a zlatou. Ó hlasy, řeči a mluvy ! Ó hudby ! Vesmír je
plný stvoření Božích, všude se rozléhá jejich chvála rušena jásotem,
nářkem a vztekem démonů nebo rouháním lidí. Však poslechněte,
co prozpěvuje jediný dětský hlásek!
Prozatím tu pacholík spí, protože ví jen o své matce a vzpouzí
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se vědět o něčem jiném. Však marné jeho vzpouzení, na jeho víčka
už ťuká světlo světa dlouhými prsty, na ústka a chřípí dravě
útočí proudy vzduchu, jemuž byl dosud zamezován přímý přístup
jako do komnaty, jejíž dveře i okna byly zavřeny, takže mohl
prolínat pouze štěrbinami a křivolakými kanálky stěn, na nichž se
tlumila jeho dravost. Marně se pacholík brání. Je vydán zemi,
světu, prostoru, vzduchu a ostatním živlům, stejně jako radosti
a lásce, jako utrpení, pláci a nenávisti. Nadarmo se vzpouzí
opustit království pokoje, jehož hranice se ode dneška každým
dnem budou zužovat, kus po kuse bude trhána jeho země, až na
konec zůstane možná sám, odloučen od své vlastní říše, vyhnán
daleko za její hradby a horstva. Kdož ví, co mu bude přisouzeno.
I kdybych se nevím jak namáhal, nevyčtu nic z toho zářivého
srpku duhovky, vnikajícího do úzké štěrbiny zavřených víček.
Pojďme se tedy zeptat sudiček, které stály v hlavách kolébky
té noci při jeho narození. Ty znají věci minulé, z nichž upřádají
budoucnost. Snad nám nechají aspoň poněkud nahlédnout do houštin
příštího času.
Poslechněte, co říkají:
Snad bude potulným králem ustavičně štvaným po pahrbcích
světa, na nichž se bude doptávat zlých lidí, kde leží ta říše nezapomenuíelná. Bude se stěhovat z krajiny do krajiny jako potulný
pták, bude po ní žíznit a lačnět, každou vteřinu slyšet její
sladké volání, neboť ona si ho zvolila za svého krále a chce, aby
pouze on jí vládl, až jednoho dne po mnohém bloudění ji neočekávaně spatří, vykřikne radostí, ale ona se mu možná ponoří
do ještě větší tmy než v jaké byla pro něho dříve. Bude ji dobývat den za dnem, kus po kuse, znovu ztrácet, ustupovat, bude
vyzýván hlasy hrozivými, hrozbami divokými, sliby nejsvůdnějšími,
aby se jí vzdal, a možná, že ze strachu a pohodlnosti dobrovolně
vydá svůj královský majestát, který mu nikdo nemůže vzít, dokud
sám k tomu nepřivolí. Snad jej prodá za mrzký peníz, promarní,
pošlape či vydá nepříteli bez boje, k hanbě své i k hanbě naší.
A k velikému hoři svému.
Bude opakovat mnohé z toho, co jsme konali my, my, kteří se
tu nad ním skláníme a obdivujeme jeho nevinnost, neboť dědictví,
které mu postupujeme, je jako paprsek odrážející se od zrcadla
do jiného zrcadla. Nepochybně, toto dítě bude jistým způsobem
zrcadlem svých rodičů, svého rodu i nás ostatních, jimž je darován
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a kteří tvoříme jeho širší rod. Ach ano, spatříme se ve svých!
dětech, aspoň něco ze své podoby v nich uvidíme, a přece bude
to naše podoba nejvěrnější. Jako bychom je obklopovali svým
stínem, jako bychom házeli na jejich bedra břemeno, které naše
děti zase mají předati novému pokolení. Není to ani náš vlastní
stín, dáváme mu jenom jistý tvar, zatěžujeme jej svými provinami
a radostmi, zbarvujeme jej dobou, v níž žijeme a jejím hlodajícím
písmem. A tam, na obzoru v zapadajícím slunci, nad stromy věcně
zelenými stojí postavy našich prarodičů, vrhající svůj stín přes všechna lidská pokolení. Vždyť to je ono břemeno, které lidstvo jednoho
dne v kraji rajském z vlastní vůle a pod hrozbou ohnivého meče
přijalo na svá ramena, aby po cestách kamenitých a trnitých je
zase přineslo do téže zahrady branou západní, která je stále otevřena dokořán a k níž není jiného přístupu. Sláva těm, kteří to
břemeno přijmou nereptajíce, a ve smrtelné únavě je složí teprve
u nohou Sadaře procházejícího se pod stromy za letního podvečera,
kdy vánek si hraje v jeho líci a slunce hází veliké dukáty na jeho
cestu î A kdož ví, třeba cesta toho pacholíka k vůli nám, k vůli
našim hříchům bude namáhavější, vystlána kamením a rozbitým
sklem, třeba i za nás, až budeme padat únavou, ponese kus cesty
naše vlastní břemeno.
Ale ať už jeho zdejší úděl bude jakýkoliv, my z celého srdce tě
prosíme, Pane, abys toho pacholíka chránil, aby šel vždy po cestách
vedoucích v krajinu, kde listí neopadává, řeky nevysýchají a hvězdy
se nezatemňují, tam, kde je věčné jaro a slavík zpívá svou šílenou
píseň !
Kdo z nás neslyší tuto píseň v hlasu sudičky nejkrásnější,
nejmoudřejší a nejmocnější? Kdo z nás se na ni nerozpomíná ještě
dnes, kdo se na ni nerozpomene, až se čas nachýlí k zimě a listí
javoru velikými, klouzavými kruhy bude padat mlhou, aby se neslyšitelně položilo na syrovou podzimní zem? O, hlase nezapomenutelný, hlase neodolatelný, jemuž naslouchá všechno stvoření!
Teď tu leží, drobeček nahý a bezbranný, ale jeho nevinnost je
pláštěm, který ho nejlépe skrývá, třebaže jednou bude s něho
nemilosrdně strhán. Zrovna tak nahý a bezbranný bude ležet v hodince své smrti, a dožije-li se let stáří, jen kost a kůže, ztuhlý
bude natažen od slunce západu k východu, s očima zatlačenýma,
ale nepohnutě upřenýma v tu stranu, kde se rozbřeskuje den. Vy,
oči zemřelých, kdo by neviděl skrze průsvitné blány víček va-
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šeho rozšíření doufáním v milosrdenství Boží! Je to stejné u hříšníků, vrahů i posledních poběhlíků, kteří zapřeli svůj domov i svého
otce. Tak bude očekávat ve smrti, až slunce při vzkříšení, zrovna
jako dnes, svrhne své ohně na jeho víčka.
Třebaže je tak slaboučký, bez moci, už začíná být sužován všelijakými nemocemi a zlými věcmi, proti nimž se nemůže bránit.
0 tom, co mu schází, ví nejlépe jeho matka, která co chvíli pozoruje tu promodralou tvářičku, činí mu všechno pohodlí, chlácholí,
chová ho a tou starostlivostí prosvícenou láskou odhání všechny!
neduhy a bolesti z jeho tělíčka. Ale marná je její námaha zahnat
jednu nemoc, tu, která je zažrána až do duše toho pacholátka,
neboť proti ní nepomáhají ani odvary bylin, ani léky, ani nahřívání plének, ani všechna péče a láska matčina. Je marné všechno
to úsilí, protože zde nic nepomohou síly lidské.
A přece je tu někdo-, jenž i takovou nemoc dovede vyléčit, jiná
matka, která čeká, až bude zavolána, která nevýslovně touží, aby
pacholík spočinul v jejím náručí. Vždyť dvojím mlékem chce
být živeno děťátko, mlékem matky tělesné a mlékem matky
duchovní.
Je to děťátko rodičů křesťanských a proto nesu toho pacholíka
k vám, pane faráři, abyste ho pokřtil ve jménu Otce i SynaV
1 Ducha Svatého. Vím, že ho přijmete se stejnou radostí do počtu
lidu křesťanského, s jakou ho uvítali jeho rodiče, báby a dědové
při narození, s jakou ho přijmuli do svého rodu i ti, kteří už
zemřeli a jsou nyní jeho strážci na věčnosti. Jistě se radují nad
PLÍm v nebesích. Přináším vám ho sem, abyste mu udělil znamení,
po kterém bude poznán mezi všemi, až se nachýlí den a on bude
ležet bezmocný před královnou smrtí. Znamení, které v něm bude
svítit jako hvězda mezi lesy za černé noci. Svrhněte na něho to
pouto nerozvázatelné, uvrhněte do něho světlo, jež nebude moci
zhasit, i kdyby se celý život o ťo namáhal. Může je zastřít, zatemnit, ale ono zůstane v něm, i když jeho tělo se rozpadne v
hrstku troudu. Nikdo mu je nebude moci vyrvat z těla a z duše,
ani vypálit, nebo vyleptat nejpalčivějšími kyselinami. Snad je
pohází jednou špínou a blátem, a přece mu bude zářit ve dnech
nejčernějších a nejbídnějších, tehdy, až bude tak osamocen, tak
ubohý, že jedinou útěchu, naději a sílu nalezne v opakování slov:
Jsem křesťan, to jest, Pane, tvé dítě, pro které jsi byl ukřižován.
Ono bude dávati všechnu vznešenost, líbeznost a váhu jehos
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křesťanskému jménu. Neboť to znamení je štít, v němž jména
křesťanské září jako heslo bojovníka, bojujícího pod praporem
světce, který bere do své ochrany i pod své velení každé pokřtěňátko. Už ode dneška bude se připravovat k životu bojovníka,
jenž neopouští pole válečné. Proto je třeba, aby byl vychováván
k statečnosti a odvaze, k pokoře i hrdosti, jeho ruce od mladosti
ať se učí spínat k modlitbě i v mávání mečem víry. Přijde doba,
kdy obojího bude potřebovat, vždyť čekají na něho každodenní
bitvy s nepřítelem zlým a zákeřným. Vidím již čas, ten čas je
nedaleko, kdy bude povolán do bitevního pole, v němž ani na
okamžik nepřestává boj s neviditelným nepřítelem, který jako červ
vrtá podkopy právě na tom místě země, jíž bylo před chvílí
dobyto, jak se nám zdálo, téměř navždy. Tu útoky se střídají ráz
na ráz a rány nejprudší jsou mířeny přímo na čelo a hruď. Ať
tedy v tom boji je hbitější než had, bdělejší orla, mrštnější štiky,
rychlejší dělové koule, mocnější bouře, ohnivější ohně, mladistvější
než jarní pupenec, svěží jak horská bystřina a čistší jabloňového
květu. Ať dělá čest svému patronu a jménu křesťanskému, jímž
bude volán po věky věkův.
Protože má být bojovníkem, bude si již ode dneška zvykat na
odění válečné. Jako zápasník je mazán na hrudi a potom mezi
lopatkami, kam mu sluha Boží zavěšuje dva bronzové štíty v podobě vrstviček zlatohnědého oleje. Jeden má chránit jeho srdce
před otrávenými šípy, aby zůstalo vždy čisté, proti vichru, který se
zdvíhá nepřetržitě ze samého středu temnot a za nedlouho bude
se opírat s takovou silou o jeho prsa, že budou skřípat jako brány
osamělého hradu v poryvech větru. A druhý plát ho má sílit při
zdvihání břemen a chránit před zákeřnou ranou ze zadu. Pak je
ještě mazán křižmem na čelo, kde sídlí moudrost; to aby všem
nebezpečenstvím se mohl postaviti zpříma, aby mu ona osvítila
všechny jejich propasti, přes které ho povede krokem lehkým,
svěří-li se jejím dobrodružstvím. Moudrost je vždy plným toulcem
lučištníkovým i plnou číší žíznivého.
Není to jistě tak snadné, státi se rytířem Kristovým. Hleďte,
i tomuto nemluvňátku jako by již nyní bylo v tom bráněno.
Sotva spatřilo kněze v bílém rouchu, křičí tak, že celé zmodralou
Tvář má zkřivenu, a kdyby jeho tělíčko nebylo zabaleno plenkami
a peřinkou, sešněrováno růžovým povijanem jako krunýřem, jistě
bychom viděli, že je zohýbáno jak kořen, jímž kroutí nějaká
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surová ruka, která se snaží ho vytrhnouti ze země, do níž j e
vsazen, a která má být za okamžik zavlažena. Jako by ani
nebyl hlasem děťátka ten křečovitý, mocný, prastarý nářek, který
vychází z těch maličkých úst a rozléhá se po kostelních prostorách,
doléhá na dvůr a k řece, jejíž vlny tak tak že jej přehlušují. Chvílemi se mi zdá, že v něm slyším křičet celé lidstvo, drané nevýslovně
prudkou bolestí. Všechny bývalé, dnešní i budoucí poddané dědičného hříchu. Všechny zemřelé, žijící, i ty, kteří po nás slzami
budou skrápět údolí a stráně této země až do jejího zániku.
Jeho fialové pěstičky jsou zaťaty a jsou na nich modré zářezy,
jako by ještě před chvílí byly spoutány konopným provazem.
Slina mu jde od úst jako nějaká nečistota, která jen po veliká
námaze se dostává na rty pacholíkovy, zatím co kněz se modlí
modlitby křestné a pokračuje v obřadu.
Ještě je na jeho rty vrženo trochu soli, hořké látky naší
země, která pálí v ranách, ale také látky, která plodům země a'
potravě dává novou chuť, podobně jako slunce poskytuje vzduchu
teplo a jiskřivost. To aby i on byl solí tohoto světa. A hle, již
kněz zdvíhá skleněnou konvici s vodou hrající duhovými barvami
od slavnostního světla svěc, a pronáší ta požehnaná, zázračná
slova, v nichž z tohoto živlu, vlitého na hlavu pacholíkovu, povstává
v něm svátost.
O, vidím vás, vody oceánů, vody moří, jezer a řek, i vy, vody
horských bystřin, lesů, polí a luk, vody zřídel, podzemních pramenů
a studní, vody zelené, modré, plavé i stříbrné, vody hořké a slané,
vody trpké a kyselé, i vy, vody bez chuti, jež zavlažujete všechny
končiny země, vody oblaků, jež osvěžujete rostlinu, zvíře i člověka, vidím vás, vody očišťující, shromážděné před všeobjímajícím pohledem Spasitelovým, a vidím též jeho ruku, která vám
žehná, zatím co jeho ústa pronášejí slova, dávající vám sílu a moc*
vody křestné,
a vidím vás shromážděné před nejprostším knězem poslední horské farnosti pastýřů, dřevorubců a rolníků, nebo před
sluhou Božím v nejchudší dělnické čtvrti, který vyslovením slov
požehnaných, slov svatých a mocných, vás povolává k obmytí nej.poslednějších jehňátek svého stáda,
a vidím vás, vody zuřivé, zmítané bouří a vzduté větrem jak
horstvo, v jehož propastech hynou válečné lodi cele pobité železem a mědí, kterak utišené necháváte po sobě přejít nejmenší
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ovečku, která, neohlížejíc se, kráčí na druhý břeh, kde je věčná
zeleň, slunce a chladivý stín,
kde nekončí jaro a harfa na věky zní.
Sotva je zdvižena konvice a voda křestní je vylita na hlavu,
dítěte, pachole umlkne, jako když utne. Něco nesmírného se s ním
událo. Vidím, že otvírá oči, v nichž má ještě plno slz, a jsou jejich
potůčky i na jeho tváři, jako by se náhle octlo uprostřed zahrady,
jíž se kdysi procházeli jeho prarodiče. Stojí tu užaslé a slyší
šumění stromů, šepot travin, bublání potoků. Vlk leží u jeho
nohou a daněk s laní se popásává opodál na pokraji lesa, občiHS}
zdvíhá větve svých rohů nad záhonem protkaným pestrým rouchem
lučního kvítí, a na obloze pluje pomalu laskavé slunce, jehož paprsky
si pohrávají s tolika nejpodivnějšími stíny. À z dálky, tam, lide
zpívá řeka, obtáčející stříbrnými půlkruhy velebné pohoří, přichází
sám krásný a dobrotivý Sadař této záhrady. Dítě ho spatří, blaženě
se usměje, vztáhne ručky a rozběhne se do jeho náruče.
A já se nemohu nasytit rozkoše této chvíle. I na mne je hozena
síť údivu dvou dětských očí. Něco zlého je vypuzeno. Hněv Boží
je usmířen, horečka odstoupila, slupka semene praskla pod tím
přívalem vody a ze země vyrazil růžový klíček. Obmytí je dokonáno, duše je očištěna, hrob se otevřel. Oheň je vržen, nuže,
zpívejme píseň chvály a díků! Ať nezapomene pacholík, že se*
zrodil z bolestí matčiných, ale ať především nezapomene, že se zrodil
po druhé z utrpení Kristova.
Je to chvíle míru, slunce a pohody. Vše kolem se rozsvítilo od toho
stvoření tak čistého, tak nevinného. Chvíle, kdy i my se rozpomínáme, že stejný slib, který našimi ústy dává tento pacholík dnes,,
byl za nás dán v letech naší nevinnosti, v tom čase dávném, ale
dnes živě obnoveném a přítomném. Pro nás je to chvíle nového
vyzvání a podarování, jež přijímáme jako připomenutí a k jakémusi
tichému obnovení tohoto slibu. Neboť děkujeme z hlubokosti svého
srdce, že my nehodni jsmie byli vyvoleni k té radosti a cti podržet
dnes na rukou stvoření tak nevinné. Jsme teď poddáni tomuto
dítěti, skláníme před ním hlavu, protože nyní je naším králem.
Vskutku, jistě je dnes nejmilejším synem Krále, jemuž se ve své
nevinnosti nejvíc podobá. Žádné stvoření na zemi není nyní v té
čistotě Jemu více podobno a bližší Jeho srdci, než tento pacholík,
ležící v zlatisté záři, jako by byl položen na lístcích liliového
květu.
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Plameny svěc na oltáři se zachvívají, protahují a rozhořívají
prudce, jako by náhle v chrámových prostorách se zvedl mocný
vítr. Ale všude je klid. Jen zlatofialové blesky svěc padají na
tvář děťátka a prosvětlují ji tak, že v modři jeho tvářičky vidím
se rozlévat oslnivý, narudle zlatý plamen, jako v prstenu, vyšlém
před chvílí z ruky zlatníkovy.
I toto holátko je svíce. Na její knot byl právě vržen oheň, jemuž
se má poddati tělesný vosk i celá jeho bytost, aby následovala
neviditelné kroužení plamene. Je taženo plamenem, jenž nepřestává
vystupovati. Oheň je vržen, duše je rozsvícena, ať plane mocněj
a jasně! Ať se vzpíná tam, kam odlétá píseň každého ptáka a
každého tvora. Nechť do tohoto ohně ponořuje vše, co přijde
v budoucích letech, aby v něm všechno bylo stráveno. Aby všechno
se stalo ohněm. Ať zpívá vždy jasným hlasem zpěv křesťanský
a stoupající jak balon do průzračně modrozlatých výšin za slunečního dne uprostřed léta, kdy krajem se nese neodolatelné vábení
tesknoty a všechno touží se vznít a vzlétnout plamenem okřídlujícím hmotu. Ať dělá čest svému křesťanskému jménu. Ať jeho oči
jsou vždy upřeny na korouhev, za níž se skrývá tvář, před kterou
stane v hodině soudu. Ať je hoden dnešního pasování na rytíře.
Ať nikdy neodkládá meče, jejž bude ode dneška nosit, neboť je to
meč rezavějící na stěně v pochvě, ale neotupitelný a nepřemožitelný v bojích.
Ať pamatuje, že život křesťanský je život hrdinský. A život
hrdinský je život lásky. A život lásky, že je život věčný.
A jedině život věčný je život pokoje a radosti.
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N ě k o l i k slov o d í l e Jakuba Demla
K šedesátinám básníkovým

Josef

Vašica

Není aktuálnější četby nežli kterákoli z knih Demlových. Vezmi
si ty první a užasneš, kolik věcí dnes naléhavých bylo tam vysloveno s jasnovidností až prorockou. Jeho listy, vydávané před
třiceti lety v staroříšském Studiu, potom přetištěné v Tasově
1927 s názvem „Do lepších dob", jsou arci již kusem naší minulosti, ale nikoli ještě docela překonané. Jen důsledky všech těch
chyb, na něž Demi nelítostně poukazoval, dozrály. Draci setba
vzešla a zpustošila tvářnost české země. Demi ovšem touto neúplatnou věrností Pravdě a Kráse ocitl se rázem mimo zákon, nenáviděn od všech vyznavačů denních hesel a zbabělých a mrzkých
uctivatelů model:
„Jak lehko jest býti hodným! Jak se to vyplácí. Ve svých
„Džunglích" vypravuje R. Kippling historii chlapce, jenž byl vychován' v brlohu medvědím a bez pohromy chodil mezi tygry,
hady i opicemi, pardály, divokými slony, protože znal hesla těchto
potvor, a k záchraně stačilo vysloviti je. — Jak lehko jest,
býti hodným! Stačí pokloniti se některé modle, kterých má svět
nesmírně mnoho. Cest, lakomství atd. Tito démonové podobají se
rybám nebo vodním plazům: dokud je necháváme v jejich mokrém živlu, chovají se pokojně nebo lhostejně; ale jakmile je
vytáhneme na sucho, házejí sebou, vypadají příšerně. Vskutku,
na světle denním, na místě nevlastním, ochromu jí nás jakýmsi,
řekněme astrálním slizem ohyzdnosti. Nemohu si představiti nic
hnusnějšího nad němého, studeného hada, a třebas bych viděl
pouze syrově chladnou jiskru jeho oka, utkvívající v úzkém, koptově
černém, skalním doupěti. Tak se mi jeví pohled některých lidí.
tJzký, beznadějně zlý, kletbou v kosmických mrazech zledovatělý
pohled plazů... Tento pohled, poněvadž patrně zrcadlí se v něm
ze vzdálenosti několika bilionů mořských mil pohled Satana, jest
— rouhačný. Tento pohled praví: Já jsem tvůj počátek a konec,
Alfa i Omega" (o. c. 108).
Bez čeho nelze porozuměti žádné z knih Demlových, jest jeho
kněžství, nikoli ono sentimentálně idylické nebo krotce vlastenecké,
nýbrž veskrz bytostně tragické a jaksi samozřejmé. S jeho strany
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upřímná, ale vskutku, jak se ukázalo, pošetilá a marná snaha
o spolupráci se sokolstvem způsobila na chvíli jisté zakolísání
v jeho církevním smýšlení, k čemuž se mužně a s lítostí přiznává,
jinak však Demi zůstal vždycky věren ideálům svého mládí, jejichž
zářením je prostoupena jeho první básnická kniha Notantur lu mina,
neboli se změněným názvem v druhém a třetím vydání, První
světla. Býti knězem jest mu „tajemně trpěti v mystickém Těle
Kristově — a vpraviti tuto bolest do zvuku p o l n i c e . . ( R o s n i č k a
67). Příležitostně, v dopise hohoslovcům (Šlépěje X, 8) mluví
o tomto ryze duchovním poslání, jež není myslitelno bez heroismu,
zcela konkrétně a bez jinotajů:
„Jenom dvě cesty má katolický kněz na vybranou: býti buď
hrdinou, anebo zbabělcem. Jste a budete obětováni, ale má-li
národ býti zachráněn, někdo se obětovat musí, a to je ten, kdo
má lásku a kdo je tak osvícen, že na sebe vztahuje slovo: expedit
vobis, ut unus moriatur pro populo, prospěšno jest vám, aby jeden
člověk umřel za lid (Jan, 11, 50). Nemá-li na Sodomu pršet oheň
s nebe, někdo musí být spravedlivý, někdo musí žiti pro chudé,
nemocné, smutné, okrádané: někdo v boji a utrpení musí nalézati
radost... Nedejte se másti slovy a vězte, že (na rozdíl od protestantských pastorů) cílem veškeré vaší pastorace má být : vésti
lidi ke Stolu Páně, k živému, přítomnému Spasiteli! A to budete
dělat ne tak slovy, jako srdcem! Jenom skutečný oheň zapaluje
a stěžuje-Ii si kněz na své farníky, neví chudinka, že tím kárá
a hanobí sebe. Chcete-li padnout do pasti Ďáblovy, stěžujte si
lidem. Budete-li se chtít kněžstvím obohatit, hořící věnce prokletí
padnou na vaši rakev, ale budete-li stůj co stů] vyhledávat svatou
chudobu, lidé vás zasypou dary a Bůh vám vždy pomůže tempore
opportuno. Jako květiny na slunce, tak duše čekají ve své smutné
zemi na svatého kněze. Běda, příliš vznešený, příliš veliký a těžký
úkol jest nám uložen: státi se svatými. Ale nejhorší ze všeho, co
nás může potkali, jest: místo prostředníků státi se prostředními.ee
Než by se smířil s prostředností, volil Demi raději psanectví.
Stál osamocen napřed na staroříšské frontě, potom v svém rodném
Tasově, proti kněžskému politikaření a oportunímu kompromisnictví, přezírán a zastiňován těmi, kteří, jak se zdálo, stravovali se
činností. Studium středověkých mystiků a soudobých papežských
listů, jež překládal, dávalo mu jistotu v pochybách, má-li setrvat v této odlišnosti. V jednom svém listě dí o tom:
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„Skrze spisy bl. Kateřiny Emerichové pochopíte nejrychleji, co
myslím. A pochopíte pak i to, že mnohdy není na světě co dělat,
a všechen úkol kněze a křesťana že spočívá často jedině v tom:
aby prostě stál. Aby jedině: byl. A že nemusí kromě této „činnosti" (jest to činnost!) nic jiného dělati a bude při tom hrozným
jako pes, který leží u schodiště svého pána. Jsme-li tím, čím býti
máme, tedy pracujeme, i když o tom n e v í m e . . . " (Rosnička 68).
Ale kněz Jakub Demi je kromě toho též básníkem. „Kdo poznal, že jest básníkem," praví v Rosničce (69), „a může si ještě
povolání změniti, tomu radím, aby si přímo a bez rozpaků zvolil
— malomocenství. Anebo, lahodněji řečeno: žebrotu. Vražda ri~
tuelní se mi nelíbí. Zabíjejí tě nikoli od chvíle, co jsi se stal knězem
— což by bylo v pořádku, — nýbrž od té doby, co v tobě vyčenichali básníka." Je jím všude, ve verších (— jejich nejnovější soubor
„Verše české" bude jistě pro mnohého překvapením již svou
bohatostí —) i v řeči nevázané. A zvláště v této. Jeho deníkové
skladby se kolikrát označovaly jako kopie Léona Bloye, ale kdo
zná dílo tohoto geniálního spisovatele, jehož ztlumočení do češtiny
připravovalo novou epochu v našem duchovním vývoji, dosvědčí,
že Demi mu nepodlehl více než jinému svému mistru, Otakaru
Březinovi, ve verši, čili že si uchoval svou osobitost v látce i ve
formě. Demi je především méně soustavný než Bloy, či vůbec
nesoustavný a nevypočítatelný. Vnější svět svými nárazy zaněcuje
v jeho duši stále nové ohňostroje kouzelných vidin, a stejně měnivý jest jejich básnický výraz: není tu řemeslné konvence, opakovaných manýr, unavené rozpačitosti, nýbrž vždy dětsky svěží
hra obrazů, rytmů, větných konstrukcí, celých stránek i svazků.
Chystá se výbor próz ze Šlépějí a jiných podobně konstruovaných
knih Demlových, věc jistě dobrá, neboť jsou tam skutečně některé
črty, kratší i delší, jež lze vyjmouti ze souvislosti, aniž se tím
poruší jejich životní tkáň, ale přes tento zásah na jejich celistvost
nepozbudou tyto kronikářské záznamy básníkovy, nenapodobitelné
svou směsí úvah, konfesí, bujarého a peprného vtipu, humoru a
smíchu (bouřlivého Demlova smíchu!), jízlivostí, pošklebků, zoufalství i naděje, své ceny. Jsou to svého druhu romány, které přes
svou zdánlivou nahodilost mají jednotnou motivičkou výstavbu, a
jako takové budou vždy neobyčejně zajímavým a poučným zrcadlem
doby, byť někdy poněkud vypouklým.
Demi je právem obáván jako polemik a svou dravostí, která se
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mnohdy rozpoutává přímo v orgie hořkých ironií a krutých sar~
kasmů, kdy se již ztrácí míra a rozvaha, nadělal si nepřátel nejednou i ze svých dřívějších ctitelů. Jeho slovo pálí jako dotek
ohně, je stále udržováno v žáru dvěma výhněmi: pravdou a bolestí. Protiví se mu lidé, kteří jsou „jako figuríny loutkového divadla, za něž jiný hovoří, hněviv\ě bez hněvu, radostně bez radosti" (Tanec smrti). Toho Demi nezná. Je lidské, že se mýlí, ale
styděl by se^ hrát komedii. Za svou svobodu, s níž celí přetvářce
a lži, musí arci draze platit svou opuštěností a svou bídou, ba
svou hanbou. Není pak divu, že „život básníku je hotové peklo",
když je takto „srdce v roztočeném šrotovníku nenávisti a opovržení." Jen tak se dá pochopit vznik „Zapomenutého světla",
nejpodivuhodnější Demlovy knihy, a také nejodvážnější, kde jsou
pověděny věci, jež by se jinak muselo zpěčovat péro psát: všecek
rmut země jako by tu byl unášen proudem jeho slova, v němž
se odráží pablesk slunce i hvězd. Sotva co jiného, než zoufalé
utrpení může básníku dát právo takto mluvit, bez ohledu na pohoršení maličkých a licoměrných, neboť „mluví-li člověk v bolesti,
mluví z cesty jak šílený král Lear". Kdo rozumí tomuto úžasnému
„mluvení z cesty", nemůže netrnout soucitem.
V svém uměleckém výraze je Deml docela svůj, nepřeložitelně
český. Nástroj jeho díla — jeho řeč, má tisícileté kořeny, jako sám
národ a stále je napájena ze zdrojů minulosti, o čemž svědčí jeho
důvěrné obcování s Jungmannovým Slovníkem, častěji připomínaným i v jeho spisech. Řeč je mu „jako skutečná, velká, milá práce"
(Šlépěje X, 16), Není však nijak zatížená historismem, ač dovede
někdy i v básních při veškeré svěžesti leccos starobyle nadnést.
Demi, který bojuje od počátku proti „zprznění slova v žurnalismu,
u lidových řečníků na tribunách a na kazatelnách" (Tanec smrti),
dnes bychom dodali též v rozhlase, učil se především „číst v rodném k r a j i . . . slova, jež tam vložil Bůh" (První světla). Kraj a
jeho řeč jsou Demlovi nerozlučně spiaty: „řeknete-li ta a ta krajina, praví se tím: to a to slovo, každé duši je určena jistá krajina"
(Tanec smrti). Touto zkušeností dovedl Demi též správně odhadnout odlišný ráz Slovenska. Tasov se stává básníku čím dál tím
více inspiračním podnětem při tvorbě. Používá hojně jeho dialektu,
a zvlášť účinně pro charakteristiku („deputátník, co jezdí s volima"), výroky zaslechnuté na ulici nebo nejvšednější události
vesnického života nabývají u Demla hluboké duchovní resonance, a
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svou symbolisační magií zapíná je s neklamným účinkem do obecného dění nebo jich užívá jako motivického východiště.
Poukázal jsem již jinde na blízký vztah Demlova stylu k předním zástupcům barokní prózy, jmenovitě k Ondřeji Jakubu de
Waldtovi, s nímž má společnou zálibu v hříčkách slovních a
etymologisování. Nejde ovšem u Demla o nic odvozeného. Podobnost vyplývá jak ze stejného postoje k slovu, které je vnímáno
v celé své zvukové i významové rozmanitosti, tak i z duchové
spřízněnosti, vyvolávající tytéž procesy myšlenkové. Je zajímavé,
že již v Tanci smrti Deml praví o oxymoru, který v barokní poesii
hraje tak důležitou roli, že je to jeho nejmilejší figura. Tyto ani
samým básníkem dřív netušené vztahy k slavnému období české
katolické tvorby, jsou posledním a nevývratným důkazem ryzí
českosti Demlova díla.

Slovo b á s n i k o v o a s l o v o v e d c o v o
J o ž o K. Š m á l o v
Viem, nepatrí sa, aby básnik disputoval s vedcom. Ako môže
dieťa presviedčať dospelého? Ako môže, prosím vás, márnotratník
poúčať lakomca? Alebo opačne: ako môže dospelý snížiť sa na
úroveň dieťaťa? ako môže muž šafárny pochopiť a usmerniť
rozhadzovača ?
A jednako, dovoľte tomuto dieťaťu, aj ono má k vám, ľudia
učení a skúsení, pár nesúvislých slov!
Vy vedci príliš vedeckí, odpusťte mu, chúďaťu, tú smelosť,
podobáte sa človekovi, ktorý išiel k moru. Sadol si na breh. Ale nie
preto, aby si oddýchol alebo aby sa napil jeho šumotu, jeho
vetru, farby a vône, ani nie preto, aby si omočil nohy alebo vykúpal
ustaté telo, ale preto, že chce odmerať jeho hľbku, rozložiť jeho
prvky, zaznačiť jeho prúdenie. Uvidí rybárov, ako ťahajú siete.
Myslíte, že ho zaujíma ich opálená tvár, ich vyhranené pohyby a
súzvuk celého zátišia s plieskaním naplašených vľn? Myslíte, že
ho zaujímá súlad šupín a línia rybacieho tvaru? To všetko je preň
vedľajšie, pretože krása je len vyvretou penou rozhýbaných vôd.
j e len marnotratným výkvetom nahého bytia, jeho dôstojným a
cudným šatom. On, vedec namyslený, chce krásu oddeliť od bytia
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a bytie od krásy, chce rozlúčiť to, čo v akte stvorenia bolo zázračne
spojené. Chce vidieť náhodné stretnutie tam, kde je od začiatku
trvalá a neporušiteľná jednota. Bytie krája na čiastočky, čiastočky
štipká na menšie čiastočky a v labyrinte čiastočiek necíti rytmus
celku. Vŕta sa ako krt do zeme. Uteká pred slncom syntézy a
orlieho pohľadu.
Áno. Sú básnici a básnici. Sú vedci a vedci. Aj surealisti tsa
nazdávajú, že slúžia poezii. Aj psychoanalytici myslia, že našli
pravdu.
Pravý básnik a pravý vedec idú pospolu, pretože z jedneho vyšli
a k jednemu smerujú. Ich začiatkom; a ich koncom je: bytie. Plnosť
bytia, toť krása, toť pravda, toť dobro. Každá vec má svoje bytie
a má svoju plnosť. Co jej chýba k plnosti, čo stratila alebo lep
stráca, čo nadobudla alebo len nadobúdza, toť krivka jej vlastnej
dokonalosti. Kým vedec obdivuje stavbu a složky tej dokonalosti,
zatiaľ básnik počúva jej hudbu a o nej spieva pieseň tak, ako práve
rezonuje jeho srdce. Kým vedec privoláva na pomoc analitický
a syntetický rozum, zatiaľ básnik ponořuje sa do intuitívnej skúsenosti či už smyslovej a či už duchovnej.
Je bytie a bytie. Je svet a svet. Všetko má svoj stupeň, svoju
výšku. Je vzlet a pád. Takisto vo vede, takisto v poezii. Každé
odbočenie od bytia, každé zneváženie alebo opačne prehodnotenie
bytia znamená pád, pretože narušuje zákony, ktoré udržiavajú
základy; pretože siaha na hrdlo životu a násilne chce pozmeniť
jeho mieru. Každá výška má svoju poéziu, podloženú špecifickými
skúsenosťami. Bytie prerastá samo seba a svojím vrcholcom vniká
do nových svetov. Miadzga vychádza ze zeme a preráža sa k oblohe.
Preniesť sa z jedneho sveta do sveta vyššieho, z nižšej polohy do
polohy dokonalejšej, toť vzrast, vzlet, pretože bytie smeruje k čím
väčšiemu, až k absolútnemu naplneniu. Práve preto, aké je tvoje
oko, taký je aj tvoj pohľad. Aké je tvoje srdce, taká je aj tvoja
poézia.
Naplnením vedy je poézia, pretože bytie nie je iba k poznaniu
a k úžitku, ale cez poznanie a úžitok smeruje výlučne k trvalej
radosti. Vrcholnou vedou je teologia, pretože skúma veci božské
a ľudské podriaďuje večnému merítku. Vrcholnou poéziou je
mystika, pretože spieva o Bohu, o živote v Bohu, s Bohom a z Boha.
Kde končí teologia, nastupuje mystika. Kde veda bezradne pochybuje, poézia veselo spieva. V nebi nebude vedy (ani teologie!).
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ale bude poézia, pretože: cantare amantis est. A vieme aj, aká to
bude poezia. Hymnická, ako nám to sv. Ján zanechal v Apokalypse
kde zachytil iba obrazy svojho videnia, lebo ani oči nevidely, ani
uši nepočuly, ani ústa nemôžu vypovedať a srdce vycítiť, čo Boh
pripravil tým, ktorí Ho milujú.
Vedec i básnik majú ten istý objekt, len postoj, aspekt je u oboch
inakší. Kým vedec bytie odosobňuje, básnik ho zosobňuje. Vedec
kúskuje, básnik sceluje. Vedec sa od bytia vzdiaľuje, aby ho
mohol skúmať, triediť, básnik doň vchádza, aby mohol s ním, v ňom
a o ňom spievať. Kým vedec hľadá v bytí, čo je v ňom nevysloviteľné, jeho elementy, zatiaľ sa básnik tomuto nevysloviteľnému
oddáva a poddáva, aby ono- hovorilo samo o sebe.
Práve preto aj reč je u oboch rozdielna. Vedcovi je slovo len
nástrojom, prostriedkom, kterým sa chce bytia zmocniť. Básnikovi je ono métou, cieľom, je bytím samým, do ktorého sa veci
zaklínajú. Slovo básnikovo je ako huba, čo saje do seba skutočnosť, z ktorej jedine žije a ktorú jedine prenáša. Preto má
len toľkú hodnotu a účinnosť, koľkú skrýva v sebe skutočnosť,
koľko stačilo do seba uzavrieť bytia. Pre vedca je slovo iba termínom, značkou. Môže ho nahradiť značkou inou, pretože vyjadruje
iba vzťah ako na pr. v matematike, fyzike, chémii alebo ak
chcete, aj vo filozofii. Ale básnik so slovom stojí a so slovom
padá, preto na pr. snaženie futuristov je a priori nepoetic(ké.
Pretože v poezii jedine slovo, živé a plné, je čarovným prútkom,
ktorý nám otvára skryté komnaty vecí, ich intímne srdce, aby nás
s ním spojil v jediný mocný prúd zážitku. Zo zážitku, tej iracionálnej jednotky, vyrastá slovo, poézia a k nemu smeruje svojím
celým podstatným založením. Preto didaktická poézia je nie ani
poézia, ale skorej akýsi nepodarený prechod.
Básnik se nerád háda. Preň mlčať znamená rásť. Potrebuje pokoj,
a nie dišputy. Lebo on chce spievať, a len spievať o bytí, i keď
o bytí stupňovanom. Práve preto najlepším a jediným kritériom
básnika je čas. Čas neklamne ukáže, čo je v ňom trvácneho, t. j.
koľko je v ňom ozajstného bytia, zážitku. Básnik nepresviedča.
Miesto neho hovorí čas. Veda sa mení. Hypotéza vyraďuje hypotézu.
Pretože veda je konečne iba pravdepodobný dohad. Aj teológia
je iba vtedy absolútna, keď sa k nej pridružuje viera. Ale poézia
sama žije stále mladá, zdravá a pravdivá, pretože premohla čas,
keď prenikla až k základom bytia. Básnik nechce vysvetlovat', chápať
Řád 1939, 2
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a rozumieť. Básnik chce alebo mlčať alebo spievať. Mlčí, keď pokorne prichádza k skutočnosti zázračnej, obdivuhodnej a úžasnej.
Spievá, keď sa tá skutočnosť chce sama preliať ponad neho a cez
jeho slová. On len vidí, cíti, hrá sa. A to mu stačí.
Vedci, nezávidíte mu to? Či ste už až natol´ko slepí, že myslíte:
ačomu máme vlastně závidieť?

Falešné v ě d o m í
Rudolf

Voříšek
Říkám si někdy, že Satan, který se snaží zmocnit myšlenky Boží, ji nejenom nenávidí, aniž ji chápe, ale
chápe ji naruby. Jde nevědomky proti proudu života,
místo aby šel po něm, a vyčerpává se v nesmyslných,
děsivých pokusech, předělat v opačném smyslu

celé

dílo stvoření.
G. Bernanos, Deník venkovského faráře.

V dějinách myšlení zůstanou Řekové vždy vzorem v kladení)
otázek, jimiž lidský duch přistupoval k jsoucnu, aby osvětlil jeho
podstatu; zůstanou vzorem nejen v otázkách, ale i v odpovědech
neboť řecké myšlení podalo p o p r v é v dějinách správné uchopení
jsoucna lidským duchem, jsouc myšlením otevřeným pro plnost
bytí v jeho nezkřvenosti, tak jak se samo podává našemu poznání.
V určení toho, co je pravda, nebylo od těchto dob podáno nic
prostšího a zároveň hlubšího; křesťanství mohlo ve svém filosofickém zdůvodnění víry přijímat trvalé poznatky řecké metafysiky,
neboť nadpřirozené neruší přirozené, víra neruší rozum, nýbrž
jej zdokonaluje, jak zní jedna ze základních pouček scholastiky. A
tak ona klasická definice pravdy, podle níž pravda je adequiatio
rei et intellectus, souhlas bytí a myšlení, byla poprvé vyslovena
Aristotelem, dříve než našla místo ve filosofii sv. Tomáše Akvinského. Řecký jazyk měl však sám pro pravdu slovo, v němž utkvělo
cosi z pravé metafysiky, kterou nám uchovává jazyk, chceme-li mu
ovšem rozumět, slovo, které patří k nejhlubšímu, co lidská řeci
vyslovuje: řecky se totiž pravda nazývá aletheia (αλήθεια), což
znamená neskrytost, osvětlení, vyvedení ze skrytosti a temnot. Je-li
v kořenech lidského slova opravdu něco z původní metafysiky,
má-li slovo též jiný smysl, než aby bylo jen smluvenou značkou
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pro dorozumívání, jak to tvrdí nominalisté všech dob, pak je,
v tomto řeckém slově aletheia řečeno v cele plnosti, co pravda
ve vlastním smyslu toho slova jest. Znamená-li totiž aletheia
neskrytost, odkrytí a osvětlení, předpokládá tento pojem na druhé
straně, že je zde cosi skrytého, neosvětleného, co teprve lidským
poznáním je této skrytosti zbaveno. Znamená to zároveň, že lidské
poznání je tím světlem, které onu skrytost proniká a prozařuje a tu
bychom mohli ve středověké scholastice najít jeden pojem, který
přímo navazuje na řecké chápání pravdy, jako neskrytosti — navazuje, pravíme, a doplňuje, je to pojem přirozeného světla, lumen
naturale, rozumí se přirozeného světla rozumu, na rozdíl od lumen
supranaturale, světla nadpřirozeného. Aby totiž něco bylo zbaveno
své skrytosti, aby to bylo zjevné a jasné,, je třeba světla, které proniká temnoty a tímto světlem je lidské poznání.
Řekli jsme již, že Řekové nám jsou vzorem v tázání i odpovídání; mohou nám být vzorem i dnes, v naší duchovní situaci,
která je jiná než situace, v které vznikaly hlavní pojmy řecké
filosofie? Zpronevěřili bychom se svému základnímu stanovisku,
kdybychom chtěli toto výsostné postavení Reků ve filosofii po-*
piráti; musíme však ihned dodat, že řecké myšlení se naplňuje a
svůj pravý smysl a význam nabývá teprve v rovině křesťanstvíy
což znamená, že řecké myšlení může plně pochopit toliko křesťan.
Vždyť právě pojem aletheia dostává svůj pravý smysl křesťanstvím,
Světlem, které přišlo ozářit temnoty „et tenebrae eam non comprehenderunt". (Joann., 1, 5).
Nevyčerpali jsme však dosud obsah pojmu aletheia, neboť jako
všechna slova, vystihující podstatu, ma i ono smysl, který jinak!
osvětluje, vykládá a doplňuje význam první. Není nesnadné rozpoznat v této složenině síovo Léthé, znamenající bájeslovnou řeku
podsvětí, po níž se dle řecké mythologie plavili mrtví do říše stínů.
Léthé byla symbolem úplného zapomenutí na pozemský život;
znamená tedy a letheia zároveň ιnávrat ze zapomenutí, obnovení
toho, co bylo zapomenuto a co je znovu přítomné. Do jaké hloubky
zde zasahuje řec, jediné slovo požehnané řeci! Znamená tedy!
aletheia nejen to, co není skryté, co se zjevuje, nýbrž zároveň to,
co je zbavováno zapomenutí, co se znovu vrací do mysli z říšej
stínu a (zdánlivé) neexistence. A v tom je také celá hloubka pojmu
pravdy: to, co je pravda (a tedy co je pravé, jak zase krásně vystihuje česká řec), je zároveň spojením odkrývání, zjevování v pří-
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tomnosti a návratem ze zapomenutí, rozpomínáním na minulost:
přítomnost je zde možná jen neustálým zřením na minulost, odkrývání a rozpomínání splývají v jedno.
To tedy je no etický základ, který přechází od Reků do křesťanské
vzdělanosti, třebas se zde určení pravdy objevuje v jiné podobě.
Řekli jsme již na počátku svých úvah, že z řecké filosofie pochází
klasická definice pravdy, jak ji v souhlase B Aristotelem vyslovil
sv. Tomáš Akvinský: pravda je adequatio rei et intellectus ; souhlas
věci B rozumem, jsoucna s poznáním. Tato přesná definice pravdy
není v rozporu s tím, co je obsaženo ve slově aletheia, naopak,,
ona je jen vyvrcholením a zakončením odhalování a rozpomínání, které, jak jsme viděli, slovo aletheia znamená. Teprve tímto
odkrýváníma navrácením ze zapomenutí je možný souhlas poznání
s poznávaným, teprve tam, kde se věc podává našemu poznání jak
jest sama o sobě, teprve tehdy vzniká „pravda", neboť jen tehdy
je naše poznání -pravé. Jestliže řecké slovo aletheia zdůrazňuje
odhalování a rozpomínání, doplňuje české slovo pravda svojí souvislostí s přídavným jménem „pravý" tyto významy ve smyslu
„neklamný", „nezkřivený" a mají-li slova pravda, pravý a praviti
zřejmě stejný kořen, pak je zde i jakási morální výzva, aby sídlo
pravdy, tedy výpověď, řeč, byla pravou a nezkřivenou.
Emanuel Rádl vytýká ve svých „Dějinách filosofie" řecké a
scholastické filosofii velmi temperamentně, že jejich pojem pravdy
je statický, že je to jen intelektualistické „zírání", pouhé konstatování, zatím co jemu je pravda především výzvou, apelem k jednání a k práci. To je veliký omyl filosofa, který si dějiny myšlení přistřihl podle svého jednostranného pojetí; neboť řecký a
scholastický pojem pravdy naprosto neznamená jen pasivní a nezúčastněné zírání: aletheia, odhalování a rozpomínání, adequatio,
souhlas a pravda, to, co je pravé, neznamená naprosto pasivnost a
nezúčastněnost, nýbrž dění a činnost, pronikání a odstraňování
všeho, co zabraňuje přístupu k věcem tak jak jsou.
Řecký pojem pravdy — a není vlastně jiného — nemůže už proton
znamenat pasivní zírání, protože předpokládá skrytost, zapomenutí
pravého jsoucna, které musí být znovu objeveno. Musíme se tedy
tázat, co zabraňuje pravému poznání věcí tak jak jsou, co „zatemňuje" jsoucno tak, že musí být „odkrýváno". Zábrany mohou
být dvojí: 1. psychologické, tedy klamné vnímání, špatná pozornost, duševní poruchy; 2. duchovní, noologické a ideologické,
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které tkví v určitém duchovním vztahu k jsoucnu, tedy v určitém „světovém názoru", což není jen skutečnost psychologická,
nýbrž duchovní, ideologická.
Zábrany psychologické nás zde nebudou zajímat, protože jde o
skutečnosti spíše individuální a proměnné. Zvláštní pozornost však
věnujeme zábranám ideologickým, určitému stavu vědomí, který je
stálý, neboť je povahy duchovní a tvoří organický souhrn poznatků,
tedy světový názor.
Bude tedy naší základní otázkou v následujících úvahách o filosofii kultury, jaký je vztah moderního světového názoru ke skutečnosti, je-li tento názor adekvátní jsoucnu, je-li tedy pravý, nebo
je-li ideologií, která pravou povahu tohoto jsoucna zakrývá, nebo
dokonce křiví. Označíme-li duchovní vztah člověka ke skutečnosti krátce jako vědomí, může naše otázka jinak znít také takto:
je-toto vědomí (a tedy tento názor) pravé nebo falešné? A tu vyslovíme již zde dvě these, které se v dalším pokusíme dokázat. První,
these zní, že vědomí moderního člověka je falešné, že tedy nemůže být pravým přístupem k jsoucnu; za druhé, že mezi tímto vědomím (a tedy světovým názorem) a jsoucnem je rozpor, roztržka,
která zabraňuje působení tohoto názoru na skutečnost, takže duch
jde „svou cestou" a skutečnost také, vymykajíc se jeho vlivu.
Aby nevzniklo nedorozumění, poznamenejme ještě jednou, že
vědomí zde nechápeme jako psychologický akt, tedy jako uvědomění,
nebo sebevědomí, nýbrž ve smyslu duchovním jako celkový postoji
k jsoucnu. Jestliže jsme nazvali moderní postoj falešným, znamená to, že duchovní rovina, s níž se na jsoucno díváme a s níž
je hodnotíme, je rovinou nesprávnou, klamnou, vycházející z předpokladů v základě pochybených. Jaké jsou tyto předpoklady, jak
vznikly, a v čem je jejich nesprávnost, to musí být úkolem du~
chovědného a sociologického rozboru, v němž půjde o srovnání
středověkého, resp. starověkého názoru s názorem moderním.
Světový názor, tedy ono „vědomí" v širším smyslu, je vždy
souhrnem určitých nazíracích kategorií a určité stupnice hodnot;
i je třeba určit, jaké jsou nazírací kategorie a jaká je stupnice
hodnot středověkého (resp. starověkého) a moderního chápání
jsoucna. Jak uvidíme při hlubším zkoumání, závisí struktura tohoto
nazírání na ideji, kterou si o sobě tvoří člověk, vyjádřeno jinými
slovy otázka, jaký je světový názor určité doby, závisí na otázce,
jaký je člověk, jak chápe sám sebe. A protože člověk chápe sám
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sebe jen v neustálém zření k poslední příčině světa — i když
to často nepřiznává a tuto příčinu vědomě vylučuje — je kořen
každého světového názoru náboženský. Theologické vědomí jde
před filosofickým a vědeckým — tato věta neplatí jen pro scholastiku, s její tak posmívanou formulí „philosophia ancilla theologiae", nýbrž platí pro každou filosofii. Jestliže František Krejčí
popírá „poznatelnost transcendentna", je to zcela v duchu positivšemu, jestliže však říká, že positivismus uznává transcendentno,
které však není „ani hmota, ani duše, ani energie, ani síla"*) —
pak mu z toho samozřejmě plyne i jeho „vědecký" názor v psychologii, že není duše, nezávislé na těle. Á to je předpoklad, závislý
na jeho „theologii", nikoliv vědecky dokázaná skutečnost. Jestliže
dále E. Rádi pokládá v duchu barthovském Boha za „normu",
pak i jeho noetika nechce poznávat, co jest, nýbrž co má být a
filosofie je nikoliv poznáním, nýbrž výzvou a programem k činnosti. Pokládá-li filosofie života (Lebensphilosophie) za ústřední
princip „život", pak je i methoda této filosofie „prožívání",
„soužití" s tímto principem. A jestliže konečně materialismus tvrdí,
že není nic kromě hmoty, pak to souvisí také s jeho popřením p o slední, nehmotné příčiny tohoto světa — tedy příkladů dost, abychom osvětlili své tvrzení.
Máme-li nyní pochopit podstatu nazírání moderního člověka,
je třeba, abychom si dobře všimli oné veliké přeměny chápání
jsoucna, která se stala na rozhraní středověku a doby moderní.
Podstatné věci o tom řekl Max Scheler ve své knize „Die Wissensformen und die Gesellschaft" (1926); musíme však jeho názory
v mnoha bodech doplniti a jinak vysvětliti. Podle Schelera znamená
změna vědomí především radikální změnu nazíracích kategorií a to
tak, že původní středověké chápání reality, pohybující se v kategoriích, platících pro živé organismy (na př. potence — akt, prostředek — účel) se mění v nazírání, pohybující se v kategoriích,
které platí pro hmotu neživou (látka, síla, atom). Původní biomorfní metafysika starověku a středověku se tedy mění v rnetafysiku hylomorfní, metafysiku, jejíž kategorie vznikají ideací hmoty
anorganické. To má za následek vítězství mechanistického výkladu
světa nad výkladem organologickým. Až potud bychom mohli s
Schelerem souhlasit, neboť jde o postižené skutečnosti; musíme se
*) F. Krejčí: Filosofie posledních let před válkou, Laichter. Praha 1930, str. 51
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však pozastavit nad výkladem, který Scheler k tomuto konstatování
přidává. Seheler se ke konci svého života zabýval silně t. zv.
sociologií vědění (Wissenssoziologie), vědou, která chce zkoumat
souvislost vědění a společnosti, tedy, jak to Scheler sám vyjádřil,
vzájemného poměru reálných (hospodářských, politických, rasových)
a ideálních, (náboženských, vědeckých, filosofických, metafysických)
činitelů. Poznal správně, že mezi určitým útvarem společnosti a určitým „světovým názorem" je jakýsi konsensus, (že na př. moderní kapitalistická společnost a mechanistický světový názor jsou v souvislosti), chyboval však ve výkladu příčin tohoto konsensu. Scheler
totiž ve své poslední periodě nevěřil v moc intelektu a kladl
proti němu daleko silnější působnost pudu a emoce, a tak mu
příčinou této velké intelektuální změny v evropském myšlení nebylapouhá proměna nazíracích kategorií sama o sobě, nýbrž změněné ethos vzestupující společenské třídy, totiž buržoasie, a její
vůle k moci a k ovládnutí skutečnosti. Jako zase naopak, biomorfní a organologické nazírání bylo spjato s charakterem středověké společnosti, s jejím převážně kontemplativním vztahem k světu,
jehož nositelem byl stav mnišský, tvůrce středověké kultury. Nechceme v nejmenším popřít duchaplnost Schelerovy theorie, neboť
opravdu je mechanistický výklad skutečnosti, který nikde nevidí
rozdíly kvalitativní, nýbrž jen kvantitativní, jemuž je tato skutečnost jen shlukem stejnorodých částic, řídících se zákony mechanickými, fysikálními a chemickými, opravdu je tento výklad nejlepší metodou ovládnutí reality, především hmotné. Neboť tam,
kde se v realitě, zvláště živé, popírá určité centrum, samo
o sobě aktualisující jistou potenci, kde se, řečeno s Drieschem,
popírá entelechie, určující živému organismu cíl vývoje, tam je
přirozené, že člověk může, abychom tak řekli, klást tomuto vývoji
své vlastní cíle, dané úsilím po zvládnutí. V tom je Schelerova
analysa správná; je však správná i jeho theorie, že toto nazírání
vzniká z nového vztahu k jsoucnu, který je dán vůlí k moci
u nově se tvořící třídy buržoasie? Nechceme tuto theorii podceňovat,
neboť přináší opravdu plodné hledisko pro zkoumání vzniku „světových názorů": potírá správně jednostranné chápání intelektualistů a racionalistů, podle nichž myšlenková soustava sama o sobě
působí na základ hospodářský a politický a na jeho změnu; koriguje dále stejně nesprávný názor těchto intelektualistů, jakoby
proměna „světových názorů" (na př. „světový názor" „komunistický"
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a „socialistický") v době moderní byla výsledkem jen nových theorií
o světě a společnosti, když právě — a v tom je plodnost tohoto hlediska — tyto theorie samy jsou výsledkem určitých „zájmů" hospodářských a politických a v neposlední řadě také náboženských.
Schelerova theorie o působnosti emocionálního vztahu k realitě,
který jde před poznáním, a který ve skutečnosti působí na výběr
nazíracích kategorií a tím i „světového názoru" (v našem případě
tedy vůle k moci) souvisí úzce s jeho metafysikou, jak se k ní
dopracoval v posledních letech svého života. Naznačili jsme již,
že v tomto stadiu svého myšlení, bohatého na převraty, neuznával
v člověku primát intelektu, rozumu, jak jej vypracovala antickokřesťanská filosofická tradice a kladl proti němu větší působnost
vitálních a pudových mocností v člověku.*)
Theodor Haecker**) kdysi správně poznamenal, že Scheler byl
„zjevem tragickým, protože jednu chvíli sáhl po nejvyšším, a zdálo
se, že to uchopil, aby tomu však v nejbližším okamžiku dal uniknout
ze svých rukou". Opravdu, tento filosof prožil duchovní krisi své
doby snad nejhlouběji a často se zdálo, že vidí správně jak příčiny,
tak i východisko z ní — tragika však byla v tom, že z odporu k přemíře intelektu v moderním myšlení upadl do chvály pudovosti a
vitalismu. Celé jeho myšlení v poslední době kroužilo právě kolem
otázky, která zajímá i nás zde, jaké jsou totiž předpoklady pro
působení ducha na skutečnost hmotnou, hospodářskou a politickou,
čili jaká musí být nazírací kategorie a stupnice hodnot, aby jejich
působením se řídil běh činitelů reálných, vyjádřeno ještě konkretněji, jaký „duch", jaké „vědomí" je předpokladem pravé kultury.
Scheler rozpoznal hluboce, že je rozpor mezi moderním duchem
a realitou, viděl správně roztržku mezi skutečností a falešným;
vědomím moderní doby, jak jsme to vyjádřili dříve, zobecnil však
tento poznatek v tvrzení, že duch sám o sobě nemá moci, aby na
realitu působil. A tento falešný poznatek stal se i ústředním principem jeho sociologie vědění. Nikoliv intelekt, nýbrž nové ethos,
nový vztah k realitě, daný pudovou vůlí k moci u nově vystupující
třídy buržoasie byl popudem k vypracování mechanistického a
hylomorfního názoru novověkého proti organologickému pojetí stře*) Srov. především jeho knihu: „Die Stellung des Menschen im Kosmos", Darmstadt, 1930. — „Aber von Hause aus und ursprünglich hat der Geist keine eigene
Wirkung." (Str. 77.)
**) Th. Haecker, Christentum und Kultur, str. 234.
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dověkému. Je toto změněné ethos, vitálně a pudově podmínečné,
dostatečným důvodem k změně tak velikého významu? Domníváme
se, že nikoliv. Byl tu zajisté změněný vztah k světu, ale jeho
předpoklady jsou jinde, než v pudu a vitalitě.
Byl to zajisté změněný „zájem" u vedoucí vrstvy, určující duchovní ráz společnosti, který vedl k veliké přeměně světového názoru, bylo to zajisté nové ethos, které to způsobilo, ale jeho kořeny
nejsou v pudovém a vitálním vztahu k světu, nýbrž v jiném vztahu,
v poměru k poslední příčině bytí, tedy k Bohu. Souhlasíme s Sehelerem, že intelekt sám o sobě nepůsobí tak veliké změny v společnosti, protože samotná logická struktura určitého myšlenkového
celku nestačí na vzbuzení zájmu u „lidu", u ,„společnosti", která
musí takový názor přijmout, má-li se stát dějinnou silou. Musí
zde tedy být něco, co zaujme člověka celého, co vytváří celkový
pohleď na svět a odpovídá na všechny otázky. Musí zde být určitá
vedoucí a emocionálně podložená myšlenka, vyslovující člověkův
vztah k poslední příčině a cíli veškerého bytí, jímž je Bůh. Slovem,
na počátku každé veliké názorové a společenské proměny není,
jak se domníval Scheler, změněný vztah k světu, podmíněný pudově,
nýbrž změněný poměr celé lidské osobnosti k příčině a cíli světa,
tedy k Bohu: na počátku takových proměn je tedy změna theologického vědomí.
Tím nechceme nijak vykládat tuto přeměnu intelektualisticky;
theologické vědomí zde totiž nechápeme jen ve smyslu vědění
o Bohu, nýbrž v širokém rozsahu, v němž vědomí znamená i projev
na venek, určité ethos a určitý společenský výraz, plynoucí z celkového vztahu a z celkového podřízení osobnosti příčině a smyslu
bytí. Taková hluboká a dalekosáhlá proměna theologického vědomí
nastala právě na rozhraní středověku a doby moderní a tato
theologická revoluce přivádí s sebou nejen změnu nazírání, nýbrž
i změnu společenské struktury, uvolnění sociálních vazeb středověké
společnosti a tím i možnost vzrůstu nového sociálního útvaru,
totiž buržoasie a jejího hospodářského systému, kapitalismu.
Radikální změnu theologického vědomí provedlo na pomezí
středověku a novověku ono hnutí, které v základech rozrušilo
jednotu křesťanského středověku, danou katolicismem; a tím hnutím
je protestantismus a jeho theolog Martin Luther. Filosofickým reflexem tohoto původně náboženského převratu je kartesianismus,
vědeckým pak mechanismus, hospodářským liberalismus a ka-
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pitalismus, (s komunismem a socialismem), politickým moderní
demokracie nejen jako systém politický, nýbrž i duchovní a náboženský.*)
Oč tedy šlo v této veliké přeměně? Především o změněný vztah
k Bohu, což konkrétně znamená o změnu onoho vztahu, který
byl dán středověkým katolicismem. Tento vztah byl dán nejprve
středověkým názorem na člověka. Podle sv. Tomáše Akv. byl smysl
lidského života určen jako „motus rationalis creaturae ad Deum",
tedy jako pohyb, cesta rozumového tvora k Bohu. Tímto spěním
člověka k Bohu se rozumělo spění člověka celého, a protože podle
středověkého chápání, jak je zase nejlépe vyslovil sv. Tomáši
Akvinský, není člověk ani jen duše, ani jen tělo, nýbrž složenina,
kompositum těla a duše, tvořící celek, znamenalo toto spění nejen
niterný akt víry a modlitby, nýbrž i konání dobrých skutků a
uctívání Boha liturgickými úkony, které jsou náboženským výrazem tohoto názoru o člověku, jakožto složenině duše a těla.
Protože dále člověk jakožto creatura, jako konečný tvor, nemůže
sám sebou a ze sebe přijít k Bohu, a musí být posilován milostí.,
protože Kristus přislíbil, že bude se svou obcí až do skonání věků
jakožto dárce oněch milostí a určil jako svého nástupce jednoho
ze svých apoštolů, založil tím viditelnou Církev, jakožto „unam
sanctam apostolicam et catholicam Ecclesiam", která svými svátostmi je zprostředkovatelkou milostí (sancta), uchovatelkou původního učení apoštolů a tím uchovatelkou křesťanské Tradice
(apostolica) a to pro všechny lidi všech dob a národů (catholica).
Jakýmsi úběžným bodem a theologickým základem celého tohoto
pojetí bylo katolické dogma o Bohočlověku Ježíši Kristu, o vtěleném
synu Božím, který má přirozenost božskou i lidskou, spojenou
v jednu božskou osobu. Toto dogma nejen nezvratně ukazuje, že
Ježíš byl pravý Bůh, nýbrž zároveň přináší nový pohled na hmotu,
která není — jako v novoplatonismu — něčím zcela nízkým, nýbrž
může být duchem posvěcena. Bůh vzal na sebe lidskou podobu a
tím ukázal, že hmota, tělo, je sídlem božství a tím se jí dostává
pravého místa v řádu jsoucna. Je-li dogma, jak správně poznamenal
Th. Haecker,**) nevyčerpatelným pramenem života a pravdy, také
*) Proč se demokracie stává nejen politickým systémem, nýbrž i „světovým názorem" moderní doby, jak říkával Masaryk, a proč tento systém vede k diktatuře,
vyplyne, doufáme, z našich dalších vvkladů.
**) Th. Haecker, Schopfer und Schopfung, J. Hegner, Leipzig 1934, str. 144—146.
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pravdy filosofické a vědecké, pak snad nechybíme, označíme-li
jako analogický výraz dogmatu o spojení lidské a božské přirozenosti v Kristu filosofickou thesi scholastiky o člověku, jako složenině ducha a těla.*)
Všimneme-li si nyní blíže základních pouček Lutherovy theologie,
stane se nám jasna jedna skutečnost, velikého významu. Luther totiž
svým učením nahlodal toto křesťanské dogma o Vtělení, neboť
člověk je podle něho tak zaklet do své naprosté hříšnosti, že
žádná pomoc zvenku v podobě milosti mu není nic platná. Hmota
v Lutherově názoru je vlastně něco radikálně odvráceného od
Boha a nemůže být tedy posvěcena milostí. Není v tomto názoru
in nuce obsažen již onen útok na božství Kristovo, který později
podnikne luteranismus a který ponechá jen člověka Ježíše? Luther
byl člověk smyslný a smyslový, byl po celý život zmítán silnou
žádostivostí a tato žádostivost, concupiscentia, se mu ztotožnila
s dědičným hříchem a stala se mu tak nepřekonatelnou. Je-li
takto člověk absolutně hříšný, hříšný až do morku svých kostí,,
pak jsou zbytečné všechny dobré skutky, zbytečná všechna milost
přicházející z vnějška, pak — domyšleno do důsledků, ačkoliv
to Luther výslovně neříkal — vlastně Kristus, jsa člověkem, nemohl
být zároveň Bohem, neboť hmota nemůže být nositelem božství.
Pak tedy zbývá toliko jedna věc: ospravedlnění člověka toliko věrou,
známá Lutherova nauka o sola fides, bez skutků a tím prakticky
popření liturgie, Církve viditelné, popřené kněžství. Luther překládá těžiště člověka do niterného aktu víry a ponechává tak na
jedné straně všepůsobnost Boží, na straně druhé nemohoucnost a
absolutní hříšnost člověka.**)
Řekli jsme, že filosofickým reflexem dogmatu o Vtělení byl
středověký názor o člověku jako. složenině těla a duše, těla produševnělého a duše, která se zjevuje na venek. Nové theologické
vědomí, objevující se u Luthera, vidí v člověku tvora absolutně
hříšného, jehož hříšnost je způsobem tělesnosti, žádostivostí, a
má povahu nezměnitelnou: to znamená, že tělo nemůže být po* Pojem analogie je ústředním pojmem křesťanova myšlení a znamená, že je
jistá podobnost v různých rovinách reality při naprostém rozdílu jejich charakteru.
V našem případě používáme pojmu analogie pro srovnání nadpřirozeného a přirozeného.

ji

**) K Lutherovi srov. knihu J. Maritaina: Trois réformateurs (Luther, Descartes,
Rousseau), Pion, Paris, 1925. Str. 3—72.
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svěceno milostí, proniknuto duchem. A tím začíná veliká revoluce
v evropské civilisaci, která má svůj odraz také ve filosofii; filosofickým projevem této změny theologického vědomí je, jak se
domníváme, kartesianismus. René Descartes provádí ve filosofii změnu, která je analogická změně Lutherově a má v ní svůj původ.
Neboť co konec konců znamená filosoficky nové učení Lutberovo?
Znamená především zdůraznění niternosti, která se nijak neprojevuje na venek, což je popření liturgických a svátostných úkonů,
na druhé straně pak chápání těla, hmoty jako sídla hříšné žádostivosti, která není s to se stát výrazem věcí duchovních a božských.
Řečeno krátce, znamená to roztržení těla a duše, to co filosoficky
pak provádí Descartes.
„Larvatus prodeo.." tak napsal o sobě tento 'filosof, stojící
na prahu nového filosofického vědomí a opravdu asi tušil, že
musí na scénu tohoto světa vystoupit v masce, larvatus, neboť to,
co přinášel, byl útok na tradiční chápání člověka ve smyslu anticko-křesťanském.
Descartes sám byl člověk věřící, ale jistě věděl, že přináší cosi
nového, co v základech změní vztah člověka ke světu. Tím činem,
významu tak dalekosáhlého, bylo jeho pojetí člověka a zdůvodnění lidské existence. Člověk se podle Descartesa skládá ze dvou
substancí, z těla, substance rozprostřené (res extensa) a z duše,
substance myslící (res cogitans). Pro zdůvodnění lidské existence pak
vyslovil větu, která se stala základem každého idealismu a solipsismu. „Cogito ergo sum", myslím, tedy jsem jest radikálním
popřením středověkého a podstatně tradičního myšlení, že jsoucnost člověka je zdůvodněna existencí Boží, což nutně vedlo k důsledku, který bychom mohli zase krátce vyjádřit větou „omnia
amare et cognoscere in Deo" — tedy vědomí o Bohu, jakožto
poslední příčině a posledním důvodu všeho býtí.
Na počátku moderního věku je tedy dvojí falešné vědomí, dvojí
nesprávné chápání člověka a světa. Především Luther a jeho
theopanismus, jak to nazývá E. Przywara, nauka, že Bůh je vše a
člověk nic, což se dějinou dialetikou změnilo v protikladný názor,
že člověk je vše a Bůh nic.*) Tento theopanismus, který vycházel
*) Což je příklad Nietzscheův. Jeho vášnivé zvolání „Gott ist tôt" je vlastně důsledným domyšlením humanismu, před kterým ovšem naši humanisté utíkali ze
strachu před hrůzou této věty. Je známo, že Masaryk ponechával Boha, uznával
jeho jsoucnost, ale upřel mu všechnu moc nad tímto světem- Opakoval často pavlov-
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z naprosté hříšnosti člověka a přenášel všechnu moc na Boha, vyloučil vlastně Boha z tohoto světa a ponechal jen člověka samého.
Filosofickým odrazem protestantismu, jak jsme již řekli, je kartesianismus, který zase trhá člověka na tělo a duši, aby tím vlastně
duši zcela vyloučil. Vítězství mechanismu nejen ve vědách přírodních, nýbrž i v biologii a psychologii je jen potvrzením této
skutečnosti — stejně jako je středověké organologické pojetí nutným
důsledkem názoru o přítomnosti „duše" (entelechie, tedy Boha)
v celém jsoucnu a reflexem dogmatu o Bohočlověku Kristu.
Na počátku velikých dějinných proměn je tedy změna theologického vědomí — to, doufáme, vyplynulo z našich výkladů. Bůh,
jakožto smysl a účel tohoto světa, Bůh, jímž a skrze něhož se
všechno děje, Ten, o němž sv. Pavel řekl, že v Něm jsme a v Něm
se hýbáme, tento Bůh mizí z povědomí člověka. Člověk se ustavuje
sám v sobě, stává se sám účelem a smyslem; Komenský, který
již zažil tento rodící se světský humanismus, viděl jeho příčinu
v „samosvojnosti", ve vystoupení člověka z „centrum", kterým
je Bůh, „hlubina bezpečnosti" a postřehl správně, že nutným následkem této samosvojnosti je „jinudosť", utkvění člověka jinde,
mimo Boha, ve „světě".1*) Humanismus, který je tedy zplodinou
této „samosvojnosti" a který se stal pro mnohé moderním světovým názorem, nevznikl z kladného vztahu k světu a k člověku a
nevznikl také z lásky k Bohu, nýbrž z nenávisti k němu, ze samosvojnosti. Na počátku humanismu nestojí láska k člověku, nýbrž
nenávist k Bohu. A zde je také počátek konce moderního humanismu.
Ať sebe ušlechtileji mluví humanisté, ať se sebe více zapřísahají
svojí láskou, toto poznamenání nenávistí, tento záporný počátek
jejich nazírání a jednání, je neustálým průvodcem jejich činnosti.
Duch záporu, duch ďábelský, vznáší se nad vším, co dělali a dělají,
neboť — jak říká Bernanos — chápou myšlenku Boží naruby. Každé
převrácení Božího plánu, každé zvrácení stupnice hodnot, daných
Bohem, vede však k tomu, že sama skutečnost jde mimo tyto
ská slova, že jsme „spolupracovníky" Božími, důraz byl ovšem na tom, že jsme
to my, kteří spolupracujeme.
*) Co se u nás nažvanilo, že jsme národem Komenského. Kdyby ovšem Komenský slyšel takového pana pakrokového a laicky morálního učitele, který to hlásal
do světa, tedy by se ho jistě zřekl, neboť stál přesně mimo hlubinu bezpečnosti,
jak o ní Komenský mluvil. Tito žvanilové nečetli z Komenského ani řádky.
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pokusy, že reálně a ontologicky, tedy skutečně, je realita mimo
a proti tomu, co jí „duch" předpisuje a co na ní chce. Přesně
totéž se stalo v humanismu, založeném na samosvojnosti : svět, který
měl míti středem člověka, který měl být „lidský", tento svět konci
tak, že jde proti člověku, že jest popřením člověka, zase v ontologickém a reálném smyslu.
Žehumanismus je protikladem všeho, co má středem Boha, co
je tedy theocentrické, postřehl velmi správně muž, který byl
nejvášnivějším filosofem humanity. Masaryk podal v „Rusku a
Evropě" humanistickou filosofii dějin, z níž lze velmi mnoho vyčíst. Theismus, náboženství zjevené, je zde v nutné souvislostí
s monarchií, s vládou z boží milosti, s názorem, že Bňh je pramenem vší moci, deismus zase, náboženství nezjevené (přirozené),
je pramenem demokracie, lidovlády, podle níž všechna moc pochází z lidu. Morálním základem demokracie je pak humanismus.
Zde je možno přesně vidět veliké duchovní souvislosti. Monarchie,
která v svém klasickém pojetí vycházela z názoru, že nejvyšším
pramenem moci je Bůh, „pater omnipotens", musela nutně mít
základem theismus, víru v jednoho všemohoucího Boha, demokracie
však, která vidí pramen moci v lidu, potřebuje názor, který
oslabuje moc a působnost boží; tímto názorem je deismus, který
sice nepopírá Boží jsoucnost, omezuje však jeho působnost na
pouhou Prozřetelnost ,na jakési zírání a pozorování světa. S tím
také nutně souvisí, že základem této demokracie je humanismus,
láska k člověku bez lásky k Bohu.
Jak může končit epocha falešného vědomí, které můžeme nyní
určit jakožto vědomí bez Boha a tím i bez správného působení
na skutečnost? Taková epocha konci protikladem ke všemu, oč
usilovala a co bylo založeno na tomto vědomí.
V náboženském vědomí, založeném na člověku, končí vyloučením
všeho nadpřirozeného, ale také vyloučením člověka; zbožnění síly,
života, pudu, rozumu (francouzská revoluce) je výsledkem tohoto útěku.
Ve filosofii a vědě zvrací se humanismus ve výklad člověka
poměry hospodářskými (marxismus), podvědomím (freudismus), společností (sociologismus), emocemi (Scheler), úzkostí a nicotou
(Heidegger).
V politice končí vláda lidu, demokracie, nezodpovědností a.
vládou anonymních sil, nekontrolovaných a nekontrolovatelných,
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neschopností činu ze strachu před odpovědností a ze sklonu
k „parlamentarismu", k diskusi a dohadování — všude zde se
člověk a jeho odpovědnost ztrácí. Demokracie, jak již správně
viděl Donoso Cortes, vede nutně — právě pro tyto vlastnosti —
k diktatuře, která uskutečňuje dvě základní vlastnosti vlády, které
demokracie nemá a nemůže mít: odpovědnost a moc.
Rodina, chápaná jen lidsky bez náboženské sankce se rozpadá
a rozvrací celou společnost. Zde zasahuje falešné vědomí až ke
kořenům společnosti a člověka.
Předpoklad pravé a zdravé kultury je, jak jsme viděli, ve „vědomí", v onom prvotním vztahu, který má člověk k příčině a
důvodu tohoto světa. Označili jsme moderní vědomí vědomím
falešným, neboť se staví mimo jediný a pravý základ, z něhož
může člověk k tomuto světu přistupovat, aby jeho dílo bylo v souhlase s pravým řádem tohoto světa. Onen pravý základ se dnešním
lidem ztratil nebo je zapomenutý a skrytý. Máme-li zase najít
pravý poměr k světu, máme-li najít pravdu, aletheia, která je
zapomenutá a skrytá, musíme se vrátit ke kořenům. Musíme najít
vědomí, které je pravé.

O p o t ř e b ě d u c h o v n é h o zřetele při
dějinách selských
Zdeněk

K a l i st a

V diskusi, která se rozpředla mezi Josefem Pekařem a
jeho žákem a odpůrcem Janem Slavíkem o problémech revoluce
husitské, nemalou roli hrála otázka vlivu, který revoluce husitská měla na postavení selského stavu v Cechách a v českých
zemích. Pekař — v souhlase s předchozími svými studiemi, této otázky
se dotýkajícími, i v souhlase s valnou většinou dosavadních badatelů o selských dějinách českých v 15. věku — tvrdil, že husitství přineslo nejzhoubnější následky pro sedláka, zpustošivši s celou
zemí i bezpočet selských usedlostí a existencí a přispěvši sekularisací
rozsáhlých statků církevních za revoluce k zhoršení jejich postavení
právního i společenského obecně. Slavík naproti tomu zastával
mínění téměř opačné. „Při veškerém respektu k Pekařově znalosti
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dějin selského stavu" — praví ve své brožurce „Nový názor na husitství" — „troufám si tvrditi, že sedlák několik desítiletí po
válkách husitských (v době, která se obecně, ale, jak za to mám,
mylně pokládá za počátek horšení selských poměrů) stál společensky, hospodářsky i národně na výši, o které neměl sedláček
z dobrých let „Otce vlasti" potuchy. K tomu výsledku ovšem nelze
dojiti jednostranným, velmi omylným měřením platební potence
sedlákovy, nýbrž je třeba „přepočítati" množství jiných hodnot,
které nelze převésti na groše a denáry. Třeba na příklad při
vývodech o poměrech selského stavu vzíti do počtu, že nejen
kupní hodnota obilí ci dobytka, ale i cena ideálních statků, jako j e
na př. „osobní svoboda" nebo „sebevědomí člověka",, se změnila.
Beru-li tyto hodnoty do počtu, nemohu věřit, že husitská revoluce měla pro sedláky trvale špatné následky". Byl to polemický
obrat se strany Slavíkovy, nikoliv nevtipný, neboť zdůrazňoval
závažnou stránku věci jistě, na kterou doposud v příslušné literatuře nebyl položen dostatečný důraz. Ale brzy se mělo ukázat, že
šlo tu jen o uhnutí povahy ryze formální, a že za námitkou Slavíkovou ' nestál žádný vskutku promyšlený program, žádná pevná
methoda, tím méně pak nějaké konkrétní, vědecky ověřené výsledky. Když Pekař ve své polemice (shrnul ji v druhé části své
brožury „Smysl českých dějin" pod názvem „O nový názor na
české dějiny") narazil několika skutečnostmi na obecně a bez
dokladů pronesené tvrzení svého odpůrce, nedovedl Slavík odpověděti, než slovním šermováním: „Pekař a ti, jichž se dovolává,
měří selské poměry měřítkem velmi starodávným. Je to romantická
představa, domnívající se, že osobní „svoboda" byla vždy základem,
z něhož plyne veškeré dobro člověka. Je to představa romantičtější ještě než Palackého učení o staroslovanské demokracii! Je
to klam, v kterém tonou historikové, kteří přistupují k spisování
tlustých knížek o dějinách selského poddanství, aniž by promyslili
pojmy otroctví, nevolnictví, osobní nesvoboda. Jim stačí vulgární
představa, že otroctví, poddanství atd. jsou věci, do kterých se
dobrovolně nikdy nechtělo, že „svoboda" byl ideální statek člověka,
který si člověk cenil vždy stejně na prvém místě. Ale . . . dnes
etnologie primitivních národů nás poučuje, že tomu tak není, že osobní
svoboda, není-li člověk pracovitý a neumí-li pravidelně a plánovitě
pracovati, je darem velmi problematickým. Mluvíme-li tedy o poměrech selských, nestačí jen zjišťování, jaký byl právní jeho poměr, ko-
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lik vrchnosti platil, kolik dní robotoval, aie především jak uměl pracovati. Po té stránce sedlák z konce středověku a z prvních stol. novověku, stojí nesmírně vysoko než středověký zemědělec, který sotva
jméno sedláka zasluhuje." Čekali byste snad nějaký důkaz o tom,
že skutečně způsob, jak sedlák „uměl pracovati" před válkami husitskými, nebo (abychom byli plněji právi hořejšího citátu z první polemiky Slavíkovy) v době Otce vlasti, byl o tolik vyšší, než — řekněme — v době Vladislava Jagelovce, nějakou konkrétní mluvou
dokumentu, srovnání dvou svědectví či cosi podobného — ale marně.
Ani o to se Slavík nepokusil, aby nějak blíže osvětlil vztah mezi
tím, „jak sedlák uměl pracovati", a mezi pojmem, resp. oceněním
osobní svobody v rámci příslušného časového úseku. Právem
odmítl Pekař, poukazuje na to, že „podle (Slavíka) by sedlák z 18,
století, sedlák, jenž společensky i hospodářsky stál nejníže, jemuž
robota na panském byla zvýšena na 3—6 dnů v týdnu a jenž musil
se naučit pracovati daleko více než v 15.—16. stol., stál společensky.,
hospodářsky a národně nejvýše" — výklad Slavíkův jako „ubohou vytáčku" a jako „pseudoučenecký flanc".
Proč vzpomínám — obšírně — tohoto polemického utkání deset
let starého v cele úvahy, kterou jsem nadepsal „O potřebě duchového zřetele při dějinách selských" ? Protože ukazuje — s neztenčenou platností i pro dnešek — jak důležitou roli hrají t. zv.
duchové dějiny (Geistergeschichte) v chápání minulosti našeho
sedláka, a zároveň, jak málo propracována metodicky i obsahově je
tato stránka historie selské. I letošního roku učinil Jan Slavík
obdobný výlet do duchových dějin českého sedláka, rozhovořiv
se v „Sobotě" o výstavě „Pražské baroko" a odmítaje tu myšlenku,
jako by barok byl mohl — v tom smyslu asi, jako to tvrdil zase
Pekař ve svých známých „Třech kapitolách z boje o svatého Jana
Nepomuckého" — vsáknouti do širokých vrstev lidových a státi
se integrální součástí, či chcete-li — jedním z konstitutivních
elementů, konstitutivním elementem vůbec jejich kultury. A znovu
byli jsme svědky jen všeobecného tvrzení, že barok byl produktem
odcházející třídy naší společnosti a že proto nemohl (Slavík ovšem
říká charakteristicky zase: nevěřím, že mohl) se státi kořenem nového kulturního života v nové, nastupující vrstvě sociální — bez
jakéhokoliv pokusu o kontrolu takového soudu svědectvím určitých
skutečností, rozborem zjevů či dokumentů a pod. — znovu jsme
cítili potřebu, aby bylo ve věci jasno, a nedostatek vypracované
Řád 1939, 3
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methody a vykonané práce. Jan Slavík zřejmě dovede nalézti
problém, ale k jeho řešení má příliš málo trpělivosti, odborné důkladnosti a promyšlenosti.
A
přece náběhy k zdůraz
ských u nás jsou již dosti starého data. Necháme-li už stranou
lidovědné pokusy více méně romantického rázu, jež sbíraly spíše
s antikvářskou zaníceností doklady duchového života našich selských předků, nedbajíce při tom žádné pevnější vědecké methody,
jako byly pokusy, soustřeďující se kolem zaniklého, pokud jde
o sebraný materiál však ne zcela bezcenného Zíbrtova „Českého
lidu" — stačí ukázati zase k příkladu Pekařovu. Mladý, teprve osmadvacetiletý Pekař píše do „Politik" z 25. prosince 1898 obsáhlý
článek „Memoiren des Bauers Josef Dlask", na okraji Vaňkovy
edice pamětí tohoto dolaneckého sedláka. A z článku vidíte jasně,
jaký význam přičítal už v této prvé své práci z oboru dějin
selských vlastně duchovému životu českého sedláka, jeho studiu a
jeho chápání. Znovu pak vrátil se Pekař k duchové problematice
českých dějin selských ve dvou obsáhlých spisech, věnovaných
Skopcově edici Pamětí milčického rychtáře a písmáka Fr. J. Vaváka v Českém časopisu historickém roku 1907 a 1916. „Chceme-li
dějiny literární činnosti chápati především jako výraz pokračující
kultury národní" — praví v úvodu prvého z nich — „tu zastavíme
se s láskou právě u těch prací, jež jsou dokumentem kulturněnárodní vyspělosti mass, jež jsou dokladem toho, že vyšší život
duchovní nezůstal obmezen na vrcholky společnosti, dosti často kulturně odcizené své půdě ethnické, že ušlechtilé snahy ideové a
vyšší intelektuální schopnosti jsou i majetkem lidu v širokých
vrstvách jeho. Z tohoto jistě oprávněného stanoviska posuzovány
náležejí paměti Vavákovy a jim podobné selské kroniky a mémoiry z 18.—19. stol. k velikým pomníkům naší kulturní schopnosti a práce. Ale teprve potom, až srovnávací dějiny kulturní
evropských národů budou moci stanovití, oč jsme tu předstihli
sousedy, pronikne u nás hlouběji vědomí toho, jak pyšni na tuto
selskou literaturu býti můžeme." Význam studia pramenů k dějinám selským se stanoviska duchového pro poznání kultury národní, její síly a jejích tendencí nemohl býti podtržen výrazněji, než se stalo v těchto několika větách. Pekař však zároveň se
pokusil v obou obsáhlých referátech vavákovských ukázati cestu,
jak dospěli k zachycení duchového profilu českého sedláka v mi-
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milosti z daného materiálu: metodický postup při studiu selských
dějin se stanoviska duchového. A také mezi svými žáky hleděl
Pekař vzbuditi pozornost k duchové problematice selských dějin.
Přímo na jeho referáty vavákovské navazuje práce Stanislavy
Hájkové-Jonášové „Vavák a jeho pojetí českých dějin", pracovaná
v jeho semináři a otištěná v Českém časopisu historickém 1929,
Ještě významněji pak se zabírá do duchových dějin selského stavu
drobný článek jiného odchovance pekařovského semináře Františka
Kutnara „K otázce názoru na robotu a na selské vlastnictví v době
pojosefinské", publikovaný v Českém časopisu historickém 1932.
Nešlo jen o zjev náhodný, o náhodné myšlenkové odbočení složitého vědeckého díla Pekařova. Kdo se zabral bedlivěji a hlouběji do metodologických základů, z nichž Pekař vychází ve svém
pozorování běhu českých dějin a na nichž staví obraz naší historie,
postřehne jistě záhy, jak nutně vyplýval důraz, kladený Pekařem
instinktivně na pěstování duchových stránek selského života v minulosti, z těchto fundamentů. Pekař, jak známo, podtrhoval ve
své historické koncepci a ve svém vnějším a vnitřním postupu
badatelském potřebu, aby každá doba byla chápána ve svém zvláštním vnitřním utváření. Ve své přednášce „Smysl českých dějin"
z r. 1928, kterou můžeme — vedle jeho rektorské řeči „ O periodisaci českých dějin" — považovati za jakýsi kánón jeho úvah o historii, přiznává se velmi živě „k myšlence, že projevem duchové
tendence, jímž je na př. gotická katedrála, je nejen literární produkce té doby, ale její cítění a myšlení vůbec, tedy že ta tendence
vykonává patrný vliv i na vývoj náboženský, právní, hospodářský,
společenský, jí že, krátce řečeno, je vytvářen, určován a usměrňován duchovní habitus jednotlivce i individualit kolektivních —
jinými slovy, každá ta doba má svou duši, svůj životní princip,
tvárný, svůj, lze říci, světový názor, svou duši." A máme-li býti
plně právi vnitřnímu a vnějšímu životu té které epochy, musíme se — podle Pekaře — chtíc nechtíc vnořiti i do zvláštního
způsobu jeho uvažování, do jeho základní dobovou tendencí v té
či oné míře dotčených či formovaných pojmů a kategorií, objasniti
si je v jejich dobové platnosti. To platí přirozeně nejen pro
studium života vrstev šlechtických či městských, ale i pro studium*
člověka selského. Odtud Pekařův zájem i o vnitřní podobu českého
sedláka, vyjádřený referáty dlaskovským a vavákovským (ale i jinak), který v podstatě nechtěl než podchytiti odraz „duše doby"
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v životě selském, ukázati jak naň působila, jak jej: formovala —
i na druhé straně, jak zase my se musíme naň dívati, pod jakým
zorným úhlem jej pozorovati, abychom došli vskutku obrazu
žádoucího.
Není však pochyby, že podnětnost stanoviska Pekařova v této
věci nebyla, jak náleží, doceněna. Podíváme-li se dnes ještě na
naše dějiny selského stavu — a to jak jako celek tak v jejich jednotlivých monografických zpracováních, vidíme zcela zřetelně, že
přihlížejí k thesi o základních proměnách dob, o proměnách
jejich myšlení a jejich cítění, měrou zcela nepatrnou, nebo —
což je skoro pravidlem — žádnou. Tato historie je konstruována
na podkladě ryze positivistickém: líčí určitá právní zřízení, určité
zvyklosti, určitá berní břemena, určité hospodářské usance — ale
vše jako by to bylo na dnešní půdě, aniž by čtenář tušil, že se
jejím líčením přenáší či má přenésti do zcela jiné oblasti duchové, kde jednotlivé pojmy, vynořující se v pozadí celého tohoto
vyprávění, měly zcela jinou platnost a byly zcela jinak přijímány
než dnes. A zabočí-li přece snad z tohoto právnicko-institucionálního rámce do oblasti duchovějších, nedovede opět než kráčeti
hluboko vyjetými kolejemi positivistické literární historie, konstatujíc, že tím či oním jménem „kvetla" kultura v širokých vrstvách
selských, že ten či onen doklad je argumentem pro kulturní „vyspělost" nebo pro kulturní „úpadek" našeho sedláka — zase
ve smyslu dnešního posuzování a hodnocení.
Takovým způsobem ovšem nedojdeme nikdy k skutečně objektivním dějinám selským. Budeme měřiti vývoj našeho sedláka
pojmem „svobody", jak jej vytvořilo liberalistické XIX. či XX.
století se svými anarchisticko-bezvěreckými sklony — zatím co
třeba sedlákovi věku XIV. byl tento pojem — jako ostatně vůbec
člověku této doby — neznám, a ještě sedlák doby předhusitské
byl jím nedotčen, spatřuje ve své vrchnosti zřízení dané Bohem,
jakousi světskou obdobu čtvrtého kůru andělského, „dominationes",
kteří i v nebesích „někak jako panstvo mají nad nižšími". Budeme
podkládati sedlákovi zvýšený hospodářský zájem a tedy i zvýšenou
reaktivnost vzhledem k hospodářskému tlaku vrstev vyšších v době,
kdy on cele ještě žije v spirituelním světle gotiky, kdy opouští
svoje grunty, aby putoval do shromáždění „na horách", aby sledoval svoje kazatele do houfů „polem pracujících" i do odlehlého,
světským žádostem vzdáleného ústraní prvních komunit bratrských.
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A na druhé straně budeme vykládati útiskem pyšných feudálů a
len a jen tímto útiskem, jestliže v XVI. věku a ještě více pak v století XVII. a XVIII. přibývá odbojných revolt v řadách selských,
přehlížejíce úplně, jak zatím — v době renesanční, která položila
tak silný důraz na zájmy hmotné, vyzvedla důležitost sedláka
jako činitele a ženoucí síly těchto zájmů hmotných, jejich vlastní
vzpruhy — vyrostlo ono sebevědomí selské, pro něž v duchovním
světě gotiky, nepočítajícím s hodnotami tohoto světa (aspoň ne
v tak značné míře) nebylo místa ; budeme mluviti o tajných kacířích a přechovávání starých gotických tradic — husitství, bratrství
a předbělohorského evangelicismu — pod povrchem protireformačního násilí v letech, kdy šlo o duchové fenomény zcela jiného
rázu, o racionalistní tendence osvícenství, podporované a nesené
právě oním duchem, který vyvolával naše selské rebelie, vzrostlým
sebevědomím našich selských předků — atd.
Zde jest třeba revise. Jest třeba posta viti se na jinou metodickou základnu, než na jaké stojí dnes naše historiografie, pokud
se zabývá selskými dějinami, nebo aspoň převážná většina její: ne
už požadovati jen to, co lze postihnouti positivistickou methodou
jako „skutečnost", t. j. z jejich duchových souvislostí, z jejich dodobové základny vypreparovaná fakta, jež bezděky, chtě nechtě se
podřizují našemu dnešnímu zornému úhlu, promítají se do myšlení
a do reality našich přítomných dní — ale všímati si i toho (a«
dnes snad především toho), co jest nad touto positivistickou, v suchých údajích listin hovořící „skutečností", ducha, který dává
jednotlivým faktům ožiti v jejich životní souvislosti, dobového
ovzduší, jež je jejich živnou půdou, zbarvuje je svým spektrem, a na
němž teprve nabývají svého pravého životního smyslu a významu.
Tak, jak to vyžadoval Pekař, vytyčuje svůj svrchu vytčený požadavek
pochopení „duše doby" — jen snad důsledněji a hlouběji. A třeba
vypracovati novou methodu — a to nejen theoreticky, pokud jde
o zásady, podle nichž bude se postupovati, ale i prakticky, v řadě
monografií, zasvěcených problémům dějin duchových: proměnám
pojmů myšlenkových i citových kategorií v průběhu dějin, aby to
nebyla jen „řeč do prázdna", jen bez rozmyslu, bez prozkoumání
vržené heslo, jako tomu bylo ve shora uvedeném příkladu Slavíkově.
Není pochyby opět, že tato revise bude zasahovati velmi důležité
otázky naší novodobé historiografie — tím více, čím více jest tato
z důvodů pochopitelných zaměřena k dějinám sociálním, v tom
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zejména k dějinám širších vrstev lidových. Ráda problémů objeví
se nám na zcela novém osvětlení. Ale nejde jen — chtěl bych zdůrazniti — o záležitost čistě odbornou: o to, jak se bude historická
věda, ovlivněná více zřetely duchovými, dívati na ten či onen
úsek, ten či onen zjev v dějinách našeho sedláka. Positivistická
historiografie se svými „skutečnostmi", vyňatými z jejich duchových a dobových souvislostí a přenesenými — tak jako to dělalo
současné antikvářství musejnické — do dobového prostoru přítomného, kopala v podstatě hluboký předěl mezi dnešním člověkem a historickým národem. Dnešní člověk — třebaže to zní
paradoxně — se přenášením minulosti do přítomna, transponováním toho, co bylo, mezi to, co je, minulosti podstatně vzdaloval,
neboť, posuzuje ji podle dnešních měřítek a dnešních kategorií
myšlenkových i citových, nemohl nikdy dojiti k plné objektivitě
vůči ní a k plnému pochopení jejímu. A zejména právě sedlák
byl stavěn ideologií přítomné doby, pokud byla přenášena do
minulosti a povyšována za kriterion této, spíše do jakéhosi protikladu či odporu proti skutečné historii svého národa. Bylo tu tolik
rozdílů mezi přítomností, povznesší sedláka k daleko většímu významu v lidské společnosti než dříve, a mezi věky přešlými kdy
neúčastnil se do té míry veřejného života, že nebylo možno jinak?
než že sedlák začal se dívati nazpět do takového 18., 17. a pak
ještě dál do 16., 15., 14. atd. století, jako na dobu šťastně překonaného utrpení, na léta, kam jen neradi se vracíme svými vzpomínkami, vědouce, že bychom tu musili kráčeti po trní. I na
velikých monumentech, které zanechaly nám generace přešlé — na
velikých hradních budovách, trčících, ať už v troskách či v dochovalých obrysech uprostřed přítomnosti, na slavných budovách
chrámových, vzpínajících se nad dnešní hemžení života — viděl
především domnělý pot a krev svých předků, jak mu to kázala
soudobá liberalistní ideologie, představujícím mu je důtklivě jako
plod „nesvobodných" časů, práci doby „otrocké",, a nedovedl se
než řídce zbaviti temné clony svého předpojetí. Tomuto stavu však
má nová historiografie, která chce vnésti do dějin — a zejména
do dějin selských zase — zřetely duchové, učiniti konec. Chce
otevřít i svým porozuměním pro „duši" doby, pro její život myšlenkový i citový dnešnímu člověku minulost, jak skutečně byla,
v celých jejích životních souvislostech, chce tím, že jasně oddělí
to, co dnes je, od toho, co bylo, sblížiti přítomná pokolení s p o -
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kolením minulým, učiniti je chápavějšími k životu předků. Á chce
ovšem i českému sedlákovi umožnili vnitřně cestu k positivnímu hodnocení minulosti; dokázati mu, že nebyl jen nesamostatným robem, kterého bič doháněl k tomu, aby budoval či spolubudoval
přímo i nepřímo (svou hospodářskou prací) velká kulturní díla
zašlých dob, nýbrž že byl aktivní složkou všech kulturních dění, že
taková kultura gotická, barokní atd., jejichž monumentům se ještě
dnes podivujeme, nevznikaly proti jeho vůli, nýbrž jeho spolupůsobením, že jeho poměr k nim byl veskrze kladný — tak, jak
to ukázal Pekař ve svém rozboru pamětí Dlaskových a Vaněčkových
— i když snad jeho vnější poměry v té či oné době byly zasuty
břemeny a nesnázemi nad pomyšlení těžkými. Český sedlák musí
pochopit, že jeho předkové při stavbě takové gotické katedrály,
pyšného hradu, barokního kostela atd., byli ovládáni zřetely a myšlením i cítěním jiným, než jaké jemu vnucuje dnešní doba, dnešní
stanovisko, že míra jejich vnitřního uspokojení řídila se docela
jinými představami, než dnes, a proto i jejich poměr ke všem těmto
věcem byl odlišný. Nemá už nadále býti oddělován od minulosti
vybudované vlastními předky zaujetím, diktovaným dnešní ideologií,
která mu nedovolovala přistoupiti k velikému dědictví bez jistých
reserv, ba — přímo — bez trpkosti.
Že tu jde o věc velmi důležitou, nemusím snad za dnešní situace
zvláště obšírně vykládati. Agrární hnutí u nás přetváří se pozvolna — aniž bychom to na venek snad zvláště výrazně pozorovali,
ale přeci jen ne nezřetelně zase — z hnutí čistě zájmového, chcete-li,
stavovského nebo třídního, v hnutí širší a hlubší: hnutí konzervativní, v proud národní tradice. Co mu však schází v této
chvíli, jejíž příchod poslední události musily podstatně urychliti,
je pravě hlubší souvislost s kulturními proudy minulosti, nebo
abychom se vyjádřili vzhledem k tomu, co bylo právě řečeno,
správněji: pocit, vědomí této hlubší souvislosti s minulostí.
Škola Alfonse Šťastného, z níž do značné míry vyšel dnešní náš
agrarismus, mu jej nemohla dáti. To byla škola, jejímuž pojímání
českého selství jako hnutí třídního či stavovského odpovídala;
stará positivistická historiografie, se svým výhradným zájmem
o právní postavení sedláka, o jeho berní zatížení, o jeho hospodářství, zřízení atd. — jak jsme se toho byli dotkli s hora — a hlavně
se svou lhostejností, ba někdy až odporem k projednávání duchových otázek selských dějin. Český sedlák — jako určitý proud
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společenský — cítil se proto v ohledu kulturním dosti nejistým
kolísal mezi t. zv. pokrokovostí a pravým tradicionalismem, opřeným o kulturní bohatství, nashromážděné minulými generacemi,
a v něm zakořeněným, a byly-li mu ukládány nějaké „tradice",
pak byly to tradice zcela klamné, jež ukázaly se velmi záhy — ne
v poslední řadě opět zásluhou sedláka Pekaře — optickým klamem
liberalisticko-romantického dějepisectví. Bude-li se však napříště
moci selské hnutí u nás dívati na celou naši kulturní minulost jako
na svoji, jako na něco, co vzniklo za jeho účasti, jeho přičiněním
a jeho vůlí, bude-li jeho vztah ke kulturním kořenům národního
života v tomto smyslu posílen, co brání mu pak, aby se stalo nositelem onoho tvořivě konservativního proudu, jehož je u nás
dnes více než kdy jindy zapotřebí, a základem celého našeho národního vývoje do budoucnosti?

Anglická revoluce
Jindřich

Středa

Bylo tomu 5. listopadu 250 let, co Vilém Oranžský přistál v Anglii
a tím zahájil období moderní Evropy. Trojice ovládající XIX.
století: liberalism, parlamentarism a kapitalism se zajisté zakládá
na vymoženostech slavné revoluce anglické. Je tedy vhodno si
o ní něco pohovořiti.
Po celé XVII. století trval v Anglii zápas mezi královstvím a
parlamentem. Po době Jakuba I. (VI.), který sice zastával v theorii
absolutism božského práva panovníků, ale jakožto chytrák, vycvičený mládím uprostřed stranických bojů Skotska, dovedl se srážce
vyhnout, následovala první krise: Velká rebelie čili občanská válka,
poprava králova a Cromwellova republika. Hned od počátku byly
na obou stranách stejné živly, jaké vidíme až do konce zápasu.
Na straně králově je církev anglikánská. Založena králem — samovládcem Jindřichem VIII. je veskrze královská. K jejím naukám
patří božské právo t. j. bezprostřední původ královské moci od
Boha, a trpná poslušnost t. j. naprostý zákaz odporu proti zákonitému králi.
Vedle státní církve anglikánské stojí na straně králově katolíci.
Ne snad proto, že by jim král byl nějak nakloněn
jakožto
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upřímný stoupenec své episkopální církve trval na trestních zákonech proti katolíkům — ale katolíci jsou na straně králově jednak
z citu povinnosti, jednak proto, že nepřátelé královi byli ještě
mnohem horšími pronásledovateli Církve. Konečně značná část
šlechty, obzvláště ve Walesu, zůstává králi věrna.
Na straně parlamentu stála část šlechty, většina středních vrstev,
totiž právníků a obchodníků, zejména Londýn — a celá kalvínská
inteligence. K tomu přistupoval kalvínský jih Skotska.
Vyjádřeno čísly měl král 175 poslanců a 83 pánů, povstalci 220
poslanců a 22 pánů.
Poněvadž povstalci měli Londýn, měli tím nezměrně více peněz;
také sládek Williams, zvaný Cromwell byl opatrnějším velitelem
jízdy nežli náš krajan, princ Ruprecht Falcký. Král byl poražen.
Ve Skotsku mezitím presbyteriáni, t. j. stoupenci Covenantu z r.
1638 (byla to smlouva národa s kalvínským božstvem, z níž občanská válka vznikla), porazili královské vojsko, t. j. hlavně horaly
(episkopální nebo katolické), kterým velel Montrose. Vítěznému
vojsku Skotů se král 1646 vzdal, a to jej za peníze vydalo anglickým revolucionářům, kteří pak krále popravili 30. ledna 1649;
a na jeho rakev napadl sníh...
Bylo by dlouhé líčiti podivuhodné náboženské přemety, které se
nyní dály v Anglii; nestrávená bible bez přerušení sice v duši lidu
vzbudila nejpodivnější zjevy. Muž jménem Nayler byl s vynaložením
velkého právnického důmyslu a dlouhých řeci souzen za to, že se
domníval býti spasitelem, a jiní byli ještě mnohem méně normální.
Stačí říci, že po smrti Cromwellově se brzy ukázalo, že se republika
zhnusila většině Angličanů.
Mezitím nepřestávaly boje ve Skotsku. Montrose sice zahájil nové
tažení ve jménu Karla II., byl však poražen a popraven v r. 1650.
Ale vítězní presbyteriáni si nepřáli být bez krále; domluvili se
s ním, a téhož roku ho dovezli do Skotska a korunovali, když
slíbil dodržování Covenantu. Cromwell sice porazil skotské presbyteriány u Dunbaru, poněvadž kazatelé pomocí biblických citátů přivodili bitvu za nepříznivých podmínek, ale Karel II. setrvával
v zajetí svých krajanů, kteří svého krále unavovali hodinovými
kázáními. Konečně se vypravil do Anglie; ale u Worcesteru jej
Cromwell dostihl a porazil. Nyní byl Karel nucen se po týdny
schovávati před pronásledovateli; ukrývali jej hlavně katolíci. (Jeden
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z nich byl kněz; za odměnu po Restauraci měl výjimečné povolení
žíti v Anglii, a on to byl, jenž pak přijal umírajícího Karla do Církve,
Jindy jej ukryla rodina drvoštěpů; jindy se schoval ve velkém
dubu. Na památku dubová ratolístka byla royalistickým odznakem.) Konečně na podzim 1651 unikl.
O hnusném ukrutenství puritánů v Irsku zde mluviti nepotřebujeme, ani o tom, kterak royalističtí zajatci byli prodáváni do
otroctví.
Konečně generál Monk rozehnal parlament, který se úplně znemožnil, dal zvoliti nový a dal uznati krále; a tak 29. května 1660
za ohromného jásotu lidu se král vrátil. Bylo mu znemožněno odpustiti všem kralovrahům, a kosti Cromwellovy byly vyhrabány
a pohozeny.
Karel II. vládl za ohromných potíží, které si ještě rozmařilým
a tudíž nákladným životem zvyšoval. Za jeho vlády v Anglii pak
znovu vzrůstala neustále moc parlamentu, totiž šlechty, Londýna
a právníků, útisk katolíků pokračoval a objevily se také počátky
zákonodárství proti svobodníkům. Ve Skotsku doba Karlovy restaurace byla dobou neustálé občanské války. Presbyteriáni prohlásili krále za sesazena, poněvadž se zpronevěřil Covenantu a
vedli válku nebo spíše soustavné vráždění proti státní episkopální církvi; Dundee zase ve službách krále je honil po horách a
bažinách. 1685 Karel zemřel, zanechávaje spoustu panchartů.
Jeho nástupce Jakub II. (VII.) byl již nenáviděn od protestantských horlivců jako katolík a pronásledovatel skotských presbyteriánů, od parlamentu jako energický a svědomitý muž. Jeho vláda
tedy musela býti hlavním bojem mezi monarchií a oligarchií.
Jakub vydal 1687 Deklaraci snášelivosti, jíž rušil pronásledování
katolíků. 10. června následujícího roku se mu narodil syn, právě
když se o uveřejnění této deklarace pohádal s anglikánskými
biskupy.
Narození syna měnilo celou polohu věcí. Dosud byla dědičkou
trůnu králova dcera Marie, provdaná za Viléma, knížete Oranžského
a místo držícího Nizozemí. Byl to dobrý voják, výtečný politik,
muž silné vůle a nepopsatelně odporných mravů. Z poslední příčiny
byl bezdětný. Když tedy se králi z katolické královny narodil katolický nástupce, musel si protestantský dědic pospíšit, aby se
nějak na trůn dostal. Na tom mu velmi záleželo, aby anglické síly
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zachránily jeho zemi před Francií. Prohlásilo se tudíž, a Vilém to
dal tiskem rozšířit, že syn králův je podvržen; že byl donesen do
paláce v ohřivadle.
Konečně byl Vilém hotov s přípravami, v kapse měl pozvání od
některých biskupů a pánů, vyplul s vojskem a 5. listopadu 1688
přistál v Anglii.
Dějepisci se často ptali, proč Jakub v tuto chvíli neprojevil více
ráznosti a svým silnějším vojskem neporazil Viléma. Odpověď na
to je dvojí. Jednak král byl se všech stran zrazován. Jeho velitel,
pozdější vévoda z Marlborough, po přísahách věrnosti přešel k nepříteli a strhl část vojska (sám Vilém byl zhnusen touto zradou);
a jeho druhá dcera Anna i jeho rádcové jej opouštěli. Další příčinou
Jakubovy chabosti byla jeho choroba. Krvácel z nosu, kterážto věc
nutí člověka k nehybnosti. Opustil tedy bez boje zemi a uchýlil se
i s rodinou do Francie. Vilém pak po dlouhém uvažování byl 1689
parlamentem učiněn králem.
Tím ovšem Jakub nepozbyl všech poddaných. V Anglii arcibiskup
Canterburský Sancroft a sedm biskupů s množstvím duchovenstva
odmítli přísahati nové vládě a založili anglikánské schisma Nonjurorů, které potrvalo až do XIX. stol. Episkopální církev skotská
rovněž zůstala jakobitskou (od ní pochází episkopální církev americká). Ve Skotsku Dundee 1689 povstal v čele clanů z Vysočiny,
ale padl ve vítězné bitvě u Killiecrankie 27. července. V Irsku pak
se v čelo katolíků postavil sám král Jakub, ale po ústupové bitvě
na řece Boyne opustil zemi, a irský odpor skončil se smlouvou —
od protestantů nedodrženou — a kapitulací města Limerick.
Jakub II. pak sídlil v Saint-Germain jako host a spojenec Ludvíka XIV. a tam pobožně zemřel 6. září 1701.
Jakub III., jehož narozeniny — 10. června — nazývají se dnem
Bílé růže podle jednoho jakobitského odznaku, dožil se brzy smrti
Viléma Oranžského. Vilémův kůň totiž klopýtl o krtinu, podle kteréžto okolnosti Jakobité pili „na zdraví malého chlapíka v černém
sametu" (t. j. krtka). Nastoupila na trůn Anna, dcera Jakuba II.
Sama v časné smrti všech svých dětí viděla trest Boží za své;
jednání, ale protestantské cítění a záliba v panování nedaly jí,
aby dopomohla bratru k jeho právu. Utěšovala se tudíž kořalkou.
Na utvrzení panství Whigů podnikla osudný krok — skotskou Unii.
Ve Skotsku totiž poměry se revolucí neuklidnily. Jakobité i po
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smrti Dundeeově měli za sebou velkou část národa, lnoucí ke staleté
dynastii. Ba sami presbyteriáni, rozhořčení náboženskou lhostejností Vilémovy vlády, nejevili již tolik odporu proti restauraci.
A tak se revoluční režim opíral o dosti málo: o kmen Campbellů,
jehož náčelník vévoda z Argyle byl dědičným vůdcem presbyteriánské věci, a o presbyteriánské kazatele. Tu se tedy Whigové rozhodli
spojití Skotsko s Anglií ve Velkou Britanii; a r. 1707 skotští
revolucionáři svou starobylou vlast zaprodali. Tím byl národ ještě
více přitahován na stranu legitimity.
Anna r. 1714 umřela. Všichni čekali, že její smrt bude znamením
k restauraci. Prvním ministrem byl Bolingbroke, generálním hejtmanem vojsk Ormonde —- oba Jakobité. Ale nedovedli jednat včas.
Bolingbroke se pak uchýlil do vyhnanství a byl státním tajemníkem
krále — pak zase ho opustil a vrátil se do Anglie. Zanechal „Ideu
vlasteneckého krále" — knihu, z níž pramení moderní royalism.
Jinak byl deistou a vytrvalým návštěvníkem hampejzů.
Na trůn nyní dosedl nebo spíše, jak bylo dobře řečeno, byl do
do něho nacpán kurfiřt hannoverský Jiří, který se jakživ anglicky
nenaučil a zájem o Anglii projevil celkem jen tím, že své souložnice
udělal anglickými vévodkyněmi.
Za těchto okolností se rozhodl hrabě Mar povstati 1715 ve Skotsku. Tento obtloustlý ctižádostivec sice dosáhl toho, že Jakub ho
udělal vévodou, státním tajemníkem, rytířem Podvazkového a Bodlákového řádu, jinak však jeho neschopnost povstání zkazila. Ani
povstání v Anglii, ani přítomnost krále nemohla odvrátiti porážku.
Král prý byl korunován nebo aspoň nastolen ve Scone.
Ještě jedno neúspěšné povstání bylo r. 1719, a od té doby
Jakub III. již do pole nevytáhl.
Jakub III. (VIII.) byl kníže statečný, čestný, zbožný, mravný,
dobrotivý, pilný a rozumný; scházela mu však ráznost a rychlost
jeho syna. Jinak byl by snad dobyl zpět svých tří korun. Alespoň
Evropa byla o jeho právu přesvědčena: Leopold I. na příklad
dlouho se rozpakoval odpírati mu titul knížete Waleského, tak
jako ostatně se dotazoval svých duchovních rádců, zda je mravně
oprávněn nazvati svého spojence Viléma králem. Tehdy zajisté
Uznati nějakou vládu ještě něco znamenalo! (Ovšem — že Domu
habsburskému se dostalo posměchu svobodomyslných dějepisců za
to, že se v politice řídil mravními zásadami a radou zpovědníků.)
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Manželkou Jakubovou byla Klementina Sobieská, vnučka krále
Jana, kterou jen s velikými obtížemi a překonáním hannoverských,
úkladů dostali jeho poslové ze slezského města Olavy, které držel
její otec od českého krále. Žila se svým manželem v Římě a měla
dva syny: Karla a Jindřicha.
Za první polovice XVIII. stol. jakobitská věc byla stále velmi
blízká úspěchu, a toho pádným důkazem je množství lidí sobeckých, ba nemravných, kteří se k ní přidávali vedle lidí nezlomné
věrnosti a vznešených citů. Jakobitism měl všecky živly státní
organisace, ovšem zase mezi jeho stoupenci řevnivost o tituly a
hodnosti budila nedorozumění.
Za války o dědictví rakouské Francie se rozhodla zase pomoci
Stuartovcům. Pomoc sice byla nepatrná, ale dostačila, aby Karel,
kníže Waleský, starý 25 let, se vypravil do Skotska. Zděšení stoupenci jej prosili, aby šel domů. „Přišel jsem domů", prohlásil a
19. srpna 1745 byl královský prapor pozdvižen u Glenfinnan a
Karel prohlášen zemským správcem. Zmocnil se města a paláce —
ne však hradu — v Edinburghu a 21. září zahnal na útěk nepřítele u Prestonpans. Po bitvě zakázal radovánky, kteréž v občanské válce nepokládal za vhodné. Pak táhl do Anglie a dospěl až
do Derby, zatím co vláda zoufale sháněla německé žoldnéře, ale
také Angličany dosti ubohé, aby se dali na vojnu. Již v Londýně,
ve vojsku, ve Walesu se jevil nepokoj — ale o tom Karel nevěděl;
a zatím vyzvědači vlády přesvědčili jeho vůdce, že jim hrozí obklíčení. Dali se tedy proti vůli prince na ústup k ohromné radosti
vládních věřitelů. (Nutno totiž podotknouti, že státní dluh v moderním smyslu je vymoženost Whigů, kteří odtud brali velmi spolehlivé spojence!) 17. ledna 1746 ještě Karel zvítězil u Falkirku,
ale 16. dubna byl poražen u Gullodenu. Vítěz, vévoda z Cumberlandu, syn Jiřího II., se vyznamenal soustavným pobíjením raněných.
Pak se princ Karel po několik měsíců skrýval před anglickými
vojáky, až koncem léta mohl uniknouti do Francie. Ze přes velikou
slibovanou odměnu nikdo na Vysočině a na ostrovech prince nevydal, mohli liberální dějepisci vysvětliti toliko tím, že prý nevzdělaní horalé neznali ceny peněz... Vláda se postarala důkladně, aby se povstání neopakovalo. Následovaly totiž popravy,
konfiskace, zrušení patrimoniálního soudnictví náčelníků, zákaz ná-
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rodního kroje (který ovšem i horaly se strany Whigů naklonil pravému králi), načež následovalo především zbídačení a vylidnění
Skotska, k němuž šlechta nového režimu vydatně přispěla. Jakobitism byl nyní v plném úpadku.
Karel sice činil vše, aby dostál svému slibu osvoboditi své krajany, ale ukázalo se vše marným — i dočasný jeho vstup do
anglikánské církve za tajné návštěvy v Londýně 1750. Zatím jeho
bratr Jindřich vévoda z Yorku a Albany se stal kardinálem, čímž
si ovšem pohněval jak Karla, tak protestantské Jakobity.
Karel III. se vrátil do Říma 1766 krátce po smrti svého otce,
jehož od r. 1744 neuviděl, a byl s královskými poctami přijat od
bratra, ne však od papeže. Pak se i oženil — ale nešťastně, a byl
pak rozveden. Ve stáří byl dle tvrzení svých nepřátel pijanem —
o tom však není jistoty. Jisto je ovšem, že po léta žil ke své
škodě a necti s Clementinou Walkinshawovou a zplodil dceru —
vévodkyni z Albany, která ho o málo přežila. Svůj pohnutý život
dokonal 1788 v den popravy Karla I.
Jindřich IX. nenašel již takřka nic z jakobitské organisace.
Ostatně bouře francouzské revoluce nedovolily mu starati se o obec
svých stoupenců; za to se zasloužil o Církev uspořádáním volby
Pia VII. Zemřel v chudobě, ale všemi ctěn, r. 1807. Své rodinné
památky odkázal panujícímu rodu, což se někdy vykládá tak, že
jej uznal za své dědice.
Avšak ještě zbylo několik nezlomných Jakobitů, kteří v Karlovi,
králi Sardinském, viděli zákonitého krále britských království. Na
politickou činnost sice nebylo pomyšlení. Ale ve smýšlení Anglie
a Skotska nastal určitý obrat činností W. Scotta a celým hnutím
romantickým, které přivodilo větší úctu k minulosti; pak také
Jiřím IV. počínajíc angličtí panovníci, nevidouce již v jakobitismu
nebezpečí, snažili se získati skotský národ šetrností k jeho citům.
Ostatně doufali sami míti prospěch z pěstění royalistických vzpomínek. Tak dlužno chápati vážnost královny Viktorie k jakobitské
historii. Nebylo také srovnatelno s anglickou svobodou, která
v XIX. věku se rozvinula, potlačovati projevy nějakého neškodného citu; a tak bylo lze na př. postaviti poraženým pomník u Cullodenu. Jinak ovšem liberální XIX. století bylo dobou praktického
zániku jakobitismu. Přirozená knížata britských království se
k žádným nárokům nehlásila a byla ostatně stíhána jinak neštěstím: vévoda z Modeny byl s trůnu svržen.
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Ale na konci století se již jevila první znamení příští reakce: a
to se týkalo i jakobitismu. Pomník Karla I. v Londýně se stal
předmětem oslav, a vytvořily se znovu jakobitské organisace.
Scházelo jim ovšem to hlavní : nápadník. Princezna Marie modenská, provdaná za krále Ludvíka III. bavorského, odmítala projevy
svých stoupenců. Nemohlo ovšem ani jejímu synu býti příjemno,
když jsa poslán od svého otce k anglickému dvoru byl přivítán
shlukem lidí zpívajících anglickou hymnu na j e h o úmysl. Ani
světová válka nepřerušila podobné projevy — Jakobité přece mohli
tvrditi, že jejich dynastie na podobných pohromách viny nenesla.
Jestliže však jakobitism jako strana se scvrkl na několik lidí, jejichž
prostředky s obtíží stačí vydávati časopis a pořádati několik projedu (které sice parlamentní vládu nemálo mrzí), tím větší je význam ideí jakobitských v theorii. a tím větší obrat, který nastává
v názoru dějin na rod Stuartovců. Zajisté ani Chesterton ani Belloc
se svými názory v této věci netajili.
Je tedy nyní třeba, abychom pojednali o výsledcích a významu
anglické revoluce.
Ihned nám bude nápadné to, co ji jako anglickou revoluci dělí
od evropských. V Anglii, kde vždy kompromisu a vyrovnání dali
přednost před důsledným vybojováním sporů, vynasnažili se dáti
revoluci co nejméně revolučního rázu. Kromě královské kokardy
sotva co se změnilo na státních formách a revolucně-parlamentní
původ královské moci byl sotva připomínán v okamžicích krise.
Zato ve střední Evropě jsme se dožili toho — a hrozných následků
toho — že původci změny ve formě státu si počínali, jako by byli
založili kolonii nalezenců na pustém ostrově. Angličani si zakládali
vždy na nepřetržitosti svého ústavního vývoje.
Přece však veškeren státní život nesl stopy převratu. Anglická
monarchie za německých knížat se stala funkcí cistě ozdobnou — a
tento způsob, t. zv. konstitucní monarchie (která nemá co ciniti
s omezenou monarchií — monarquía templada — tradicionalismu)
se stal ideálem Blbého století. Šlechta ztratila hlavu, která ji nutila
k plnění povinností, a stala se v Anglii i ve Skotsku a nejvíce ovšem
v Irsku hamižnou, kapitalistickou oligarchií. Skotsko se octlo ve
vleklém, Irsko pak v nesmiřitelném sporu s Anglií: Irsko se v posledních důsledcích revoluce stalo republikánským. Anglikánská
církev se stala státním ústavem, do něhož se určitý stupeň věro-
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učného zájmu vrátil teprve oxfordským hnutím, ovlivněným ostatně
tradicí Nonjurorů. Dissidentská hnutí protestantská sice pomalu
— velmi pomalu — se naučila snášenlivosti, ale jen za cenu věroučného obsahu. Parlament pak se stal svrchovaným. Panující třídy
vytvořily kapitalism za přímé podpory oranžských státníků. Konečně a snad hlavně se myšlení Evropana seznámilo s myšlenkou
revoluce. Dosud totiž se feudální křesťanská Evropa od kočovnické
a polygamické Asie lišila hlavně stálostí svých dynastických poměrů a tato stálost evropských států byla jistě hlavní příčinou
evropské kulturní a mocenské převahy. Od ustálení usurpaoe
v Anglii se však myšlenka legitimity stále více tratí, načež se převracejí pak už nejen dynastie, nýbrž i hranice států, a konec tohoto
vývoje vidíme na dnešních osudech starého českého státu.*)
Dnešní Evropa je taková, že ne neprávem vzpomeneme na událost,
která její stav přivodila a rozpomeneme se na lidi, kteří s o b ě d váním svých životů usilovali tento vývoj odvrátiti.
Přistání Viléma Oranžského je začátkem moderní Evropy. Slušelo by se tedy návršiti kvítí v Saint-Germainském kostele na
hrob Jakuba II.

* Zbývalo by něco říci ještě o symbolech jakobitských. Kokarda jejich je bílá. Bílá růže a dub jsou jejich rostliny. Na jakobitských sklenicích bývá někdy
růže se dvěma poupaty: Jakub III. a jeho dva synové. Z těch sklenic pili legitimisté při svých tajných schůzkách: když ve smíšené společnosti byli nuceni pít
na zdraví krále, zvedali sklenici nad láhev z vodou — což znamenalo: Na zdraví
krále za vodou! Hvězda, zjevivší se při narození Karla III. byla také někdy na
sklenicích.
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Varia
České

herese

Karel Čtvrtý, císař římský a král český toho jména prvý, udělal
z koruny České nejmocnější stát středoevropský, rovný Francii,
předčící Uhry a Polsko. A l e (podškrtli jste si to Ale?) míval záchvaty zbožnosti přímo mystické, kdy se uchyloval na Karlštejn,
kde se modlil a postil a sbíral podezřelé relikvie. Také kněžstvo
rozmnožil a obohatil tak, že upadlo. Tak tedy přišel náš Mistr Jan
Hus, kterého římští kněží pro pravdu upálili, začež vznikli husité.
Ti zavedli táborskou demokracii a nebyli lupiči a žháři, jen spálili
Zbraslav, Sedlec, Vyšehrad atd. atd. a nakonec měli samotné vypálené a zbořené Cechy. Lucembursko, Branibory a půl zahraničních
lén totiž od Koruny odpadlo nadobro, a Moravu se Slezskem měl
v ruce dědic královské krve. A tak páni katoličtí a umírnění husité
ho zvolili králem, a to bylo od nich velmi nehezké, poněvadž to
byl katolík a dokonce Habsburk. Ovšem Morava a Slezsko se tím
vrátily ke Koruně. Ale pak si národ zvolil Husitského krále, a tak
byly zase války, a Morava a Slezsko se odtrhly znovu a Osvětimsko
se Zátorskem byly ztraceny navždy. Měli pak králem zase dědice
královské krve, a to byl katolík a vůbec docela neschopný člověk;
ovšem Moravu, Slezsko a Lužice ke Koruně vrátil, a vystavěl veliký
palác královského hradu a Prašnou bránu, jak už katolíci dovedou
lahodit smyslům. — A poněvadž císař Zikmund, Albrecht, Matyáš
Korvín a německá knížata byla zaměstnána husitskými válkami,
mohli Turci zvítězit u Nikopole, pak dobýt Cařihradu, Trapezuntu,
zvítězit u Varny a oblehnout Bělehrad. A když zvítězili ještě u Moháče, poněvadž většina českých pánů měla jiné starosti s rožmberským dědictvím, a když Turci už mohli na Moravu, zvolili v Cechách
králem Ferdinanda, a to bylo osudné rozhodnutí. Kdyby ho nebyli
zvolili, mohli tu vládnout Turci a ti by sem jistě nebyli zavlekli
jesuity, naopak byli by vyhubili bývalou šlechtu a mohli jsme být
d o c e l a demokratický národ jako Srbové a Albánci. Ale Habsburkové utiskovali podobojí (ani nedovolili pražským konšelům upalovat
České Bratry) a proto musel být odboj. Ovšemže protestanté měli
dobrou zahraniční politiku: měli spojence ve Francii, v Anglii,
v Turecku a u protestantských Němců, a aby ukázali svou evropskou
Řád 1939/ 4
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koncepci, udělali králem falckraběte rýnského a veliteli vojska
pány z Anhaltu, z Thurnu a z Felsu. A jen co je pravda, třicet let
se po Evropě válčilo, poněvadž broumovští Němci chtěli mít modlitebnu na klášterním majetku*) — a výsledek byl ten, že od Koruny
byly ztraceny Lužice a z lidí v Cechách zůstala jen třetina. Ale
aspoň poklady pražského hradu byly s pomocí českých emigrantů
zachovány pro protestantskou věc a jsou ve Švédsku ještě do dneška.
A pak bylo v Cechách Temno, tak co bych vypravoval.
Ale přece jen došlo jednou na rod habsburský, který vymřel a
tehdy se naskytla skrytým kacířům možnost něco pro svou víru
udělat. Dělali vyzvědače pro krále pruského. Čeští páni projevili
aspoň trochu českého uvědomění tím, že uznali králem kurfiřta bavorského, a pruský král — protestantský hrdina, přišel své souvěrce
osvobodit. A tím se stalo, že Koruna ztratila tři čtvrtiny Slezska.
Pochybujete o tom, že takto asi nazírá „malý český člověk", totiž
jpanchart Švejka a pokrokové učitelky, na dějiny svého národa?
Že v jeho mysli „nářek nad účinky utrejchu sousedí s každodenní
chvalořečí na utrejch?" Že boj proti Církvi pokládá za všech okolností za hlavní úkol české politiky? — Tak se trochu podívejte,
jak a proč se k nám dostala republika. V říjnu 1918 zajisté nešlo
jen, nebo spíše hlavním pořadatelům nešlo vůbec, o obnovu čili
restauraci českého státního práva. Však z české ústavy, tak propracované a osvědčené, neobnovili zhola nic. Ostatně neměli co činit
s věrolomným Františkem Josefem I., nýbrž s Karlem III., toužícím
napraviti křivdy na Čechách spáchané. Ale ani sesazení Domu Rakouského nemuselo přivoditi republiku — což její původci dobře
věděli; ostatně jim to nenadále zesnulý Štefánik byl vyjasnil. Jenže
— co tito kouzelníci vůbec vytýkali Rakouské dynastii? Nečeský
ráz? Manžel americké protestantky, tchán švýcarského doktora
sotva mohl tohle vyčítat pravnukům Anny Jagailovny a Elišky
Přemyslovny. Snad jim vadil „rámec Rakouska" kolem české samostatnosti? Dvacet let nic nedělali, nežli že stát zapojovali do mezinárodních útvarů. Byli přesvědčenými republikány? Za dvacet let
nepřipustili skutečnou volbu hlavy státu. Chtěli osvobodit Slováky?
Dvacet let je chovali v jakési vyšetřovací vazbě, nebo převychovací
polepšovně. Tedy proč tito lidé sesadili českého krále? Z důvodů,
které konečně ovládají každého člověka; z důvodů náboženských.
* Jestlipak už někdo zkusil postavit mariánský sloup na pozemku Husovy fakulty?
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Bílá hora musí být odčiněna. Tábor je náš program, Řím musí
být souzen a odsouzen. Nebude králův ani papežův. Marie, povol.
Tohle byla hesla mladé republiky. Skutky následovaly. Padl mariánský sloup, padaly svatojanské sochy, vznikla církev československá, kříže padly na popelářské vozy, na Hradě byl vztyčen
husitský prapor; a naopak vyšly rozličné tajné výnosy a pokyny,
že svatých jmen a obrazů nesmí být na státních symbolech užito.
Jen sv. Václav dostal (jako Komenský) pamětní známku. Zato jeho
korunu by nejraději (kdyby chladná řeka plynoucí kolem parlamentu jim nebyla připomenula hrozivé možnosti) byli vystavili
v museu mezi sbírkou koprolithů a Puchmayerovou fajfkou. Kdyby
se byli dočkali dvacetiletí svého režimu, můžete si představit ty
řeči? Všichni podklofáčové a podfarští by byli pořádali pravé orgie
rouhání, a jubilejním kacířstvím by byli jejich nectné huby přetékaly. Ale co ? Rána nás zastihla... nec per nostrum patimur
scelus iracunda Jovem ponere fulmina! Neboť co jsem četl n a 1.
října t. r. v časopise „Zář"? (Jakého asi ohně?). 2e Hitler stojí
nesmírně vysoko nad netvorem Dollfussem, poněvadž aspoň zrušil
vyučování náboženství! A že husité káceli každý strom, na němž
byl kříž, a že nám mají být vzorem! A v našem rozhlase jsme slyšeli,
že „nedáme zahynouti sobě ni budoucím"! Divíte se ještě?
Stalo se prostě toto: jednou národ provedl odpad od víry a revoluci proti legitimitě. Ztratil mnoho, a nebýti včasného návratu
k dědičnosti, mohl ztratiti víc. Po druhé provedl revoluci proti Církvi
a legitimitě, a ztratil Lužice a mnoho svobod. Po třetí provedl revoluci pod vedením nepřátel Církve a (ač mohl prostě restaurovati
právo) schválně pošlapal zásady a tradice legitimity, a vybudoval
republiku na základech revoluce a sebeurčení. Ztratil polovinu korunních zemí a samostatnost své politiky. Neboť Bůh sice slíbil své
milosrdenství od pokolení do pokolení těm, kteří se ho bojí; ale
ovšem těm druhým nezbývá než jeho spravedlnost.
„Proroci tvoji prorokovali tobě věci klamné a marné" naříkal
Jeremiáš nad zbořeným Jerusalemem. To bylo i naše neštěstí již
po třikrát. A teď nezbývá nám naděje lidská. „Assyrie nezachrání
nás", to se ukázalo. Tedy co? Nad hroby ještě se modlí Církev: „Od
stráže jitřní až do noci doufej Israel v Hospodina. Neboť u něho
slitování jest, a hojné u něho jest vykoupení. A on vykoupí Israele
ode všech hříchů jeho . . . "
Jindřich Středa
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Láska

k

půdě
Zlořečená země pro

tebe,

s bolestí jísti budeš z ní
po všechny

dny života

svého.

GENESIS 3, 17.
Ten člověk, který opustil svá pole a odešel do města, zradil. Setkal jsem se s ním
v kanceláři, kde jeho mohutné, robustní tělo ostře se odlišovalo od kancelářsky
vysedlých lopatek a svislých ramen jeho kolegů. Jeho široké, těžké dlani by bylo
lépe slušelo držadlo pluhu nebo otěže koní, svážejících na žebřiňáku úrodu s polí,
než titěrná násadka s perem. Ne že by tento člověk pracoval hůře než ostatní!
Byl houževnatý, vytrvalý, důkladný i pohotový. Avšak celým svým vzezřením se
jaksi do města nehodil. Ten člověk si zachoval všechen obdiv a lásku k venkovu a
respekt k selské práci. Ale jako věčná písnička vracela se mu na rty slova, když
se ho někdo ptal, proč nezůstal s bratrem na rodném gruntě: Proč bych se dřel,
je to dřina, takhle mám své peníze a jsem svůj pán! Ale běda, jestliže některý ze
zlomyslných kolegů zaryl si po městském způsobu do selského stavu. Nad rozčileným proudem jeho obrany míhaly se těžce zaťaté pěsti. A přece tento člověk zradil...
Město má cosi přitažlivého do sebe. Zde obíhá více peněz. Zde práce není závislá na počasí. Zde jsou žně každou sobotu nebo prvního, a víš přesně, co sklidíš. Pro venkovského bezzemka je továrna v jistém ohledu městem. Práce v továrně
není tak namáhavá a zdánlivě lépe placená. Můžeš sice při ní ztratit zdravou barvu
a přijít snáze k úrazu. Ale kdo dnes rád nezaplatí kusem svého zdraví za kousek
lepšího živobytí?

Avšak

otázka

katastrofálního

vylidňování

venkova,

hrozivého

nedostatku pracovních sil v hospodářství, který jsme poznali více než kdy jindy
právě letos, není jenom otázkou útěku vesnice do města. Je také otázkou selské
morálky.

Nikde jinde si tak dobře neuvědomíme, že rodina tvoří základ lidské

společnosti, jako právě u stavu selského. Zde je to nejen společenství krve a zvyků, nýbrž i souručenství společné práce. Již sama početnost rolnické rodiny zaručovávala skoro pracovní soběstačnost. Ale dnes? Systém jednoho dítěte, tento neblahý vzor města venkovu, zakořenil se v selských rodinách hrozivou měrou. Město
svůj úbytek v tomto směru nahrazuje neustálým přílivem z venku. Ale venkov?
Morálka venkova není lepší městské, jak by se rádo namluvilo v některých kruzích.
Bují tu stejně potraty, rozvody, rozluky. Vzmáhá se sobectví, ,nedružnost. Kostel,
onen přirozený duchovní a duševní střed vesnice, v němž se její výrobek^ chléb
vezdejší, proměňuje nadpřirozeně v potravu duše a posilu těla, je opuštěn. Den
sváteční není již všude dnem svátečním a kříže a boží muka u cest nejsou již
oněmi viditelnými

připomínkami všemocného

Boha, v jehož jménu a s jehož

pomocí byl dříve člověk zvyklý práci začínat i končit.
Ale i tam, kde je více dětí, vidíme onu snahu „odejít za lepším", na studie,
za povoláním městským. V dětech se nepěstuje láska k půdě, k práci na poli.
Y obludné snaze ulehčit dětem osud a život přetrhávají se kořeny staletých tradic,
člověk se vykořeňuje již v mládí, a putuje často již s humen svého dětství po
asfaltových cestách za fata morganou panského živobytí. Na vesnici se vrací jako
host, v naškrobeném límečku a vyžehlených kalhotách. Ba, stávají se i věci horší!
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Celé statky se dávají do pachtu a jejich majitel úřaduje ve městě. A snad věc
nejstrašnější:

člověk, který se na vesnici nenarodil, který nerozezná pšenici od

žita, člověk spekulant, který je snad ředitelem banky či majitelem nějakého závodu, dává si přidělit zbytkový statek,, aby si z něho učinil zdroj dalšího příjmu:
bez lásky k půdě, bez porozumění pro selskou práci. Je takřka stoprocentním akcionářem podniku, který vyrábí chléb. Kdybych byl zákonodárcem, nikdy bych nepřipustil, aby vlastnil statek někdo, kdo na něm nebydlí a nepracuje. Tak jako
bez zbrojního pasu nesmí se nosit zbraň, tak bez „selského pasu" nesměl by se
ciržet ani korec polí.
Viděl jsem letos na polích obilí, které neměl kdo sklidit. Vyrostl chléb a nebylo
rukou, které by jej utrhly. To nebyl chléb pohozený ze svévole. To byl chléb,
který si člověk nezasloužil, neboť ztratil lásku k půdě. Onen hlad po půdě, který
zatvrzoval selská srdce až do kalendářových příběhů, který vedl ruce, které přiorávaly meze a stěhovaly mezníky, onen hlad snad již neexistuje. Ale zdá se,
žé není ani dosti lásky k půdě, oné selské ctnosti, jež udržovala po staletí rody.
z níž prýštila láska k potomstvu, k národu a vlasti, a jejíž hlubokou, propastnou
základnou byla láska k Bohu.
Vůní selské práce je vůně chleba. A láska k půdě je nerozlučně spojena s láskou k selské práci. Není vznešenější a obtížnější práce, než je dobývat chleba.
A je to práce nejsvobodnější. Jenom doba jako tato, která ve své úzkosti o bytí
je nakloněna v pošetilém zoufalství obětovat svobodu za pohodlnější závislost či
dokonce otroctví, mohla člověka připravit o lásku k půdě. Není to, na štěstí, zjev
obecný. Mohli jsme dobře o letošních žních

postřehnout

zápas, do něhož se

selský stav pustil z nedostatku pracovních sil. Byla to místy šílená orgie práce,
únavné a deptající, neznající oddechu, zápas se „zlořečenou zemí", zrazenou lidskýma rukama. A v tomto šílení opuštěných, nedostačujících rukou jako by násilně
opět rozkvétala, takřka vynucena a přinucena, ona stará, odvěká a plodná láska
k půdě, k zemi, do níž člověk ukládá zrno a svůj pot, aby mu vydala chléb. K zemi, z níž jsme vzešli a do níž složíme své kosti.
Zde se již ocitáme na okraji tajemství, jehož klíčem je Bůh a jehož smyslem je
úděl člověkův. A kdyby tu stál člověk s hrstí zrna v ruce a neměl by lásky k půdě, do níž je má rozhodit, kdyby neměl lásky ke gestu, jímž zrní rozsévá, k dětem,
které tak budou činiti po něm od věků do věků až do skonání světa, kdyby člověk
nemiloval slova modlitby, jimiž prosí Boha, aby požehnal jeho práci, pak by zahynul hladem. Neboť láskou a jenom láskou může být člověk živ.
V dobách neklidu a nejistoty stává se i selská práce politikou. Chesterton kdesi
vtipně poznamenal, že republika je založena na pluhu. Dovolme si přidat jedno
slovo, které stále podtrhujeme ve svém uvažování: na lásce k pluhu.
Jan Rey
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v

Listy z Ceskosl ov&nslíd
Podivuhodný
I. Odkud přichází

život

Mr. H a r r y

Greena
^.

Prarodiče osvíceného světoobčana a Nového Evropského Člověka
PhDra Harry Greena, pohybovali se většinou jízdmo na mulech,
mezcích, oslech a velbloudech a byli známi po všech pouštích a stepích Asie co národ vyvolený. Zel, nedochovaly se nám zprávy takové,
abychom mohli přesně oznaciti některou z těch nesčíslných dvojic
starého tohoto národa jako skutečnou praprapraprababicku a prapraprapradědečka svrchu zmíněného gentlemana. Prvou osobou
historickou z rodiny Grúnů jest teprve jeho děd, ruský žid, Isák
Grjun.
II. Rodokmen
Isák Grjun, obchodník s kůžemi v Bialystoku, narodil se tamtéž
právě na Nový rok 5589, což slusí považovati za znamení štěstí
a hojnosti. Opravdu, žil sťastně až do roku 5609, čili dle křesťanského letopočtu 1848, kdy byl postižen pogromem; i vidíme jej,
jak s manželkou svou Rebekou a s dětmi svými uhání na Západ,
nesa v ranci králičí kůže a něco peněz. Zastavil se až ve Východních
Průších v Královci, kde bylo klidno a bezpečno, ježto tam kdysi
bydlil Immanuel Kant. Isák Griin se ovsem pranic nestaral o Immanuela Kanta; otevřel si malý krámek a prodával. Co prodával?
Vse. Prodával zlámané kličky k bruslím stejně dobře a úspěsně, jako
akcie železných drah. A jak mu přibývalo let, bohatl a tloustl.
1 stal se z něho vážený obchodník pan Isák Griin.
Manželka Rebeka podarovala mu šestero synů. Všichni se věnovali
obchodu a když dorostli, oženili se. s bohatými dívkami a odešli do
různých a vzdálených zemí západu, východu, severu i jihu, aby uzavírali absolutní i relativní obchody.
Jen nejmladsí syn, jemuž byla dána jména Siegfried Gotlhold
Immanuel (na památku pana Kanta), zůstával dom\a u otce, neboť
studoval na velikého pána. Navštěvoval gymnasium v Královci a
později, když se starý pan Isák Griin hnul se svým obchodem opět
o kus dále k jihozápadu, do Berlína, dal se Gottholdek či Sigi
neboli Siegfried, zapsati na universitu.
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Studoval královnu věd, medicínu.
Oj, byl to chytrý hoch, ten Siegfried Gotthold Grün! Chytrý
chlapec a veliký Germán před tváří Hospodinovou.
Ježto nemůže býti členem studentského spolku, dává si cíle
u lazebníka dělat i na tváři bezbolestné a odborně provedené
jizvy, kus za 50 feniků.
„Je již jako hotový doktor," říká pan Isák Grün. „Profesor Eisentrottel ho jistě udělá již brzy docentem, tak ho má rádi'*
Léta plynou.
Mladý Siegfried Gotthold Immanuel Grün není již více mladý.
Ba, starý je a trápí ho cukrovka.
Jest ženským lékařem v Drážďanech.
A má syna.
III. Harry
Jmenuje se Harry, Harry Grün, zní to docela chic.
Narodil se v Drážďanech roku 1898.
Je tedy Němec. Ano — německy mluví, to je pravda, ale stejně
dobře hovoří anglicky, francouzsky, rusky, maďarsky, polsky, rumunsky a česky. Ve všech těchto zemích má široce rozvětvené
příbuzenstvo, samé bratrance a sestřenice.
Je Židem? Není.
Vystoupil přece z náboženské obce.
Je internacionál.
Kromě toho nevěří vůbec v Boha.
„Bůh je dobrý pro starší generaci'/* říká mladý Harry Grün a zapaluje si cigaretu desetitisícovou bankovkou v kavárně na Unter
den Linden v Berlíně roku 1922
IV. Čím se proslavil
Vystudovav na několika ctihodných i méně ctihodných universitách poválečné Evropy, PhDr. Harry Grün stal se jedním z budovatelů nového světového řádu, pokrokovým novinářem a spisovatelem.
Jeho svobodomyslné názory získaly mu v neuvěřitelně krátké
době hojnost oddaných ctitelů.
Psal do všech celných evropských listů. Nedávno ustavená Československá republika otvírala mu s nevsedni ochotou sloupce svých
demokratických novin. Nelze se tomu ostatně diviti. Její osvícený
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president přinesl s sebou ze svých cest tři znamenitá hesla — Rovnost, Volnost, Bratrství a nádavkem ješte Humanitu.
Od Západu vanul novy, čistší vzduch.
Harry vycítil, že přišla jeho doba i dal se do práce. Nebyla to
práce ani usilovná, ani vyčerpávající, spočívajíc hlavně v nekonečně dlouhém mluvení, vysedávání v ženevských, pařížských, milánských, vídeňských, berlínských a pražských barech a kavárnách
a v psaní krátkých politických článků, ale nesla bohaté ovoce.
Nakonec však jal se milý Harry Grün, bez jakéhokoli vážnějšího
předchozího studia, spisovati historické knihy.
„Mohutné fresky...
nahozené jistou a pevnou rukou přísného
vědce, fenž jest zároveň umělcem..
, tak a podobně zněl novinářský žvást o jeho veledílech.
Harry Grün neušetřil nikoho.
-Ať to byl Bismark nebo Vilém II., Napoleon či Alexander, Caesar
nebo Radecký, všechny urazil a pošpinil svým břídilstvím. Odvážil se
dokonce vztáhnouti svou nestydatou ruku i na Krista. „Kristus člověk a jeho učeni', tak zněl nadpis té pusté míchanice nesmyslů,
urážek a rouhání, jež byla prodávána po celém světě v milionech
výtisků.
Posléze Mr. Harry Green (té doby stal se Angličanem a bylo mu
uděleno čestné občanství města Cardiffu za veliké zásluhy o Mír
a Bratrství Mezi Všemi Národy Civilisovaného Světa) obrátil svůj
historický vid na vůdčí osoby současné doby, ježto celý starověk,
středověk i novověk se všemi svými králi, císaři, vévody, knížaty,
rytíři a korouhevnými pány byl jím již úplně vybrnkáván.
Ježto monarchové právě nebyli v módě, počal interviewovati
presidenty, tyto zářné příklady občanských ctností, nastolené lidem
a vládnoucí lidu skrze lid.
Hoj, byla to zajímavá, poučná a veselá práce!
Mussolini — Kemal Atatürk — Masaryk, ti všichni ocitli se
náhle v prudké palbě všetečných otázek čilého Angličana Mr.
Harry Greena.
„Píši o Vás knihu, sire" říkal s úsměvem presidentům — „bude to nestranná kniha a poslouží budoucím historikům. Všechny
Vaše myšlenky a projevy zůstanou zachovány na věky. A příští
generace budou čísti knihu o Vás s utajeným dechem, budou v ní
nalézati Vaše nesmrtelná slova a čerpati útěchu ve dnech bouří..
věstil Mr. Harry Green.
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Tak se stalo, že kniha s titulem
„M a s a r y k - otec
národa".
byla vůbec nejtlustší a nejúspěsnější knihou Mr. Harry Greena.
V. Mr. Harry Green v ČSR

Konečně se u nás usadil. Dalo se to čekati. V Československu
(in Czechoslovakia) ho nejlépe pochopili. Jisté veliké nakladatelství
přímo chrlí jeho spisy, politické články, essaye o demokracii.
Češi (the Czechs) ho čtou.
Češi jsou šťastný národ. Jsou Masarykův lid. (Are the people
of Masaryk.)
Masaryk je veliký člověk. (Masaryk i s the great man.)
Také Beneš je velký muž.
Oba jsou Noví, Velcí Evropané.
Češi vědí, koho mají zvoliti presidentem. Zvolili Masaryka.
Češi vědí, koho mají čísti. Jsou národem písmáků.
Čtou Mr. Harry Greena.
Mr. Harry Green má bratrance, řekněme v Pardubicích. Je to
však pouze obyčejný člověk, obchodník a jeho obdiv Mr. Harry
Greena trochu nudí. Pan František Grün, obchodník z Pardubic,
říká o Mr. Harry Greenovi: „Můj bratranec, slavný spisovatel,
Grün z Berlína — či, pardon, je teď Angličanem — znáte ho, že ano,
přece velmi známý spisovatel, ovšem, ovšem, báječný člověk! Má
báječně mnoho peněz, báječnou vilu, je báječně chytrý a báječný
demokratický. A každou chvíli je u pana presidenta na Hradě,
obědvají spolu a propírají Evropu
Nu, to se rozumí, otevřené hlavy, Mr. Harry Green a pan president — kampak se na ně hrnou jiní státníci!
Mr. Harry Green se usídlil v Praze, na Barrandově. Má tam
vilu. A dvakrát denně dojíždí svým automobilem značky „Chrysler
"
do kavárny „Mánes ".
VI. Jeho blahodárná činnost

y

Vila Mr. Harry Greena jest překrásná. Jest obklopena nádhernou
zahradou. Na drátěných vratech jest připevněna solidní pozlacená
tabulka.
GREEN.
Všaktě každý dobře ví, kdo to je!
Což nepíše téměř denně do Lidovek výtečné články pod pseudonymem Václav Houdek?
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A nepíše-li též do Prager Tagblattu pod pseudonymem Alfred
Schindler?
A do Prager Presse pod jménem Jaro Dvořáček?
A do anglických, francouzských a německých novin pod jinými
a jinými jmény?
Ó, Mr. Harry Green se vyzná ve svém řemesle, jen co je pravda!
Jest hybnou pákou Nové Evropy.
Jeho elegantní salony na Barrandově jsou otevřeny všem dobrým
demokratickým Čechům a Němcům, levým Francouzům, levým
Španělům (zbraně Španělsku), osvíceným komunistickým Číňanůmy
protifašistickým Italům a intelektuálním Negrům.
A tam přichází nesmrtelný romanopisec Čarel Kapek (ťhe most
brilliant of the Czech authors), se svou chotí, básnířkou Olgou
Zpěvnou (kandidátka Nobelovy ceny), přichází budovatel státu
Perdinand Feroutka, duchaplný trockista a snob Alois Hofmistr,
spisovatelé: Maxmilián Brode, Jindřich Abeles, Tomáš G. Fischl,
skladatelé, virtuosové a malíři Süssmilch, Weiner, Arnstein a jiní
slavní Čechové.
V krbu hoří polena, oheň vesele praská a Mr. Harry Green
puká z dýmky značky „Dunhill.
V jeho anglické vlasti vyrábějí se jenom takové skvělé, drahé
dýmky. Jest to velice drahá dýmka, dýmka značky „Dunhill".
Kouří z ní hlavně vyšší socialistické kruhy — lordi, velvyslanci,
bankéři atd.
Čeští básníci, spisovatelé, novináři, virtuosové, skladatelé atd.
dívají se s obdivem na páně Greenovu dýmku značky „Dunhill".
Jest to přece dýmka z Anglie, Mr. Harry Green jest Angličan a
přítel českého národa a Anglie jest mocná a slavná.
„Vy, Česi, jste hodný, pracovitý lid, se smyslem pro demokracii,
a Masaryk jest velký muž," říká Mr. Harry Green a vypouští z úst
obláčky vonného dýmu. Ani nevíte, jak taková povzbudivá slova
od takového znamenitého člověka, jakým jest Mr. Green, dovedou
člověka zahřát v srdci.
Čarel Kapek, Perdinand Feroutka a ostatní anglofilové
jsou
z toho celí bez sebe a nemohou radostí ani spát.
Lidovky, Přítomnost atd., stále písí: Jsme pracovitý, hodný
Masarykův lid, jsme hodni Jeho Velikých Myšlenek. Žižka, Táborité, Hus, Masaryk, Beneš atd. (doplnit!)
A zatím se již na západě kupí mračna.

58

VII. Good Bye, Czechoslovakia!
Jest krásné podzimní jitro na ruzyňském letišti.
Abdikace presidenta atd. (doplnit!).
Z nádražní haly vychází na nástupiště Mr. Harry Green (the Great
Britains most popular auťhor & novelist) s chotí, Mrs. Sarah
Greenovou, která jest oděna elegantním sportovním tyrolským]
úborem. Jak rozkošné!
Nastupují do letadla zároveň s anglickými
pozorovateli......
Všichni se blaženě usmívají. Good Bye, Czechoslovakia!
A nyní — via London!
Vrtule letadla se roztočily.
Když se dopravní letoun vznášel nad lánským zámkem, jehož
komnaty tak často hostily Mr. Harry Greena a jeho choť, Mr. Green
se napolo otočil k anglickému pozorovateli, Mr. Puckside-Hintstoppovi a pohlížeje lhostejně na pestrý obraz lesů, polí a luk, řekl:
„Dělali
to
mizerně!"
Jásej, Albione, Harry Green přichází!
Všezvěd Všudybud

Knihy

a umění

H Y M N Y (Starokřesťanské hymny v překladech Jana Dokulila vydal Akord v Brně
1937.)
Překladatel vystihuje dobře v krásném doslovu tyto zpěvy jako ne rozsáhlé, ale
obsáhlé. A vskutku, při jednoduché faktuře ne příliš četných čtyřveršových strof,
jaká bohatství vnitřního života se vlní v těchto zpěvech, vzniklých většinou v prvních stoletích křesťanských, které od té doby provázejí Církev do všech dob a míst,
které recituje farář v poslední horské vesničce i misionář v poušti na druhém
konci světa. A všechny, ať jsou jejich autoři známí nebo neznámí, staly se obec*
ným majetkem Církve, výrazem jejího

společenství a tajemného obcování přes

dálky a věky, stejně jako uspořádání chrámů, bohoslužebná roucha a ustavičné a
ustavičně nové opakování církevního roku. Nová a nová ústa šeptají zaníceně i
roztržitě ta starodávná slova, ale jejich svěžesti a síly neubývá, z jejich rytmického sepětí jako z podivuhodných škeblí zaznívá hukot oceánu milosti, který stále
zvlažuje vypráhlost srdcí a malátnost myslí. Jsou všeobsáhlé, t. j. katolické, týden
Stvoření se v nich prolíná s rokem Zjevení, všechny věci vnější a všechno, co se
děje kolem nás, východ slunce i první prosvítání hvězd, střídání počasí, bujení
rostlinstva, hemžení zvířat i let ptáků, je uváděno v živoucí příměr s vnitřním světem milosti tak, že viditelné osvětluje neviditelné a naopak: „Ó, duchu Svatý...
rač vejít milostivě nám do útrob jak déšť k úrodám," praví se na jednom místě.
Nic se neděje nadarmo ani před očima, ani za očima v tomto podivuhodně skloubeném vesmíru, v němž mají míru a váhu jenom věci skutečné a stvořené a v němž
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sny a výmysly a svody a odtažitosti všech možných heresí se rozplývají s malátností věcí nestvořených, když „řidne stín zetlelé noci a řežavé světlo jitřenky se
třpytí". Ne noc a chlad a tma a její přeludy, nýbrž plné světlo slunečního dne,
kdy všechny věci září ve skvělosti svých barev a síly se tuží a vlohy se rozvinují,
je základním ovzduším těchto zpěvů, plných ráznosti a vzmachu a odhodlání vojáků Kristových. Kolikrát se tu připomíná ranní vstávání, kolikrát se tu zapuzuje
představa teplého lože s osidly neplodného snění a sbírají se síly k vykročení do
dne! Těm, kdo příliš přivykli „sonátám horizontálního života", by nebylo ovšem
pohodlno v tomto světě, jehož všechna vlákna se napínají směrem vzhůru: „ať
oheň mysli v Tvou výš lne", směrem modlitby a klanění, kde „s výše Ježíš světlem
hřmí".
Srovnány s latinskými originály vyznačují se překlady Jana Dukulila značnou
volností, nelze však říci, že by to byla volnost libovolná,

volnost pro volnost.

Jak sám v doslovu říká, nesnažil se Jan Dokulil při překládání o topornou uhlazenost starších rýmovaných překladů. Šlo mu naopak o to, aby nám ty starodávné zpěvy přiblížil ve vší svěží horoucnosti prvního výtrysku, aby jim ponechal nádech improvisovanosti a úchvatné nehotovosti. Ale ať už byly jeho úmysly
jakékoli, jisto je, že při přebásnění mnohých hymnů, jako třeba takového „Splendor paternae gloriae", se mu podařilo dosáhnout kovové plnozvučnosti i oné předjitřní svěžesti v té míře, že není možno mluvit o výhradách.
Jan Zahradníček
VÝBOR STAROČESKÉ PRÓZY. Teprve v posledních dvou desítiletích se začínáme úsilovněji rozpomínat na svou předhusitskou kulturní minulost. Hlásí se tu
o naši pozornost skvělá období církevněslovanská, která na půdě české dala vznik
celé řadě písemných památek, razících si od nás cestu na slovanský jih a východ.
Také poesie epochy románské a gotické dožívá se nového hodnocení, zvláště duchaplnými rozbory staročeského verše od Romana Jakobsona. Próza, ač měla zjevy
tak mohutné, jako Tomáše ze Štítného, zůstávala v jakési odbornické karanténě,
mimo dosah širšího čtenářstva. Jeden úsek její, totiž prózu umělou, výpravnou,
jakožto součást krásného písemnictví,, zpřístupnil nám v svém bohatém a zajímavém výboru s názvem „Próza z doby

Karla I V (

1. svazek Knihovny Slavín,

Evropský literární klub, Praha 1938, 265 stran se 16 obrazovými přílohami)
Jan Vilikovský.

prof.

Dobou Karlovou se zde míní v širším smyslu druhá polovina

čtrnáctého a dokonce i první desítiletí patnáctého věku, kdy byl složen staročeský
Tkadleček

(po roce 1407), pojatý sem a tvořící „zároveň vyvrcholení a závěr

staročeské beletrie prozaické", a také poslední článek knihy Vilikovského.

Po-

něvadž pořadatel sbírky nebyl poután ohledy na školskou censuru, jako skoro
všechny starší výbory,, mohl ponechati i jinak známé staročeské texty nezkomolené, v celé jejich životní pravdě,, anebo voliti nové výhradně jen podle zřetelů
esthetických. Některá čísla jsou přejata buď ze zapadlých edicí časopiseckých nebo
přímo z rukopisů. Při tom se tento výbor nespokojil jen spisy českými, nýbrž zcela
«správně přibral též současnou produkci latinskou, která byla takto po prvé včleněna
do celkového národního literárního odkazu. Tak zde najdeme vedle pohřební řeči
pařížského mistra Vojtěcha Raňkův z Ježova nad Karlem IV. a vedle úvahy o bibli
od Matěje z Janova
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několik úryvků ze spisů biskupa svaté paměti, Jana z Jen-

štejna, které na nás působí podmanivě svou osobní notou, a pak tak zvané „pašije
pražských židů", líčící protižidovské bouře v Praze o velikonocích r. 1389 a měnící se místy použitím slov z evangelií a velikonočních liturgických textů v jakousi
rouhavou travestii. Mezi českými památkami jsou tu především apokryfní a legendární skladby Adam a Eva, Život Josefa Egyptského, Aseneth, svého času již
přetištěná v staroříšském Dobrém díle (svazek 86, roku 1925, s obrázky Alberta
Schamoni-ho), Život Krista Pána, životy sv. Simeona, sv. Markety, sv. Prokopa z Pasionálu, ze spisů Karla IV. život sv. Václava a vlastní jeho životopis, z Tomáše
ze Štítného jen úryvky z jeho Zjevení svaté Brigitty, hojný výběr z příkladové
literatury, tak zvaných exemplí, z nichž některé se rozpřádají v hotové povídky,
dvě kapitoly ze Snáře Vavřince z Březové, a pak zkráceně pět romantických zkazek
o Alexandru Velikém, o Apolloniovi Tyrském, Barlaamu a Josafatovi, z kroniky
Trojanské a Jiříkovo vidění. Nakonec, korunu všemu, Tkadleček, mistrovský kus
staročeské prózy, kniha žalob a nářků na Neštěstí, které se brání stejně vznícenými
odpověďmi,, ryzí pathos pobouřené citovosti se tu mísí se střízlivými úvahami a
satirickými šlehy, a vše je podáno řečí tak dokonale tvárnou a vyrovnanou, že by
tento spis v své úplnosti měl být předmětem studia pro všechny milovníky českého
jazyka. Budiž mi dovoleno ocitovat aspoň několik vět, jimiž se písař Ludvík, kryjící se pod jménem a podobenstvím Tkadlečka, představuje svému soupeři Neštěstí: „Jáť jsem Tkadlec učeným řádem, bez dříví, bez rámu a bez železa tkáti
umím.

Člunek můj, jímžto

oslňuji, jest z ptačí vlny;

příze má z rozličných

zvířat oděvu jest. Rosa, jež roli mou skropuje, není obecná voda, ani sama o sobě,
ale jest s obecnou vodou smíšená, jížto v svou potřebu jednak nahoru, jednak
dolů i sem i tam krůpěj podávám. A jsem z české země hlavou a nohama odevšad.
Jméno mé pravé jest zbito a otkáno z osmi písmen abecedních..."
Kniha

Vilikovského,

poznámkami,

zasluhuje

opatřená
zvláštního

instruktivním
povšimnutí

literárně-historickým

doslovem

i pro svou reprodukční

a

metodu.

Autor sám praví o tom (str. 254), že podle přání vydavatele sbírky byly texty přepsány do nové češtiny; při tom se snažil porušiti co nejméně jazykový svéráz původního znění; byly ovšem odstraněny (ne snad všude stejnoměrně) některé syntaktické zvláštnosti staročeské, jež by dnes působily rušivě, a slova dnes již nesrozumitelná; ponechával však i výrazy neobvyklejší, pokud lze nalézti jejich vysvětlení v Slovníku

jazyka českého (P. Váša-Fr. Trávníček) anebo domysliti z kon-

textu. Modernisace středočeského textu v této míře je, myslím, užito v takovémto
výboru po prvé, a jistě nikoli bez úspěchu. Vyhovuje zvláště čtenářům filologicky
neskoleným a uspokojí také odborníky.*) K zvýšení poutavosti přispívá i to, že
některé texty byly zkráceny vypuštěním dlouhých a únavných citátů. Nelze také
podceňovati iniciativní ráz tohoto souboru, který přímo vyzývá k pronikavějšímu
studiu tohoto literárního období a ukazuje cesty, jimiž by se mělo brát.**) Zaráží
*) Na jednom místě (str. 182, v Barlaamu a Josafatovi) nezdá se přepis správný:
místo „Ždímámť se po tom velikou touhou", dlužno patrně čísti : Zdýmámť s e . . . "
**) Třeba se vrátit k starším edičním metodám, jakými se řídila dřív též Matice
česká, že totiž vedle diplomatické reprodukce textu se podával též novočeský jeho
přepis; tak byla vydána na př. K. J. Erbenem legenda o sv. Kateřině, nebo svazky
uspořádané A. Paterou a j. Sbírka pramenů České akademie však přestává na
pouhém mechanickém přetisku památky staročeským pravopisem, bez paralelní novo české transkripce, čímž se stává, že byť byla opatřena poznámkami i slovníkem,
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prostě \eliký nepoměr mezi tím, co se nám z naší staré literatury dochovalo, a mezi
stavem našich novodobých edicí, které buď vůbec chybí nebo jsou zastaralé. Národ,
který ze všech slovanských literatur, jak zdůrazňuje též Vilikovský (241), měl v té
době nejbohatší písemnictví, jako by se nyní k němu ani nehlásil ani o ně nestál.
Nejde totiž o to, aby se z toho dělala literární historie, ale aby každý mohl snadno
vejiti v přímý styk s těmito živými prameny jazyka a krásy a nespornými svědky
naší někdejší slávy a moci. V tom je také jedna z předností tohoto výboru, že se
tu dává čestné a první místo, jak se sluší, vlastním výtvorům slovesným. Jsme tu
jako v Boží přírodě. Každý ten text roste si a kvete po svém, nestaraje se o svého
souseda. Umění není školka ani posada. Duch vane, kde chce. Thematicky jsou tu
ovšem mnohé souvislosti s cizími i domácími látkami. Ale jedinečnost a individuálnost básnického projevu činí i z těchto motivů odjinud známých věcí nové a poJosef Vašica

savad svěží svým nehynoucím půvabem.

TAJEMNÁ SLOVA, ZJEVENÍ A VIDĚNÍ SV. BRIGITTY ŠVÉDSKÉ. — Přeložil
P. Ludvík Vrána. Dominikánská edice Krystal, sv. 32. Olomouc, 1938. Str. 223.
Cena Kč 12.—.
Čechům vždy milá a drahá svatá Brigitta Švédská, byla k nám uvedena překladem svých Zjevení již r. 1391, tedy téhož roku, kdy byla kanonisována. Matouš
z Krakova a po něm hlavně Tomáš se Štítného byli horlivými hlasateli této velké
a vzácné světice, která tak hluboce zasáhla do církevního života a náboženského
myšlení ne pouze své doby, ale všech časů příštích. Její Zjevení bývala u nás
mnohokrát přepisována, překládána a čtena duchovenstvem, lidem i českými králi.
Svatá Brigitta byla v Čechách milována a uctívána tak silným a vroucím kultem,
pro který bychom sotva nalezli obdoby. Její mystika, její prudké a rázné výstrahy
mravně zbídačelému duchovenstvu, její hrozby nad ním a její napomínání i kárání, zdůrazněné božskými revelacemi, stejně tak jako její jedinečné a horoucné
zanícení nalezlo vášnivou odezvu v české zemi XVI. a X V . stol. žijící v temné předtuše velkých náboženských bouří a otřesů. Jak silný a mocný byl vliv sv. Brigitty
na náboženský život český, to by mělo být vůbec předmětem samostatné studie.
V propasti bludů, heresí a s úpadkem víry u nás zanikl i kult této světice v České
zemi a vyskytl se ojediněle až za baroka, které si ovšem vybralo z mystiky Zjevení sv. Brigitty jen podle své chuti.
Z osmi obsažných knih Zjevení vydali nyní olomoučtí dominikáni krátký výňatek,
aby aspoň poněkud byla nahrazena nevděčnost naší vlasti k vzácné Boží světici.
Škoda, že se to nepovedlo. Toužíme po úplném a celkovém vydání všech knih a
ne pouze po této skrovničké náhražce. Pak by se teprve vidělo, jak je to četba
aktuální, potřebná a zvlášt v dnešní době významná, jistě daleko cennější, než
spousty té brakové, t. zv. náboženské literatury, která se dává lidu. Patrně je
však strach ze silné stravy těchto Zjevení. Vydání dominikánů olomouckých však
nevyhovuje ani jako náhražka. Podivuhodná a překrásná Sermo angelicus je zachována sice

celá, ale pak začíná

se jakási podivná

spleť

jednotlivých

knih

zjevení, změtená v jediný nesouvislý oddíl pod názvem „Zjevení svaté Brigitty
o životě a utrpení Ježíše Krista a slavné jeho Matky Panny Marie". Nuže, v tépřece i slovesná díla takové zajímavosti a síly, jako Tkadleček, neproniknou dál
za úzký kroužek bohemistů.
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to části jsou z latinského originálu I. knihy Zjevení vynechány kapitoly první
až dvacátá pátá

(!)

a překlad se ihned začíná až kapitolou dvacátou šestou,

ale pouze z části. Vynecháno vše od slov Páně: „Sed nunc, o, tu, sponsa mea,
propter quam haec fiunt — — — " a vložena je sem vsuvka z oddílu zcela jiného, naprosto

nepřiléhající.

Po ní teprve pokračováno

podle originálu.

Dále

je opět vynechána část „Adveniente autem tempore miserationis" a místo toho
opět vložen text jiný.

Vynecháno pa kvše od slov „Post haec autem ego, quia

omnia creavi, elegi mihi unam Virginem — a ž

do konce kapitoly. Zatím, co

tato první kapitola olomouckého vydání se začíná až dvacátou šestou kapitolou
originálu, začíná se druhá kapitola olomouckého vydání kapitolou devátou

(!)

originálu. Tady nejlépe vidíme, jak je vše zmateno. Také zde je vynechán celý
významný a krásný začátek, ale horší je, že je zde vynechán překrásný text
revelace o chvále Jména Panny Marie. Tedy, aniž by byla zde dokončena kapitola devátá originálu, je tam ihned vsunut text až z kapitoly desáté

zcela pře-

házený

eum

sine

vydání.

Na

a náhle

sříznutý

od

slov

originálu:

dolore." — — Tak bychom mohli

rozebrat

„Quando
celé

vero

toto

peperi

olomoucké

př. Zjevení o andělích, které zakončuje tuto část, je vzato až z kapitoly třicáté
šesté originálu, ale hned následující oddíl Zjevení o Svatých je vzato z knihy
IV., z kapitol páté a šesté, při čemž je vůbec soustavně vynecháváno zjevení té
světice, kterou svatá Brigitta tolik

vroucně

milovala

a uctívala,

to

jest

svaté

Anežky Římské. Jak nelidsky je text originálu zpřeházen, je zřejmo i z toho,
že na př. hlava sedmá (o Očišťování Panny Marie) je vzata z knihy VI., kapitoly padesáté sedmé, ale hlava čtvrtá (o Navštívení) je vzata z knihy VI., kapitoly padesáté deváté latinského originálu.
vu, nelze naprosto odpustit to, že
havě a libovolně části zcela

do

jiných

I když bychom odpustili tuto úpra-

textu

kapitol,

originálu
že

není

jsou

Vsunovány

překládán

text

nepřilécelý,

ale

někdy jen několik vět a opět se sáhne do jiných míst. Je tedy jisto, že olo
moučtí dominikáni neposlali překladateli

snad

ani

text

originální,

buď

podle

čtení vatikánského, nebo podle čtení farnesiánského, ale že se patrně překládalo podle nějakého již předem zmrzačeného vydání pro lid, jakých v cizině
je mnoho, a kde tamější

upravovatel

řádil v textu

podle

libosti,

nebo

podle

toho, co se domníval, že se tak právě lidem hodí,, bez ohledu na výsostnou
jednotu těchto naprosto ucelených a přísně jednolitých revelací. Tak se ovšem
vydání spisů světců nedělají a vydání olomoucké, kde není ani pro jistotu uvedeno, z jakého textu se překládalo, je opět jedním z výstražných příkladů toho, co si i doktoři theologie myslí, že se lidem jen tak může dát do rukou,
protože se předpokládá nesnadnost kontroly.
Při tom však nutno zdůraznit, že překlad P. Vrány je po stránce jazykové naprosto dokonalý a přímo kouzelně krásnx. Čte se jadrně, vroucně, je přiléhavý,

neruší

nikde

smysl

ani

rytmus

vět,

oplývá

úžasným

bohatstvím

výrazů,

velkým slovním materiálem, je bezvadně koncipován a mistrně stavěn. Kdo zná
text Zjevení

v originále,

dovede

teprve

plně

ocenit

velkou

Vránovu

překla-

datelskou práci. Proto tím více škoda, že z tak vzácné pokladnice bylo plýtváno pro tak ledabylé a nešetrné vydání.
Úvod redaktora této edice P. Silvestra Braita je pak kapitolou

samostatnou

a buďme k němu šetrnější, než byl on sám k sv. Brigittě, o které se málokdy
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četlo něco tak povrchního a letmo nahozeného, jako zde. Snad lze takto novinářsky psát nekrology o slavných lidech, ale nelze tak psát úvody o světicích
a natož ne úvody ke knize mystických zjevení. Že si neodpustil zde slov o
„ztřeštěných kouscích některých asketů", nechť mu ti svatí asketi a nebešťané
prominou. Ale

naprosto

mu

nelze prominout

tu přímo

příšernou

povrchnost,

s jakou uvádí knihu Tajemných slov čtenářům. Při tom si dovolím aspoň něco
opravit. Na basilejském

koncilu nevystoupil na obranu svaté Brigitty

kacířů, velký Torquemada" — jak píše P. Silvestr Braito

„kladivo

— a to z toho jed-

noduchého důvodu, že koncil basilejský byl roku 1433 a Torquemada se narodil
r. 1420. Těžko si představit třináctiletého
theologů

basilejského

koncilu.

Pravdou

"velkého

je,

že na

inkvisitora" v

shromáždění

tomto

Zjevení

koncilu

sv.

Brigitty obhajoval, stejně pak jako to učinil ve zvláštním traktátě, kardinál Jan
Turrecremata (Torquemada Juan), strýc předešlého — a náhodou také dominikán
jako autor této nešťastné předmluvy — kdysi, za dob, kdy se věnovala více pozornosti

historii

vlastního

řádu,

světový

učenec

a theolog

nad jiné

proslulý.

A takových omylů v té předmluvě nalezneme dost a dost. Povrchnost tedy není
jediným jejím znakem.
Postrádáme také (jak u lepších vydání bývá) aspoň bibliografií českých překladů ze Svaté Brigitty. Nesměl by zde scházet ani překlad modliteb o Umučení Páně, pořízený P. Střížem, ani překlad krásných modliteb o životě Panny
Marie, vyšlý ve svazcích Nova et Vetera u J. Floriana ve Staré Říši na Moravě.
Karel Schulz
JOSEF PEKAŘ, JEHO CESTA

DOMOVEM

A

ŽIVOTEM.

(Ve prospěch po-

stavení pomníku J. Pekaře v Turnově, vydal Müller a spol. v Turnově. Text
napsal Arne Novák. Obrazové přílohy. Stran 63.
K

řadě Vikových kreseb z míst Pekařovy nejvřelejší lásky k jeho rodnému

kraji turnovskému, k řadě fotografií pořízených Pekařem samým, a hlavně pak
ke galerii portrétů Pekařovy tváře, pečlivě vybraných Josefem Hobzkem, předeslal
hutnou a k

drahé osobnosti

Pekařově

důstojně

obdivnou

črtu Arne

Novák.

K velikému národnímu dějepisci se vrací jeho přítel a vyznavač stejné národní
myšlenky v dějinách českého písemnictví již po několikáté, aby modeloval vždy
hlouběji a plastičtěji relief

Pekařovy osobnosti, Pekařovy významnosti, vskutku

také stále víc a více mohutnějící v osudu našeho národa i v mementu, jež národu jako starostlivý jeho historik zanechal.
Znovu

vždy

výstižnějšími

slovy

formuluje

Arne

Novák

tu

bytostnou

lásku

k vlasti, k níž přicházel jako málo kdo z našich vědců i politiků, podobaje
se tím spíše velikým básníkům našim, z lásky k rodnému kraji. V tom shledává
Novák i jeho rozdíl od klasika našeho dějepisectví Palackého, jemuž

„domov

celkem zůstal jen náhodou a vzpomínkou, kam nebylo třeba se vraceti". Avšak
tato láska k rodnému kraji je prvotní i podstatnou silou citu vlasteneckého a
nejsilnějším

poutem starostlivosti Pekařovy o vlast, s níž je tak poután skrze

rodný svůj kraj, že i růst jeho představ i pozvolný odchod s tohoto světa je
rodným krajem i vlastí celou nerozlučně bytostný.
Je to pak i selství Pekařovo, jež, jak správně zdůrazňuje Novák, jej poutá
neobyčejnou hrdostí k národu, jež jej i v době nivelisujícího liberalismu, a povrchního pantheismu udržuje při hodnotách pravých a trvalých, v tradici rodu
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i národa a opět mu dodává zakořeněnosti a pevnosti nejen jeho vlastního života
pozemského, nýbrž i onoho trvalého vzoru, jímž nám zůstává i po své pouti
zemské.
Jeho rod, jeho kraj, jeho myšlenka i jeho tvář, jak krásně vyložil Arne Novák, je sourodým výrazem, jenž tvoří velikost osobnosti Pekařovy. To vše nelze
od sebe oddělit, jedno s druhým se pojí v představu pravého Čecha a velikého
vlastence.
Knížka je vkusně upravena a podána jako

tklivé osvěžení vzpomínek

těm,

kdož Pekaře znali, a jako překvapující záblesk představy těm, jimž nebylo doJ. H.

přáno pohledu v jeho tvář.

V. N O V O T N Ý : ČESKÉ DĚJINY I. 4. Nakladatelství Laichtrovo podjalo se před
lety velkého úkolu vydávali podrobné a souhrnné České dějiny prací řady vynikajících českých historiků. Jde tedy o revisi a pokračování monumentálního díla Palackého. Již tím je také naznačeno, že jde o podnik nejen nesmírně důležitý po
stránce obsahové, nýbrž i rozsáhlý do té míry, že přesahuje za dnešních poměrů možnosti jednoho badatele. Jako doklad k tomu postačí snad, když uvedeme, že v r.
1937 vydaný svazek, líčící období vlády krále Přemysla II. Otakara do r. 1273, t j.
do zvolení Rudolfa Habsburského králem německým, je 4. část I. dílu dějin, což
znamená i 4. silný svazek edice. A ještě bude tento I. díl dějin doplněn jedním svazkem pojednávajícím o kolonisaci v zemích českých v době přemyslovské.
Celé toto nejstarší období českých dějin bylo svěřeno k zpracování historikovi
Václavu Novotnému, profesoru českých dějin na Karlově universitě, zemřelému před
6 lety. Čtvrtá část I. dílu Čes. dějin je právě poslední, ne zcela dokončenou prací,
jak o tom svědčí závěrečná věta svazku. Zde se končí rukopis Václava Novotného.
I tato práce nese patrné stopy badatelské osobnosti tohoto velmi pilného a svědomitého historika, jenž bývá počítán do skupiny jinak nijak sourodé — žáků Gollových. Úžasná vědecká akribie, péče o sebrání veškerého pramenného materiálu, podrobná znalost příslušné literatury starší i nejnovější a vzájemné srovnávání všech
zpráv a poznatků, to jsou hlavní charakteristické znaky historické práce Novotného,
jež způsobují, že podstatnou a někdy i důležitější složku v celkovém líčení udádostí
tvoří poznámky velmi četné a rozsáhlé. To způsobuje přirozeně už samo, že četba
těchto dějin není populárním líčením, jež by mohlo nalézti obliby v širokých kruzích čtenářských, nehledíc ani k tomu, že sloh Novotného nehledí příliš na krásu a
vybroušenost výrazu a vyžaduje místy i značné čtenářské trpělivosti. S oblibou používá se tu passivních forem slovesných a dlouhých vět navzájem spletitě vázaných,
jako na př. tato část věty z delšího kontextu vybraná : „Filip . . . nepochybně svým
hněvem stihal i Přemysla, vině ho patrně, nedbaje obětí, které pro něho Přemysl
přinesl, ze svého nezdaru, zapomínaje, že k němu nejvíce svým životem přispěl
sám." Jestliže však díla Novotného pro to vše nejsou čtením populárním pro lid,
jsou na druhé straně nepostradatelnou pomůckou pro každého, kdo chce hlouběji
vniknouti do studia kterékoliv otázky, Novotným probírané. Tak se stávají jeho
dějiny

nejen

kompendiem

všeobecných

vědomostí

našich

o

českých

dějinách,

nýbrž i důležitou orientační oporou pro badání specielní.
Obsahem 4. sv. Čes. dějin je, jak už bylo výše řečeno, doba vlády Přemysla II.
Otokara až do zvolení Rudolfa Habsburského králem německým. První, poněkud

Řád 1939, 5
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větší část knihy je věnována líčení politického vývoje, rozděleného do dvou kapitol, druhá menší polovice popisuje vnitřní poměry, rovněž ve dvou kapitolách.
Dokončení této partie dějin bylo po smrti Novotného svěřeno prof. Šimákovi a
vyjde jako další samostatný svazek.
V

Části

věnované

poměrům

politickým

je

po

úvodní

charakteristice

osob-

nosti Přemyslovy postupně líčena doba počátků vlády s první výpravou do Prus;
podrobně se rozebírá otázka, zda už Přemysl v letech 60. aspiroval na trůn německý, jeho kolísání mezi oběma zvolenými králi, politika bavorská, salcburská
a uherská až k porážce Uhrů u Kressenbrunu. V další kapitole podrobuje Novotný zkoumání rodinnou politiku Přemyslovu, jeho rozvod s Markétou a sňatek
s Kunhutou (zde na str. 105 je zřejmý omyl, či tisková chyba v datování Kunhutina sňatku k r. 1265), stanovisko kurie, zasáhnutí Konradinovo do sporů o vládu
v Německu, politika Přemyslova se sousedy a jeho zvláštní zřetel na Slezsko a
Polsko, nové plány politiky v Německu, získání Kraňska a nové spory s Uhry, zakončené výpravou r. 1271 do Uher. Kapitola se končí u předělu událostí, jenž byl
dán smrtí Richarda Cornwalského

a krále Štěpána a zvolením

Rudolfa

Habs-

burského na trůn německý, jež zastihlo Přemysla na nové výpravě v Uhrách.
V kapitolách, věnovaných vnitřním poměrům českého státu v době Přemyslově,
přiznává Novotný, že mnohé, co starší historiografie přičítala na vrub zákonodárnému a organisačnímu talentu Přemyslovu, má starší kořeny v přirozeném vývoji
veřejných záležitostí a ve změně hospodářských a sociálních poměrů, ale na druhé
straně hájí aktivní účast panovníkovu jak na uspíšení tak na formulaci těchto dvou
pronikavých změn proti části kritiky německé, jež v reakci na starší názory vliv
Přemyslův

na vnitřní

organisaci

správy nedoceňuje. V

tom

smyslu

podrobuje

rozboru otázku psaného práva, vzniku zem. desk, ponenáhlou přeměnu správy hradské v krajskou, oddělení správy od soudnictví a účast stavovského živlu na těchto
odvětvích správy, úsilí Přemyslovo jak o povznesení komory královské, tak o celkovou prosperitu státu, zmiňuje se o jednotlivých úřadech dvorských a zemských,
jak se vyvíjely, a nakonec uvádí přehled a rozrod hlavních mocných šlechtických
rodů. Další část práce měla býti věnována vylíčení kolonisace v českých zemích,
ale z ní jsou probrány jen některé problémy kolonisace vnitřní (ždáření-tříbení,
tvary vsí a původ lhot). Kolonisace cizí jest jen dotčena letmo, zato však v dlouhé
poznámce je věnována pozornost překonané teorii Bretholzově o autochtonnosti
Němců v našich krajích.
V celkovém pojetí dívá se Novotný na osobnost krále Přemysla II. s obdivem.
Při vší reservě a opatrnosti kritického badatele, jenž pro svá tvrzení a domněnky
vždy hledá oporu v pramenech, přece jen nemůže se zapřít do té míry, aby s uspokojením nezdůrazňoval vše, co potvrzuje jeho základní pojetí, a na druhé straně
nesnažil se o vysvětlení a omluvu tam, kde historiografie, zvláště německá, vrhá
na skvělý zjev slavného českého krále stíny. Při nedostatku přímých i nepřímých
zpráv, jež z toho období zůstaly nám zachovány, je přirozené, že mnoho a mnoho
otázek zůstává v pološeru a záleží na kombinační bystrosti badatele, aby ve změti
náznaků a tříšti názorů vytušil bytostné jádro. Jsem přesvědčen, že v mnohém se
Novotnému

podařilo —

díky ohromující znalosti látky, a řekl bych i kritické

srovnávací vášni — proklestiti se tu k holé a nezměnitelné pravdě. Zůstává ovšem
dosti — a je to už v povaze historické práce

— co nebylo řečeno ani zde defi-

nitivně a v čem budou učiněny korektury. I když však, jak myslím, později bádání najde na politice Přemyslově více chyb a stínů, než jich tam chtěl vidět
Novotný, přece jen zůstane osobnost velkého

zlatého

a železného krále nejen

skvělým zjevem dějin českých, nýbrž i evropských. A k tomu poznání přispěl historik Novotný po všech studiích starších měrou nemalou.
Knížka v rozsahu 500 stran, vel. 8°, je pečlivě vypravena a vyzdobena reprodukcemi

autorovy podobizny,

přemyslovských

a řady kreseb, stylisovaných znaků
O

pečetí, náhrobku krále

starých rodů.

Přemysla

Leopold

Peřich

FILOSOFII BLONDELOVU. Je potěšující, že čeští

laiky věrouku podle vzoru jiných národů.* Bylo jí už velmi třeba, poněvadž naše
laická inteligence dosud neměla vhodné příručky, v níž by byla jasně vyložena
katolická dogmata. Autor probírá příslušné kapitoly věroučných traktátů De Deo
Uno et Trino: možnost poznati Boha, cesty k poznání Boha, vlastnosti Boží, prozřetelnost Boží, tajemství věčného předurčení, tajemství nejsvětější Trojice, nejsvětější Trojice v nás.
I

když máme upřímnou radost ze skute

skutečně bolí, že se musíme ozvat proti způsobu, jakým autor „hodnotí" význam
filosofie Blondelovy (na str. 18—19). K nesvědomitosti a materiální nespravedlnosti tohoto místa poznamenáváme:
1. V poznámce na str. 18. se tvrdí, že Blondelova nauka „po zavržení immanentismu a agnosticismu s hlediska katolického učení se nedá hájit". Blondelova
filosofie, nemá co dělat s immanentismem. „Méthode d'immanence", kterou on
hájí, je pravým opakem immanentismu a jakýkoliv immanentismus vylučuje. Blondelova nauka zůstává na poli katolickém právě tak, jako její původce.
2. Tamtéž říká autor, že „všechny pokusy (hájit Blondela) . . . některých katolických filosofů selhaly". Když autor vývoj vědy nesleduje, neměl by tak autoritativně mluvit. Celkem jiným způsobem se o věci vyjadřují dominikáni Sertillanges,
Garrigou-Lagrange, Laurent, jesuité Boyer, Romeyer, Yalensin, Taymans d'Eypernon, jiní autoři jako Jolivet, a množství jiných, které je zbytečné uvádět,, protože
jsou známi těm, kdo sledují stav a postup vědy.
3. Prý „nejhlubší kritiku Blondelova systému podal P. Garrigou-Lagrange". Ví
autor o tom, že vážní zahraniční odborníci se s nedůvěrou dívali na ocenění blondelismu jako semi-immanentismu? Ví o tom, že P. Garrigou-Lagrange musel svou
neobjektivní a s pravdou nesouhlasící přednášku, kterou měl v únoru 1935 v Ítímě v Akademii sv. Tomáše o Blondelovi, podstatně změnit pod důraznou oposicí
P. Boyera S. J. a jiných akademiků, a jenom tak pozměněnou uveřejnit?

(Acta

P. Accad. Rom., II., Torino 1936, Vérité et option libre selon M, M, Blondel.)
Ví autor o tom, co napsal P. G.-L. v Revue Thomiste (1935, p. 626—629) na článek Blondelův „Fidélité conservée par la croissance même de la
P. G.-L. tvrdí
traditionnel"

tradition"?.

„que l'auteur de l'Action s'est réellement rapproché du réalisme

(na str. 627). To je důkazem pro to, co se šeptá ve filosofických

kruzích zahraničních a co se nepíše, že totiž P. G.-L. blondelismu vůbec neroz*) R. M. Dacík, Bůh a jeho život. Věrouka pro laiky, sv. I. Olomouc, Edice Krystal, 1937, Str. 137.

67

uměl a že z Biondela snad jen málo četl anebo že ho zná jen z druhé ruky. Jiným

důkazem

bylo

by opakování námitky proti blondelovské

definici

pravdy

(v Annales de la phil. chrétienne„ 1906, Point de départ de la recherche phil.,
p. 235)

kteroužto definici P. G. L. statečně vícekrát opakuje (uvádět kde, za-

bralo by mnoho místa) a bojuje proti ní jako Don Quijote proti větrným mlýnům, zapomínaje

(lépe:

nechápaje)

na její tradicionální obsah. Blondelova de-

finice nemá nic společného s odsouzeným modernistickým vymezením pojmu (DB
2058), ke které ji kdysi přibližoval P.G.-L. Podobným hračkářstvím by se dalo dokázat, že sv. Cyril Jerusalemský byl monofysita, „protože" tvrdil m αφίσιλ ΐςδγί.
Si ruit fundamentum auctoritatis, ruit ipsa auctoritas.
4. Neméně slabým důkazem o „intuicionismu" Blondelově je kapitola P. Soukupa
„intuice v náboženství", otištěná v knize Filosofie náboženství. (Cit. v pozn. na
s. 19.) Kdyby nám na tom záleželo, dokázali bychom, že P. Soukup Biondela vůbec
nečetl. Nechtěl jsem o věci psát, když se kapitola po prvé objevila

(ve Filoso-

fické revui) a nebudu ani teď, poněvadž si je sama sobě odsouzením. Je přímo
hrozné, jak se někdy povrchně u nás pracuje a neozve se nikdo. —

Positivně:

mohl bych uvést na desítky míst, kde Blondel ve svých spisech mluví proti jakékoliv intuici.
5. Zdůrazňuji, že Blondelův důkaz je základním důkazem eksistence Boží. Je
to ten, jehož užívají prostí lidé, tedy nepoměrná většina („la langue parlée par
tous"). Je to ontoiogický základ důkazu z přesvědčení národů, o němž mluví
autor na s. 15. Je to ten, bez něhož se nemohou do člověka nasadit důkazy logické,
to jest, je základnou, na níž vzrůstají „cesty sv. Tomáše".
Zdůrazňujeme, že touto poznámkou k omylům v jednotlivostech nechceme nikterak zlehčovat zásluhy našich dominikánů a odsoudit věc jinak dobrou, jako je
Dacíkova knížka. Polemik pro nedostatek času nepovedu. Upozorňuji však předem, že improperia (jež asi přijdou, podle vžité soustavy určité skupiny pracovníků) non sunt argumenta. Končím jako můj přítel, když mi po přečtení knížku
podával: Plato amicus, sed magis amica veritas.

P. Štefan Polakovič

DVĚ KNIHY ALEXANDRY RACHMANOVÉ. První je román o životě ve společnosti, utvářené sovětským zřízením, Továrna na nového člověka, (vydal Akord
v Brně) a druhá kniha je deník vysokoškolské studentky z let komunistické revoluce. Student a láska, čeka a smrt (vydal Vyšehrad v Praze). Υ tomto díle den
ze dne sledujeme vzrůstající boj revoluce. Její ničivé dílo, pod kterým se rozpadá dosavadní společnost. Rachmanová nelíčí „jak to bylo", ale snaží se rovněž
vystihnouti, „proč to přišlo", že se tak náhle rozevřela propast pekla. Je to deník jak
odsuzující tak i výstražný, nadto však v své přímosti drásavý výlev bolesti, která je
bez hranic. V Továrně na nového člověka si vytkla Rachmanová opět podobný úkol:
ukazovati jak se žije v sovětském Rusku, a zároveň změřiti i nakolik se zmocnila
komunistická nauka ruského člověka, jak a pokud jej přeměnila. Ovšem že jde
V prvé řadě o život ženy, která v svém přirozeném povolání jako udržovatelka lidského rodu je ohrožena nejvíce.
Tento záměr se jí zdařil tím spíše, že autorka vidí jasně do nitra svých lidí, že
má základní potřeby lidského života a ví jak Rus buď tyto potřeby zastírá nebo
jim činí zadost. Obě knihy Rachmanové jsou dobrými dokumenty, jejichž hodnotu
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nelze ani tak spatřovali v tom, zda přesvědčí čtenáře o její spravedlivé a věcné obžalobě, jako spíše v tom, že bez velkých okázalostí vidí a vyslovuje hlad ruské duše
po stravě nadpřirozené, po objektivním řádu hodnot, bez kterého je život jen takový,
Vch.

jak jej sama líčí.

Poznámky
BOHEM MILOVANÝ NÁROD. Nezapomíná Bůh českému národu, že se dobrovolně přihlásil na počátku svých dějin ke Kříži„ rozhodnuv se sám ze své vůle pro
křesťanství, že dal světu několik velikých světců, že se přičinil o pokřesťění jiných národů, že nikdy jiných neutiskoval v době své moci, že svou statečností zlomil několikráte sílu pohanských kočovníků, ohrožujících křesťanskou Evropu a že
mnoho krve a statků obětoval ve válkách tureckých. Dostalo se za to českému národu dnů veliké moci a slávy.
Ale tento národ také chyboval úměrně své velikosti. Těžce ohrozil jednotu
Církve a bylo jen spravedlivo, že byl těžce potrestán, zdálo se, že až k smrti. Zůstaly tu jen trosky,, které se však znova rozhořely pravou vírou a ubránily jediné,
co jim zbylo a co jim opravdu zcela patřilo — řeč, jazyk — jen tím, že se šikovaly
kolem světce jazyka neporušeného, kolem sv. Jana Nepomuckého. A pak nastalo
vzkříšení nepochybně zázračné. Bůh povolával národ znova k dílu.
Jak by tomu mohl přáti ďábel, jenž se těšil z toho, že jsme se již propadli
v nicotu? Posílá mezi sílící národ své stvůry, které falšují jeho dějiny, aby jej
svedly na nepravou cestu, vyzývají jej k pyšné myšlence, že povstal znova vlastní
silou , bouří jej proti Bohu. A národ si znenáhla oblibuje v těchto věcech vytrvale
opakovaných, neboť vůle lidská je nakloněna ke zlému. Bůh však netrestá a dobrotou a novými dary chce obrátiti národ k sobě. Vrací mu s tolik touženým
mírem po světové válce i samostatnost. Radost z těchto darů snad vzbudí u národa
vděčnost a on upře své zraky k Bohu? Nesmí mu být k tomu ponecháno času.
Již jsou tu oni falešní proroci a hlásají s nestoudnou vytrvalostí, že především jim
děkuje národ za to vše, jenom jim, své síle a pomoci jiných národů — tedy jen
lidem. A národ slaví ty falešné proroky, děkuje jim, odměňuje je, uctívá je modlářsky a činí si z nich bohy.
Bohatě obdarovaný národ nestaví vděčně nové kostely, nepřichází ani do těch,
které má, aby poklekl a děkoval, ale vyhazuje — poslušen falešných proroků —
znamení Boha, kříž, z příbytků i škol, kácí sochy svatých, zakládá vzdorocírkev
a odvrací vůbec svou tvář od Boha. Souhlasí ochotně se svými lžiproroky, kteří
mu dokazují, že posláním českého národa je vrhnouti Boha, jedinou překážku lidské svobody a lidského štěstí. Věří v neomylnost svých svůdců, ačkoliv opovrhl
neomylností Církve, kteráž je neomylností Ducha Svatého.
Zařizuje se po svém v obnoveném státě, zakládá český národ svou ústavu na pyšných slovech: „Všechna moc pochází z lidu." Tak mu lichotí a tvrdí jeho svůdcové. A

tento národ neobyčejné

inteligence

věří lehkomyslně

tomuto

tvrzení,

které mluví k jeho pýše (jak se tu opakuje posmívaná historie z Ráje!), a proto
upadá v neuvěřitelné chyby, neboť nejskvělejší rozum nic není bez víry v Boha.
Svěřuje svým vůdcům nejen vedení svého státu, ale i svého života, spoléhá na
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chytrost svých politiků, na nedotknutelnost smluv, ochranu velmocí, věrnost politických přátel atd. Jeho vůle a bdělost je ztrátou víry oslabena, dává se slepě vésti
do záhuby.
Ale Bůh miluje tento statečný národ, tohoto syna znova svedeného, kterého postavil v srdci Evropy, svěřiv mu místo důležité a úkol významný. Chce jej přes
jeho odpor zachránili a přivésti k sobě, chce, aby prohlédl. Proto oddálil svou
ochrannou ruku a ponechal národ jen těm pochybným silám, jimž se sám svěřil.
Následek strašlivý! Jako nicota odsunuto bylo rázem vše, co národ léta budoval,
več léta věřil, co představovalo síly zdánlivě nezdolatelné.
Bůh nezachovává záhadné mlčení, jak tvrdí tupci, mluví k lidem zřetelně, jen
chtějí-li slyšeti. Jeho řeč k českému národu je důrazná a praví: „Hleď, národe, jak
bezradni jsou vůdcové, které jsi sobě zvolil, jak bezmocné velmoci, v jejichž ochranu jsi se dal, jak neslýchané zradili přátelé, v něž jsi věřil! Stojíš tu nahý, odrán
nepřáteli i rodnými bratry a bez ochrany, zbaven svých mocných tisíciletých hranic. Nikdo o tě nestojí, jsi žebrák a pomoci se kolem marně dovoláváš, jak vidíš.
Pohlédneš vzhůru ke mně, jehož pomoci jsi nechtěl a požádáš jí ode mne, abych
ti jí mohl poskytnouti? Hle, stojím o tebe. Z lásky k tobě jsem ponechal věcem
volný průchod, dopustil jsem ty kruté rány, abys pochopil své blouznění, marné
spoléhání na nicoty, a abych tě obrátil k sobě. Nebylo jiné cesty pro tvou záchranu.
Povstal jsi statečně na svou obranu. Ale zahynul bys, kdybys byl zvítězil, neboř
by ses dal tím pyšněji cestou nepravou a kdybys prohrál válku, tvrdý vítěz by byl
tvého života neušetřil. Obrať se ke mně, budu tvým spojencem a tvé bude vítězství
i život!" —
Porozumíme této řeči? Pochopíme, jak milosrdný a láskyplný byl trest,, jehož se
nám spravedlivě dostalo za zrazení Boha? Co dělat? Především na kolena a modlit
se, činit pokání! Co, kde a jak třeba pracovat, bude nám ukázáno. Nebudeme-li
se modlit, neobrátíme-li se k Bohu, bude všechna sebe horečnější činnost a práce
jen marným zmítáním bez výsledku.
Přijmeme-li pokorně trest, který jsme na sebe přivolali, promění se, jako každá
tíha, která přichází z ruky Boží, v náš prospěch, nepřijmeme-li, zahyneme. Česká
země se musí proměnit ve vojenský tábor, kde bude jediné heslo:

„K

Bohu!"

Boje, které se blíží, byly tajemně zdrženy, neboť český národ nebyl dosud připraven, nebyl duchovně vyzbrojen, aby mohl bojovati za vítězství, které by bylo nejen jeho, ale také Boha.
Bůh nám poskytl čas a čeká.

F.

PEKAŘ A SLAVÍK. Ve sborníku O Josefu Pekařovi (vydaném v knihách Řádu)„
jehož autoři se pokusili hodnotit dílo velikého národního historika, psal jsem stať
o Pekařově vztahu k filosofii dějin. Vřadil jsem vývoj Pekařovy představy o dějinách v rámec současného myšlení, v němž jeho poznání dějinnosti čestně obstojí, neboť vycházelo z geniální schopnosti Pekařovy bez apriorních a ideologických překážek „pronikali ke skutečnosti, užívati jasných pojmů, zdravým uvažováním uchopili složitou skutečnostní podstatu lidského osudu". Tato schopnost
dávala Pekařovi možnost ve sporu s filosoficky informovanějším Masarykem (non
multa sed multum) vítězně vybojovali při i v argumentech filosofických a vybrati
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si v současném myšlení pro formulaci konečných koncepcí ze „smyslu" českých
dějin vždy hodnoty ryzí a přirozeností pravdivé a trvalé. Mimochodem jsem po*
dotkl v článku, že tvrzení jednoho z kritiků Pekařových, Jana Slavíka, že Pekař
„neměl filosofické erudice, byť jen průměrné",

se ukázalo víc než prázdným.

Vždyť takové kritiky, jimiž tak žalostně bylo zahrnováno Pekařovo dílo, arciť neměly fundamentu filosofického, jak se zdánlivě stavěly, nýbrž spíše patřily k onomu služebnickému kankánu posledních dvaceti let, jímž byl stihán ať politik či básník či
vědec, jenž nebyl dosti burgfähig. Že neměly Slavíkovy kritiky dostatečný filosofický ba ani správně sociologický základ, dokazoval jsem od let v kritikách Slavíkových kritik Pekařova díla. Ukázal jsem (a Slavíkovi se to nikdy nepodařilo
vyvrátit, ačkoli reagoval na to ve dvou delších replikách v Sobotě) již v roce 1931
v Sociálních problémech, že si Slavík dokonale popletl podstatu objektivismu Maxe
Webera, jímž chtěl usvědčiti Pekaře z vědecké zaostalosti (ač mu ovšem šlo o
„zaostalost" politickou), a dokazoval jsem v této revui, jak diletantská a zmatená
je jeho kniha „Husitská revoluce". Ve sborníku pak znovu jsem upozorňoval, že
Slavíkův výlet k Maxi Weberovi byl pochybený. Na to Slavík reagoval třemi přeci ráž děnými výpady (Národní osvobození 9. a 24. března, Dějiny a Přítomnost

II,

1.). Odpovím na ně stručně: 1. Slavík volá patheticky: „Uvedl jsem prvních pět
řádků z jeho (t. j. Hertlovy) stati „Prožití dějin" na důkaz, že píše negramotně.
Byla by však pouze stačila první věta: „Požadavek přesně znáti minulost, abychom
pak

mohli

pěstovat

filosofii,

vyslovil

z

mnohých

zvláště

naléhavě

Heinrich

Rickert." Je to věta zcela nesmyslná. Vyzývám pana Hertla, aby ze spisů Rickertových našel citát, kde by Rickert takový požadavek vyslovil. Je totiž opak pravda." — Odpovídám na to, že tento citát zní: „Wir sollen die Vergangenheit genau
kennen, und wir treiben nur dann Philosophie als Wissenschaft, wenn wir auch
iiber sie orientiert sind." Slavík jistě při své podrobné znalosti Rickerta snadno
najde v knize Rickertově tento citát. 2. V případě Heideggerova působení na Pekaře si záměrně Slavík ulehčuje svoji diskusní posici, neboť jednak zamlčel a jednak si přizpůsobil, co jsem o tomto vlivu na Pekaře napsal.

Napsal jsem, že

Pekařovi se dostal Heideggerův spis „Sein und Zeit" do ruky až v roce 1931.
Tedy před rektorskou řečí O periodisaci českých dějin. Heideggerovo přímé zapůsobení je sice jen vzhledem k této rektorské řeči a k názorům, jež projevoval
na sklonku života, avšak právě proto, že Pekař přes svého přítele diltheyovce Maxe
Dvořáka došel až k Diltheyovi samému, byly mu these Heideggerovy tak blízké. Uváděl
jsem Heideggera proto, že Pekařovým úmyslem bylo uzavříti svůj život velkým
dílem o českých dějinách. V jaké linii by bylo, kdyby bylo napsáno, naznačuje
právě zkratkově rektorská řeč o periodisaci českých dějin a Pekařova filosofická
průprava k tomu, dosvědčená jako knihovnou spisů z filosofie dějin, již si Pekař připravil jistě spíše pro tento účel než pro polemiku se Slavíkem (jak se sebevědomě
domnívá Slavík), v níž jména Dilthey, Heidegger a jiná vůbec přece nepadla. Dále
Jsem konstatoval, že Pekařovi bylo stanovisko Heideggerovo blízké i proto, že je v jistém (svém) smyslu předjímal, takže pro četbu knihy „Sein und Zeit" byl pak
spontánně připraven. Nemůže tudíž Slavík psáti, že snižuji Pekaře, tvrdím-li, že
svůj dějinný názor si utvořil pod vlivem knihy vyšlé několik let před jeho smrtí.
3. I na Rickertovi a Weberovi bych mohl podobně ukazovat neupřímnost Slavíkova
polemického způsobu. Domnívá-li se Slavík, že Rickertovo zdůraznění duchovní
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autonomnosti historie není reakcí na Lamprechtův kolektivistický monismus, pak
se mýlí. Je to ovšem reakce proti směru velmi širokému, proti veškerému naturalismu, marxismus v to počítajíc. Nechť si nepředstavuje Slavík rickertovskou
reakci tak naivně, jako že na spis se udělá nový spis, na dílo Pekařovo brožurová
záplava. Windelband a Rickert je mohutný myšlenkový obrat proti způsobu lamprechtovskému, bez ohledu na to, jak za sebou ty neb ony spisy vycházely (Rickertovo dílo Die Grenzen mimochodem nevyšlo roku 1892, jak uvádí Slavík, nýbrž
roku 1896, téhož roku co Lamprechtova Alte und neue Richtung, Lamprechtovo
Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter pak vyšlo roku 1885-6). Slavík ovšem
dále připouští, že Rickertův výklad pojmu minulost mluví proti koncepci Lamprechtové. Jak tedy těmto obratům u Slavíka rozumět? Slavík totiž se nemůže
ani Rickerta pro sebe dovolávat, protože stejně tak jako u Webera je na hony
vzdálen, oč těmto filosofům v podstatě šlo. I Rickert je reakcí na Slavíkův monismus, jak jej projevil v „Husitské revoluci", v níž stopy poučení z Rickerta
by ani lupou nenalezl. Nalezne se v ní spíše plno oné sociologické omezenosti,
k níž měl Pekař právem nedůvěru a jež je ostatně dnes už dávno zavalena precisnějším, k podstatě mířícím, nikoli ideologickým a konfusním myšlením. Pekař i
Webera dobře znal

(„Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftlehre" byly v jeho

knihovně) a z jeho byť nepřímého podnětu vznikla i státní filosofická práce jeho žáka
K. Doskočila „Methodologické základy dějezpytu podle Maxe Webera" (v r. 1932).
Slavík má bezpochyby obratné žurnalistické péro, neboť dovede se halit do zdání
superiority až bědně stereotypním snižováním svého oponenta. Avšak marná práce!
S tak chabými znalostmi Webera a Rickerta nevystačí na sepsání methodické knihy, jak ji mladým adeptům historické vědy a zaostalé Karlovy university slibuje
už deset let. Ta kniha stále není hotova a silně pochybuji, že kdy bude. My mladí
a popletení odchovanci universitní vědy, jak mne anebo jiné jednou Slavík nazval,
zatím už nebudeme mladí a budeme pomalu mluvit o jiných jménech a věcech,
než znal a zná Slavík, a tu Slavíkovi nezbude, než aby o své „methodologii" vyprávěl
jen svým patrně nepopleteným marxistickým a freudovským( !) učňům v kroužku kolem „Dějiny a přítomnost". Dílo Pekařovo však přetrvá pevněji a skvěleji, než si
kdy pomyslil ten, jenž se Pekaře tak zbytečně, jak je dnes vidět, naobtěžoval.
Jan Hertl
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Schwarzenberg:
Španělský deník a zrození revolucí.
2. rozšiř, vydání s předmluvou prof. dr.
Josefa Pekaře
Kč
Z nakladatelství M ü l l e r a s p o l. v Turnově :
Josef Pekař. Jeho cesta domovem a životem . Kč

Řád, P

r a h a

III,,

Mělnická

4.18.21.18.-

25.25.13

Právě vyšla v knihách Řádu

Z nejkrásnějších knih

kniha

o národním dějepisci
je kniha právě

JAROSLAV

vyšlá

DURYCH:

KATECHISMUS

Josef Pekař

PRÁCE

Jeho cesta

Cena

4 Kč.

domovem a životem
Text od Arne Nováka,

Kniha byla určena v r. 1936
presidentu dr. Ed. Benešovi,
jemuž též byla v prosinci 1936
podána.

kresby Karla Vika, 28 fotografií.

Celá kniha na křídovém
papíře. — Cena 25 Kč.
U všech knihkupců neb v nakla-

Ř

Á D,

Praha III., Mělnická 13.

ŠVEHLA
ve

fotografii

OBRÁZKOVÉ ALBUM
věnované památce státníka a
krásného člověka.
K N I H A POSILUJÍCÍ A
POTĚŠUJÍCÍ.

datel. Mülle r a spol. v Turnově,

Intimní a vlastenecká poesie,
k níž dozrály verše
Václava R e n č e :

VINNÝ LIS
V y š l o ve s b í r c e
STUDNICE,

Předmluvu napsal Rudolf Halík.

již vydává nakladatelství

Dokonale upravená a vázaná *

Novina

za Kč 75'-.
Dodá

každý

v Praze

Havlíčkovo nám 1 0.

knihkupec.

ORBIS,
P r a h a X I I - F o c h o v a 62

Dokonalá

Cena

úprava.

18

Kč.

Vyšlo 22. XII. 1938. — Dohlédací pošt. úřad Praha 251

II.

