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N o č n í z p y t o v á n í faráře Siecheně
Jerzy And rz e je ws ki
V
pokoji, kam vstoupil, byla okenice pootevřena. Trhána vichrem
do hlubin noci, chvěla se mocnými otřesy. Přikročil blíže a přiložil
rozpálené čelo k okenní tabulce. Uslyšel blízký šelest deště. V první
chvíli se mu zdálo, že to pláče kdosi, jenž zbloudil v temnotách. A
pak, jako by ho volal nějaký hlas, jednou, po druhé, stále útočněji.
„Pane,“ zašeptal se zoufalou touhou. Bezděčně přirazil okno. Černé
víry, tvaru ohromných hadů, se svíjely v temnotě. „Pane, Panel“
opakoval hlasitěji. Nevnímaje chladu, ani deště, rozstřikujícího se na
okně, svezl se na místě, kde stál, na kolena. Hle, samota! Hle? hodina
drásavé opuštěnosti! Nikdo nevolá! Jen noc, ta jediná, leží nad námi,
jako ruka spravedlivého trestu.
„Pane!“ zvolal farář ještě jednou a jeho hlas se zachvěl úpěnli
vou prosbou. „Dovol mi, Pane, abych nespal a mohl bdít!“
Odpuzoval pokušení spánku jako smrtelně znavený poutník láme
ospalost tváří v tvář nebezpečí. Co na tom, že tělo umdlévá únavou*
že hlava tíží a že se víčka sama bezmocně zavírají? Je třeba vědět,
kdy je to možno, kdy je dovoleno spát. Jak zdánlivě snadno lze se
vymknout nepříteli! Zdálo by se: možno ho zavést, zmýlit stopy!
Jaký rozlehlý čas leží mezi večerem a nejbližším ránem! Každý
krok na počátku razí jinou cestu. Tisíce stezek běží do hlubin noci
a mizejí až ve chvíli, kdy úsvit setře temnoty. Ale na každé cestě je
nepřítel u nás a trpělivě, krok za krokem, spěchá po naší stopě.
Třeba mu pohlédnout přímo do očí, nechvět se, neuhýbat se před
jeho dobyvatelskou silou — ano, to jediné může člověka zachránit.
Ale jak vyrvat ze sebe zlo, které v nás číhá a stále čeká, jsouc vždy
připraveno ke skoku? Jak uchopit nepřítele, který je v naší krvi
i v našich myslích?
Kněz Siecheň klečel, opřev zkřížené paže o nízký stolek. Sklonil
hlavu. Měl dojem, jako by mu drtila ramena ohromná tíže. Když
přijde taková noc, jako dnešní, bez hranic, tehdy se zdá, že zlo ce
lého světa vtéká do srdce bdícího. Kolem dokola, na nesmírných
prostranstvích spí v nízkých vesnických chatách a dále v lidnatých
kamenných budovách zmlklých měst lidé znavení dnem. Bezbranný
dav. Snadná kořist. Kdo spí spánkem spravedlivého? Dlaně, které
ještě před chvílí chtivě sahaly po zisku a prostopášnosti, chvějí se
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nyní neklidně, jako plamen zasypaný popelem. Nahá těla horečně
dýchají. Sevřená ústa skryla lži i pokoušivé šepoty, víčka uzamkla
vykonané i budoucí zločiny. Kdeže jsou hradby měřené zlatou
třtinou ?
Vítr trhl otevřeným oknem. Okenice udeřila o okenní tabuli,
chlístl dešť.
Ale farář sebou nepohnul. Zdálo se, že jeho široce otevřené oči
pronikají temnotu. Derou se až k propastnému dnu. Prodírají se až
na dno propasti. Vítězí nad prostranstvími. Zastavil se čas. A ve vte
řině, která trvá věky, zdá se klečícímu, že vidí všechno, co se děje
na světě až k jeho nej odlehlejším krajům. Strašná chvíle. To je tak,
jako by nějaká clona spadla, jsouc pojednou rozťata neviditelnou
rukou, ukazujíc strašnou vidinu.
Hle, nesmírně rozlehlá země, ale zároveň tak drobná, že ji lze
paží obejmout, leží nepohnutě, zděšena tichem: bezhraničná, rudá
pustina, prostranství zježené černými kameny, ztuhlé vody, zkame
nělé lesy, města holá jako kostry, a nad tím nekonečným hřbitovem
— nízké a měděné nebe. Nebe, jehož tíže svírá srdce spících. Lidé!
Je vidět jejich těla bezladně vržená na vyschlou zemi, jedno vedle
druhého, nahá a sinavá jako nekonečný řetěz mrtvých. A pojednou,
jako by při jednom mocném hlasu roztínajícím mlčení od východu
k západu a od severu k jihu, všichni se probouzejí! Ale nikdo ne
vstává a nespěchá, jsa poslušen té výzvy. Žádné volání mu neodpo
vídá. Žádný šept ani pohyb netrhne neporušeným klidem. Prsa leží
cích, dotčena nebem, zemřela. A jenom jejich široce rozevřené oči
oddychují smrtelnou úzkostí. Děsem, který nenechává místa naději.
„Jsem s vámi,“ šeptá farář Siecheň. Cožpak ho nepoutá táž ne
moc, která všem lidem přikazuje, aby v té chvíli zmírali, ale nedo
voluje jim umřít? Hle, rovnost, o níž lidé nechtějí nic vědět! Bohat
ství je podobno hadrům žebráka, vláda slábne v bezvládných rukou
a jako práchnivina se vysypává z prstů. Ale když ráno vrátí zemi
její pokoušivý tvar, kdož z živých se dobrovolně zřekne těch mámivých výsad? Kdy udeří hodina spravedlnosti pro ponížené a pro
ty, jimž bylo ukřivděno? Tolik je kolem dokola chtivosti a pohrdá
ní, že se zdá, že nic nemůže zacelit krvavějící rány. Co se může
změnit? Třeba zde, na tomto skrojku sedelnické země? Sedelnický
dědic se nezřekne bez donucení svých rozlehlých polí a lesů, obklo
pujících jako dravecké kleště kolem dokola nuzné selské sady. Řehoř
Litovka nezanechá dohazovačství. Olze Kukyšové, zbloudilé v dale
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kém městě, žádný hlas nenašeptá, aby se vrátila k rodičům. Až vyjde
mladý Burak z vězení, znovu začne krást. Poštmistr nezmírní srdeč
nějším slovem utrpení umírající ženy. Fiodor Dubrovský, nenasycený
svou mladostí, s lehkým srdcem: odvrhne po měsíci každou dívčinu.
Kolik jich přijde plačících, jako před tím chodily s žalobami na
Siemiona? A Siemion, jemuž zbývalo málo chvil z života ... A Mi
chálek . . .
Farář zatíná pěsti. Husté krůpěje potu vlhčí mu skráně. . .
„Jsem nejšpatnější ze špatných, Pane! Tamti Tě neznají, proto
bloudí! Ale mně ses ukázal, jako vichřice jsi mnou zatřásl... Dals
mi všechno! Ale co dávám já ?“
Jak ubohá je žeň uplynulých let! Co učinil pro lidi, kteří mu
byli svěřeni? Nikdy neuměl nalézti cestu k člověku. Ale místo toho,
jak často, a v kolika případech se cítil osamocen. Tak zřídka kdy se
mu podařilo prolomit bolestnou a pokořující hradbu, která ho od
dělovala od lidí právě tehdy, kdy se jim chtěl obětovat. A když se
to stalo a nacházel porozumění, ach, bylo něčím více než přeletným
zábleskem, ukazujícím sotva v mlžné vzdálenosti, jak ohromné je
asi štěstí, když se probudí zbloudilá duše z lhostejnosti a očištěna
stane před Pánem?
Prožil několik takových oslnění. Nejednou, uzavřenému do přísné
ho stínu kázně, se mu zdálo, že do jednotvárné šedi hříchů, kajícně
odříkávaných, udeřil sloup ohně. Hle, vytoužená a vzácná chvíle!
Všechno, čím dosud člověk žil, je převráceno jako zoraná země před
osevem. Všechno je člověku vzato, aby všechno mu mohlo být dáno.
Co je krásnějšího než srdce stravované takovou touhou! Živil ten
požár. Prosil o smrt, která obrozuje a dává nový život. Dával v oběť
všechno, co měl: i lásku a nenávist i lítost. Nenechával si nic z toho,
co před lety vhodil do boje o sama sebe. Ale kolik že to lidí stojí
u hranice, nakreslené neviditelným znamením v srdci každého člo
věka? A jak nečetným je dáno, aby učinili rozhodující krok a tuto
hranici překročili!
Zděšeni mocí, do jejíchž dlaní se měli bez výhrad odevzdat, cou
vali v poslední chvíli ti malí, nešťastní lidé, připoutaní tak pevně
k záludné svobodě, jíž sloužili věrně a beze vzpoury. Byli jako slepci,
jimž byl vrácen zrak na chvíli, příliš však krátkou, aby mohli po
znat, co promarňují vracejíce se do temnot. Odcházeli tedy bez žalu.
Farář zbělelými rty šeptal latinská slova a chvějící se rukou žehnal.
Ach, jak pohrdal sám sebou v takových chvílích! Cože to dělal? Proč
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dusil a deptal v sobě vzpouru, která v něm rostla? Proč rozhřešoval
— místo, aby proklínal, pokořoval, mocí uvrhoval na kolena?Ruka,
která kreslila znamení kříže, měla by se spíše jako zaťatá pěst zvedati nahoru a zaplanout plamenem hněvu spravedlivé pomsty. Ale
on místo toho žehnal těm, odcházejícím po cestě, jejíž temnou, to
čivou stopu znal a nenáviděl. Jaká muka, jaké ponížení!
Kostel v takových chvílích pustl, klesal soumrak, ale farář Siecheň stále ještě klečel ve stínu oltáře. Nejednou se stávalo, že vstou
pil Michálek a hledal ho. Ale když vykoukl ze sakristie, uzřel fa
ráře, pohrouženého, jak se alespoň domníval, v modlitbu, couval
a tiše zamykal za sebou dveře. Varhaník spěchal domů, proto tam
ponechal klíče a odcházel. A nikdo se pak již nedíval dovnitř.
Ale kněz se nemodlil. Když se pod nohama smělců sesouvá země,
jejich samota je bezhlesá. Strašná samota, hle, toť pravda, blížící
se k příliš odvážným. Klečel s hlavou ukrytou v dlaních, bezmocný
a ztrnulý. Nenacházel v sobě ani nejslabšího odlesku síly, která ho
vítězně rvala a bolestně pálila. Žádný záchvěv nepohnul v něm
mrtvou tiší. Nebyl nyní ničím více, nežli setlelou, ubohou hrstí po
pelu, vrženou jako znamení výstrahy na chladné kameny podlahy.
V
takových chvílích chápal, že není všechno ztraceno. S údivem
a s nedůvěřivou ještě radostí, jako člověk probouzející se pozvolna
po dlouhé chorobě z mdloby, odkrýval na dně utrpení drobnou
špetku naděje, útlé světélko, bez něhož další život by byl nad jeho
možnosti. Vidí ten jas hluboko ukrytý. Ale stačí mu síly, aby se
dovlekl k vzdálenému prameni?
Minuty, které odplouvají, jsou rozhodující. Není dovoleno odkládati. Ale co zmůže člověk? Cokoliv činí na zemi, je ničím proti
tomu, co učinit nemůže! Nebo snad sláva, jíž trpíme z naší síly,
není proti naší slabosti krůpějí vody zavátou na rozpálené železo?
Farář Siecheň zvedá hlavu. Jeho vzpoura! Hořký úsměšek stahuje
mu rty. Kýmže to chtěl být ? Hle, odvážil se zapomenout, že jeho slova
jsou jenom blekotáním slabého člověka a že nemají nadpřirozené
moci otvírat srdce. Bůh odepřel mu zázračnou sílu, která by přerů
stala jeho samého a jako anděl strážný šla s ním mezi lidi, uštědřujíc slovem milosti odpuštění hříchů. Byl jenom nádobou, již, bude-li
Bůh chtít, naplní, nebo ponechá prázdnou.
„Cožpak mohu?“ šeptá. „Dáno jest mi rozlišování věcí. Nehřešit,
to mohu, ale nechtít hřích, to nemohu. Mé činy mohou svědčit před
lidmi o mně, ale mé myšlenky mne před Tebou obžalovávají. A
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i kdybych nehřešil, budu hříšný. Jsem zkažen. Ba dokonce i v ko
řeni mých dobrých činů je mé zlo. Položils, Pane, hranici, jíž ne
překročím. Tedy jenom Ty mne můžeš očistit, bez Tebe nic nemohu.
Spása! Hle, tajemství nedostupné člověku! Kdo z živých může znát
práva vyšší spravedlnosti? Slabost — ta nás spojuje! A nikdy není
známo koho a v jaké chvíli odloučí Bůh od společného řetězu, aby
mu dal svobodu a označil ho pečetí svého znamení. Naděje! Cožpak
není přeludem její sladké kouzlo? Vnitřní hlas žádá si od nás činu,
ale sebrání úrody není již naší věcí. A právě v tom je důstojnost;
lidská, abychom třebas i bez naděje žili tak, jako by naděje stála
u nás na stráži..
Přeložil J. Janouch.

Cesta Jana Č epa
Oldřich Králík

Prozaické dílo Čepovo je podivuhodně sevřené, rýsuje nezvykle věr
ně pouť jedné duše. Vnější napínavost dějová je V něm stlačetia na

nejmenší míru, se zvláštní soustředěností se tu rozvíjí několik málo
témat, několik základních tajemství života a smrti, hledá se pravá
podoba člověka a kraj duše, zápasí se se zmatením našeho času. Ně
která gesta, situace a osoby přecházejí z knihy do knihy, ale při této
těsné příbuznosti jednotlivých knih má každá svůj vlastní profil, je
prokomponována podle odlišných architektonických zákonů a roste
z jinak zabarvené duchovní atmosféry. Naléhavost některých výjevů,
které se po letech znovu vynoří v díle umělcově, na př. sebevrah
hajný, který se stejným jménem Martin Vrána zasvítí vyceněnými
zuby ve Vigiliích i v poslední knize Modrá a zlatá, svádí k tomu, aby
chom shledávali v Čepových knihách prostou autobiografičnost, ale
to by byl omyl. Také próza Čepová má dvojí domov: pozemskou
realitu, podrobně a pozorně poznanou, a mohutné úsilí duše, která
všechny ty skutečnosti přetváří a pozdvihuje.
Jak je vlivem toho životopisná skutečnost tvárlivá, vidíme zřetelně z podoby
a pojmenování rodné vesnice Čepových postav. Primitivní vzpomínková forma v
úvodní povídce Dvojího domova má jméno Mysletice, rojení lidské v perspektivě
dospívajícího chlapce se nazývá Kozlovice (stejnojmenná povídka a Husopas z Vigilií), úmluva s mrtvými nese jméno Přísenice (Zbloudilý, Starosvětská, Cesta na
jitřní a Příbuzenstvo), bolest a vítězství se sladce ozývá pojmenováním Lípov (Ro-
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zárka Lukášová a Jakub Kratochvíl),

bloudění

a

trpké znovudobývání domova

označuje jméno Habřiny (Děravý plášť, Hranice stínu a Ponocný). Dalo by se
ukázat, jak některé podrobnosti jsou nerozlučně vryty do paměti a obraznosti bás
níkovy, tak na horním konci vesnice chalupa s bílým koněm na vratech, naopak jak
Habřiny značí modernisaci vesnice, betonové dvory a honosná průčelí, ale uvededený seznam jmen snad dostatečně přesvědčuje, že hanácký domov básníkův má
v jeho díle vždy vtištěn výrazný znak duchovní. Podobně je tomu s Povltavím, které
v titulní povídce Letnice vystupuje ve své pradávné, neporušené kráse, kdežto
v Děravém plášti je už ohlodáváno pochybnými vymoženostmi města — v Zápiscích
J. Klena se prolínají obě tváře kraje, přesně jak to odpovídá vnitřní stavbě prózy.
Zdánlivou vnější stálost a neproměnnost ve spojení s prudkou vnitřní fluktuací
nalézáme rovněž u osob a jejich jmen. Zvláště konstantní je několikerý lom podoby
otcovy a matčiny, při čemž všechny typy jsou naznačeny již v prvním svazečku Dvo
jí domov. Otcova podoba je mnohotvárnější než matčina, také poměr synův bývá k
němu napjatý, kdežto matka je pravidelně záštitou. Jsou zhruba čtyři případy: divoká
povaha, otec poznamenaný válkou, otec muzikant a konečně jakýsi vetřelec, v civilu
řemeslník a jinak polokomediant. První typ bije zvířata (Vzpoura, Dvojí domov),
pěkná karakteristika je v Rozárce Lukášové („Tíha starostí a divoká vášnivost pova
hy spletly se v ní v neobyčejně tvrdý uzel“ ), v Zápiscích J. Klena se hospodářům
rodu po generace říká Diviš. Válkou je poznamenán Cilčin otec v Mámení, otec
hrdiny D. pl.*) Josef a v téže knize otec Vojtěchův z Pouti přijede z fronty. Velmi
výrazné rysy má otec muzikant, bývá zpodobeno jeho chřadnutí a umírání, tytéž ro
dové rysy má švec Nerušil z první knihy Čepový, Matěj Kratochvíl v Letnicích —
jeho příznačná chůze za měsíční noci po muzice se skoro beze změny opakuje v Dpl. Motiv opožděného návrhu hudebníků a jejich skřípavého koncertu na úsvitě za
sahuje až do Hr. st.,. kde jméno klarinetisty Roubala ukazuje na hlubší vrstvu zážitkovou. Stejně nezaměnitelná je figura otce vetřelce, který odvádí matku ze šťast
nějšího domova, po Justýnce je nenávistně a drsně podána v Leopoldu Bendovi z
Rozárky, se snahou o spravedlnost v Eustachu Randovi z Hr. st., jejich podobnost
je naznačena i nezvyklým křestním jménem, Matka je v obou variantách u Čepa ci
zinkou, bud’ za mlada přišla s manželem z hor do roviny, bud’ odešla v chvilkovém
omámení s nějakou neurčitou existencí z venkova do periferního očistce. První typ
je nenápadnější, přece jen srostlejší a novým domovem, klasickou formu dostal již
v titulní povídce Dv. d., mimochodem je ztělesněn v Dobyvateli starou Faksovou
(„mlčela ustavičně tato žena, jejíž mládí nebylo z tohoto kraje" ), týž rys poznamenává
matku Cyrila Nedomy v symbolické autobiografii Cesta na jitřní („Z jaké dálky se
nyní asi dívá na onen kout, který byl rájem jejího dětství, na ona dvě okénka plná
muškátů a na vlahost stínu pod stromy vedle potoka?" ). Že jde o horácký původ,
dokazuje paralelní místo v L .: „Jděte mi s takovou horáckou dědinou. Že tam mají
kvítka za okny a potok za zahradou — to je řečí-" A jako jde v L. matka s Ja
kubem do hor k strýci Tobiášovi, tak v Př. stará Vychodilka s velkou lítostí na
vštíví domov svého dětství, hruška tam i zde. Ř idčí a drastičtější je případ, že mla
dá žena opustí ve zlém svou rodinu a octne se mezi courami na jakémsi pustém
*) Pro názvy knih užívám zkratek: Dv. d. (Dvojí domov), V. (Vigilie), Z . (Zeměžluč), L. (Letnice), D. pl. (Děravý plášť), Hr. st. (Hranice stínu), M. zl. (Modrá a
zlatá), Př. (Příbuzenstvo).
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dvorku u předměstského rumiště, to je osud Justýnky, Rozárky, matky Prokopovy
v Hr. st. a matky Karlovy v P ř.—

k těmto vyhnaným matkám patří onen poslední typ

otcovský.
Najdou se i jiné motivy, podléhající četným variacím, ale ve svém základě nerozrušitelné, na př. motiv tří sourozenců markantně vystupující v L. Z postav lze snad j eště
konstruovat řadu, vedoucí od Julky Hudcovy k Ančí Nevímové, komplementární řadu
od Lidky k Anně Králové a posloupnost dělných výbojníků od Frantíka z Domku
po Frantíka z Př. V prní řadě jsou ženy smyslné, strhované rytmem tance a vášně,
jsou zde leckteré společné rysy, vlastní matky nic nevědí o poklesu Julky Hudcovy
jako Jiřiny Vaňkovy (Hr. st.), starou matku má Albína Drůzova i Jiřina, jistě sem
patří tetička Julka (L .: „byla větroplach a parádnice“ ), stejný pocit životní; váže
Albínu a Jindřišku Hlouchovu (D. pl.), tragický osud Jiřinu a Ančí (M. zL). Ženy
druhé skupiny pykají, jak se praví o Lidce z Kozlovic (Dv. d ) , „hořce za to, že
si svět rozšířily snem“, jsou předurčeny k odříkání, po Lidce je to Cilka z Mámení
(Dv. d.), pak Lucie Laurová (V.) a později v neobyčejně spiritualisované podobě
Anna Králová (Hr. st.). Oni kladní dobyvatelé mají za heraldický znak zvláštní
konkrétní podrobnost, všichni vyřezávají ze dřeva jakousi podivuhodnou věc, vedle
zmíněných Frantíků je to Jan Šimon z Hr. st. Ovšem Šimon je postava značně slo
žitá, mimo jiné vplynul do ní hrdina povídky Křepelka (Dv. d.), v níž se objevuje
již jeho příjmení. Konečně se z galerie Čepových postav vynořují spřízněné figury
stařečků či starců a předřikavačů na pouti, jmenuji přísného stařečka z Domku, pološílenou postavu ze Starcova smíchu a grandiosního starého Zavadila (Hr. st.),
pro druhou skupinu vůdce procesí v Rozárce, starého Helekala v Pouti a Roubala
v Hr. st. Jako protějšek by bylo možno uvést laskavé, epické stařenky z Elegie
(Dv. d.) a ze Starosvětské (Z j). Nechci však pokračovat ve svém rozboru až do po
chybných detailů, jistě dostatečně byl prokázán zajímavý fakt, že pravzory, aspoň
primitivní pravzory téměř všech postav Čepových jsou obsaženy již v prvotině Dvojí
domov, že básník na samém prahu své cesty vkročil na vlastní půdu. Za tuto
věrnost od počátku byl básník odměněn pevným základem pozemské reality pro
strmé duchovní stavby pozdějšího svého díla.
Vládne-li jistá zákonitost v lidských typech, nejsou nahodilá ani jména a příjme
ní osob. Dvakrát jsme se setkali u dvou poněkud skrytě podaných představitelů
vyhraněných typů Čepových s jménem Roubal (klarinetista a předřikavač) a toto
jméno se tolikrát vynoří z přítmí, že nabývá nezvykle důvěrného přízvuku. V ti
tulní povídce Dv. d- čteme o Roubalce, dvakrát se vyskytne jméno Roubalová (resp.
Vyroubalová) v reálné scéně čtení jako dívčí jméno, jednou je čte Jakub Krato
chvíl na náhrobku, po druhé se s ním shledá v rodokmenu Jiljí Klen. Že je jmé
no nějak spjato s matkou, svědčí také zmínka o přespolním Roubalovi (L.) a hor
ské Jelení, kde najde Prokop Terezku Roubalovou, nesoucí matčinu podobu. Dvě
příjmení mají zřejmé zabarvení archaistické, Zdráhal a Vrána. Valentin Zdráhal
je hrdinou Starosvětské (Z ), Silvestr Zdráhal hrdinou napoleonské Noční návště
vy (D. pl.) Vrána je dost časté jméno, ale nikdy jinak než, starý Vrána, výměnkář
Vrána. Krásně je smysl této figury vyjádřen v Husopasu: „Byl to domorodec ry
zího jádra a celý utvořen z pralátky své dědiny, jejíž barvy věrně nosil a jejíž
tradice byl posledním rytířem“. Ještě jedno jméno jde z knihy do knihy a má
určitější charakter, ovšem odpuzující. Nejostřeji je vykreslen první nositel onoho
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jména, Vincenc Hrabal z Vigilií: „škaredý jako zmok, nevybavený dosud z ma
teřské hlíny, v níž tkví všecko stvoření“ ., Dědici jeho prokletí jsou sedlák Hrabal
(Hr- st.) a neblahý Jindřich Hrabal ze Samomluvy (D. pl.), který má stejně za
orodovnici ubohou matku-stařenu.
Aby bylo rozuměno, účelem tohoto zjišťování konstant v pojmenování osob není
detektivní odkrytí živoucích předloh, nýbrž snaha ukázat, že ani jména nejsou lho
stejnými značkami, ale že jsou nezaměnitelná a pevně zapjata do významové struk
tury celého díla. Je jistě pozoruhodné, že jaksi nejprůsvitnější jsou jména ve Vigiliích a že tedy vyzařují nejvíce duchovního obsahu v prvním období, které je
silně zabarveno symbolismem a kdy si autor libuje v jménech tak příznačných ja
ko Cyril Nedoma. Vedle příjmení mají svou tradici u Čepa i jména křestní. Jméno
Vojtěch se kryje s představou chlapectví a nadějí mládí, jmenují se tak v starším
období drobní hrdinové autobiografických próz (Peněženka, Pouť, Poslední velkonoce), Vojtěch Vápeník (D. pl.) ztělesňuje poválečné renouveau básnické, v po
sledních pracích představují slib nového pokolení Vojtěch Staroštík (H. st.) a
Vojtěch Marek (M. zl.). Naopak zlověstné je jméno Jindřich, bývají to dobře vy
padající, pak zvětralí lidí s kníry, kteří obyčejně při tanci omámí své nedočkavé
oběti, Jindřich Frýb (Z., v téže knize příjmením a všemi znaky se k němu druží
Robert Frybort), Jindřich tety Julie (L .), konečně Jindřich Hrabal (D. pl.) . Méně
demonické, ale hodně podobné je jméno Bedřich, dokonce oslabenou ozvěnu zlého
zvuku vyposloucháme v jméně Oldřich. Cituji charakteristiku jednoho Bedřicha
ze Zeměžluči: „hezký plavovlasý hoch, výborný tanečník a vesnický Don Juan,
lehkomyslný a marnivý, avšak bez groše“ . Vedle přímých nositelů jména, Bedři
cha Spurného (Dv. d.), Landy (Z .), Skácela (L.) , patří sem asi radní Vaněk (Hr.
st.), typ tolik se líbící ženám. Ze ženských jmen také několik má důvěrnou auru,
Cilka je dívčí spanilost, Stázka pokorná prostota horských kořenů, Terezka je
bytost trochu odstrčená. Zvláštní mihotavostí se vyznačuje jméno Anna, objevuje
se v biblické vážnosti původního znění nebo v různých zdůvěrnělých formách,
jako Anička a Ančí, a také

jeho nositelky se vymykají jakémukoliv třídění. Po

dobnou úctu a pozornost k jménu lidskému najdeme až u Boženy Němcové, a že
sám Čep vědomě vyslovuje jméno svých postav, dosvědčuje povídka Člověk na
silnici (D . pl.), v níž truchlivý hrdina uvažuje o svém jméně.

Jestliže Čep s takovou oddaností, očividně ovšem nikterak pasivní,
přijímá do celého svého díla rodný kraj, ustavičně rozvíjí několik
vztahů rodinných a rodových, jestliže se jako ve venkovské matrice
vracejí tatáž jména, prohnětená krví a potem, tu není divu, že jeho
dílo roste v těsném spříznění s lidovou poesií a lidovými zvyky. Od
první stránky Dvojího domova slyšíme dětské písničky a říkanky, zpí
vají i opilci jdoucí z hospody, mnohokrát zazní vroucí nápěv písně
poutnické, mariánskou písničku si dá zazpívat ještě na smrtelné po
steli stařenka Zavadilová (Hr. st.), „melodie známých koled se lichotí“
k srdci Jiřiny Vaňkové (ib.). Ve světě Rozárky Lukášové a v předvá
lečném horském kraji se básníkovi „gesta a barvy života skládají
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v půvabnou harmonii jako lidové malby na skle“ (M. zl., str. 42),
častěji je evokován „temnosvit lidové balady“ od Elegie (Dv. d.) přes
titulní Letnice („Šero starodávné balady tu ještě leží v koutech a sem
tam pučí svobodná duše podivné vůně“ ) k Hr. st. Je také příznačné,
čeho se dotýkají nečetné literární zmínky, vedle Sládkovy apostrofy
hor přejímá se zde hlas Erbenových Svatebních košil (Hr. st.) a ubohé
Viktorky B. Němcové (M. zl.). Někdy je zpívání lidových písní přímo
charakteristikou postavy, tak Matěj Kratochvíl (L.) „uměl kdekterou
písničku“ , zvláště v posledním období se jeví teoretický Čepův zájem
o lidovou tvorbu. Po dřívější poznámce „v rovinách je málo vzpoury
a málo zpěvu“ (Dv. d.) zabral se básník do tajemství tradice postavou
starého Zavadila (Hr. st.: „Pochopil najednou, co to znamená, ústní
podání, a že se mohly v době čerstvé obraznosti uchovat slova a posunky staré několik set let“ ) a samu tresť lidové tvořivosti destiluje
v příběhu učitele Marka, sběratele písní (M. zl., str. 39). Má-li kdo
v dnešním písemnictví právo mluvit o navazování na lidovou tradici,
je to v první řadě Jan Čep, který to činí s takovou nenápadností a
bezprostřední soustředěností. Samozřejmě nevšímá si folklorního um ě
ní nějak isolovaně, nesype snad do své prózy písničky jako hrozinky,
nýbrž vždy jsou projevy lidového umění ve spojení se životem a s oso
bami. Proto tedy také častěji čteme scény u muziky, o posvícení nebo
na pouti, básník jedinečně vnímá mizející kouzlo venkovských slav
ností — obrací se ovšem ostře proti uměle vyráběnému folklóru operačním
u
. S jasným vědomím duchovního základu a melancholickým
steskem nad rozpadávající se pospolitostí píše v poslední práci o ven
kovské lízačce: „Kde se vaří švestky, je dům otevřen každému, kdo
přichází s úmyslem rozmnožit ducha družného veselí. Je to takřka po
slední zbytek starých slavností společné radosti a práce.“ (Př.)
Abychom lépe pochopili stálost a zároveň proměnlivou plynulost
díla Čepova, je třeba si uvědomit zvláštní uzpůsobení jeho básnic
kého světa. Dalo by se mluvit o jisté monotonnosti, která je korigo
vána snovým bleskotáním, ale snad bude názornější říci, že věci a
osoby tu připlouvají jako oblaky vůní nebo strou se jako stíny. Jak
řekl Salda, nevidí Čep nikdy věci v naturalistické soběstačnosti,
nýbrž uvolňuje jejich hrany, zduchovňuje vše, nač sáhne, a visionářsky zjasněné podoby jsou pak hnány pohledem druhého zraku. Vzpo
meňme na př. na přízrak strýce Antonína, misionáře a mučedníka,
úplně uniknuvšího pozemskému pohledu a zjevujícího se jen v chví
lích smrtelné úzkosti jako vidina. Vzpomeňme na tolik ženských
Řád 26, 1939

401

postav, které omamují jako prudká vůně, týž pocit sladké závrati
v oblacích něhy se vrací ve všech knihách, jak v Justýnce z prvotiny
(„Tvou vůni jsem cítil na všech věcech“ ), tak v posledním souboru
povídkovém („Bylo to jenom takové pohlazení vůně, jako když za
vane večer vítr od přívlackých lip, které tam právě kvetou“ ). V ob
dobí, kdy se Čep nalézá umělecky, vytváří se přirozeně podle tohoto
vnitřního zákona poetika života a díla, cituji dva výrazné úryvky:
„Některé okamžiky našeho života nemají souvislosti. . . Vůně těch
chvil se vrací znenadání, narážíme na ně jako na neviditelné obláčky,
které těkají přes hranice času. . . je jen prchavým odrazem z jiného
světa.“ (L., str. 71) — „Jako proudy jarního vzduchu, které přinášejí
chuchvalce protichůdných vůní, dotýkaly se mé paměti útržky minu
lých událostí: jeden večer doma na zahradě, když byly švestky
v plném květu a chrousti vířili s bzukotem proti šednoucímu nebi,
jeden okamžik z pochodu na vojn ě. . . Zdálo se mi na okamžik, že
cítím na tváři vanutí času.“ (D. pl., str. 78.) Toto přepodstatnění
hmotné reality v zmocněný sad naléhavých vůní vytváří zvláštní
ovzduší Čepových knih, při čemž nelze přehlédnout značné rozdíly.
V prvním období se snaží umělec s jakousi tvrdošíjností zachytit
obrysy vůní, v druhém se jimi přímo zalyká v mocném opojení,
v posledním se zoufaleji či bezpečněji dobývá do středu jejich kon
centrace. V této souvislosti lze také upozornit na gesto, které prostu
puje celým dílem Čepovým, jak se totiž otevřeným oknem vhrne do
pokoje proud vůně. V první knize je tento děj nerozlišen: „Vpustila
do třídy potok šeříkové vůně“ (Dv. d.), později vznikají složité akor
dy: „A když sej s večerními červánky a s vůněmi růží vhrnul do po
koje proud neurčitého stesku“ (Z.) nebo „Ráno se probouzel za zpěvu
skřivánčího a s vůní šeříku, která se mu hrnula do pokoje s barvou
oblohy“ (Hr. st.). Párkrát vykřikne „prudká vůně jasmínu — nej
omamnější vůně této země“ , jednou ztěžuje odchod umírající matce
Rozárčině (V.), jindy voní do prvního opojení milostného (D. pl.:
„dodnes cítím tu vůni" ). Tento specifický znak ostře odlišuje Pepa
na PC. od A. d u r c h a , který své obrazy přímo leptá sluncem. U Čepa
naopak se snově propadají linie, i slova potenciálně vybavující před
stavu geometrického vzorce dostávají kontextem jiné zabarvení, na
př. slovo síť: „vonnou síť stínů a slunce“ (Dv. d.) — „nádherná síť
světla tetelící se prostorem“ (L.). Podobný smysl a funkci jako vůně
má u Pepa také stín. Nechci zacházet příliš daleko, upozorňuji je 
nom na stálé spojení „zelený stín“ . Po náběhu v prvotině nabývá toto
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spojení duchovního dosahu ve Virginiích: „Zelený stín smrkových
větví kolem stěn ovívá srdce jako kouzelný vějíř.“ Jakmile v Letni
cích se usoustavní poetika vůní, stupňuje se také intensita prožitku,
který má jméno „zelený stín“ , stačí si přečíst první kouzelnou strán
ku příběhu Jakubova. V D. pl. jde častěji o zelený stín stráně v řece,
v Hr. st. jde opět o onen hluboký prožitek, v němž se mísí bdělá
skutečnost s čímsi tajemnějším. Prokop čte řádky Anny Králové:
„ — míhal se po nich zelený stín jabloňových větví — “ . A ještě v M.
zl. najdeme velmi blízkou variaci věty z Vigilií.
Mé poznámky snad již dostatečně ukázaly některé stálé rysy bás
níkovy zkušenosti a sensibility, ale zároveň se, doufám, ujasnilo, že
naprosto nejde o stálost ztrnulou. Nyní se pokusím seřadit výboje
básníkova umění a myšlenky podle posloupnosti časové, načrtnout
jeho vnitřní vývoj naopak s předběžným upozorněním, že se jeho
desky hodnot v podstatě neměnily. Čemu se říká básnický vývoj, to
je u Čepa rostoucí duchovní jistota, řidčí ci pevnější osnova slov,
rozdílný stupeň nedočkavosti, odsluní ci větší přiklonění k ubohé
pozemskosti, přes všechny změny v konstelaci řád a cíl Čepova bás
nického kosmu zůstává od počátku do konce stejný. A vlastně i ve
výkyvech básníkových knih lze nalézti podobný rytmický zákon jako
v odlivu a přílivu moře.
První knížka Dvojí domov je ještě docela pod střechou minulosti,
jak kdesi říká sám básník. Viděli jsme již, že je to nevyčerpatelná
zásobárna reálných situací a gest, ale tlumeně žhne tu již metafysické
napětí. Právě v záblesku nekonečna a tajemství sklání se chlapecký
hrdina k zemi, chutná chuť hlíny. A v záchvěvu vesmírné hrůzy
utíká se k nejbližším, tulí se pod příkrov a příklad matčiny důvěry.
V druhé části knihy se vyjevuje „snětivý čas války“ , po němž ,,lípo
vá alej je vykácena, kříž je obnažen, muka ukřižování se obnovují“ ,
„ D řevěný kříž stojí tiše na rozcestí. . . mlčenlivý Trpitel a Bůh
lidmi opuštěný.“ Tato opuštěnost je hořkým jádrem knihy, vlastní
duchovní drama ještě nezačalo. Člověk je odcizen Bohu a tak „štíhlý
kostel na návrší se už netyčí nad zástupem skloněných hlav, avšak
střechy pěti dědin a pole celého kraje klecí před ním dosud v ne
změněné zbožnosti“ . Zde jsou jistě hluboké kořeny Čepový lásky
k přírodě, která je věrnější než člověk.
Druhá kniha Vigilie je jistě nejsmělejším činem na dráze básní
kově. Něco tak závratně vrženého do výšky, tak nesmiřitelně ryzího,
že stěží najdeme obdobu, asi nejspíše mají podobné postavení Boží
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muka v díle K. Čapka. Je zde vyzpíván v mnoha tóninách opojný
hymnus bolesti, chrámová opona lidského srdce je roztržena od shora
dolů. Nekonečné úpění zmučené lidské bytosti proráží hradby mlčení,
v tichu náhle zcitlivělém „kdosi jako by mlčky naslouchal“ , ze tmy
zírají „čísi bdělé a soucitné oči“ . A hrdinka nejkrásnější prosy uvidí
„tajemný proud krve, řinoucí se ustavičně z Boží rány na všechno
stvoření, kvítí podle cest je jí pokropeno a prýští se z tisíce srdcí,
spojených záhadným souručenstvím neznámých světů a krvácejících
skrytě utrpením bez útěchy“ . Především ovšem spojuje ono březinovské souručenství neznámých světů postavy V, s mrtvými, Rozárku
s mrtvou matkou, Zbloudilého s mrtvými celého kraje. Opravdovost
Čepova duchovního zápasu se projevuje neumdlévajícími protiútoky
úzkosti a zoufalství. Nadpřirozené jistoty jsou stále ohrožovány a
znovu a znovu se zdvíhá úpěnlivý křik žalmický „Deus, ne sileas“ ,
který je mottem knihy. Cituji z titulní prózy: „Budu věčně mučen
tímto čekáním, či zaslechnu někdy skutečný hlas? Neboť jdu jako
poloslepý a nedbám, že mám nohy celé zkrvavělé, je n po onom hlasu
toužím —- a přece vím, že bych umřel hrůzou, kdybych jej jednou
uslyšel. . . “ A také vědoucí mrtví chrání si své nevývratné vidění,
živým „dávají odpověď příšerně dvojsmyslnou“ . Od palčivé bolesti
je tak blízko ke stržím zoufalství, a opravdu často se nad postavami
V. vznáší „chmurný majestát Ducha zoufalství a pýchy“ . Nesmísí-li
se pokorně krev lidského utrpení s krví prýštící z Boží rány, vnikne-li do bolestné rány jed zatvrzelého vzdoru, triumfuje nepřítel člo
věka, odívajícího se do podoby prudké rozkoše: „Z pocitu naprosté
nicoty a blízké smrti začala se v něm prýštit jakási jedovatá a ob
ludná sladkost“ . V povídce Husopas nabývá zoufalství úplně hmata
telné podoby, blíží se k člověku se „studeně žhoucíma zelenýma oči
ma“ . Je tu jakási tragická rovnováha, jako básník vynesl Rozárku
až k výšinám světectví, tak sestoupil do propastných hlubin hrůzy,
podle vlastního výrazu v Zelených jiskrách k mučednictví zla. Ve
V. není vůbec středních poloh, zato je dosaženo v obou směrech,
kladném i záporném, krajního pólu, jednou provždy je narýsován
metafysický půdorys.
Aby lidé V. mohli zabušit tak odhodlaně na brány tajemství, musí
odložit všechnu pozemskou přítěž, na tomto bojišti neviditelných sil
nutně bojují jen expediti. Lidé se vylupují na čas z rodiny a všech
pout, jsou cele stravováni vnitřním plamenem, jsou nezbytně ve své
vnější podobě deformováni jako postavy na plátnech Grecových.
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Bezpodmínečné radikální osamocení je krásně vyjádřeno v druhé
próze: „ . . . v této hlubině tmy a nejistoty jakousi tichou bezpečnost,
jež byla dokonalým odpoutáním se ode všeho a měla příchuť jisté
povýšené zvědavosti“ . O odchodu a rozloučení mluví konečně velmi
zřetelně také povídka úvodní a titulní. Co se týká jednotlivých čísel
knihy, není pochyby, že nejvýše stojí Rozárka Lukášová, skvělé a
sublimní opus metaphysicum. Podrobnou analysou by se asi dalo
dost přesně ukázat, jak je tu stavební materiál reality bezohledně
otesán a navršen podle plánu žhnoucí žízně spirituální, ale i na první
pozorné čtení oslní závratná architektonika skladby. Čep v této po
vídce našel komposiční princip, který nese i ústřední prózy Zeměžluči, hudební princip čtyř kapitol, čtyř vět strhující symfonie, z níž
zaznívají a v níž se proplétají všechny hlasy ze dna vzbouřeného
lidského srdce. Lze také při Rozárce Lukášové mluvit o úchvatné
klenbě víry, nesené čtyřmi přísnými sloupy plamenů. Druhé dvě
nejvýznamnější prózy V. jsou pošinuty protichůdným směrem, titul
ní Vigilie k symbolisticky zabarvené vášnivé meditaci, podivuhodný
Husopas k hlíně země a života. V H. je vytěženo celé ložisko chla
peckých dojmů, ale ve středu stojí zázračné proměnění kraje a zápas
s obludou zoufalství. Také slovní výraz ve V. odpovídá vnitřnímu
napětí, slovo bývá strmé a strohé.
Nepochybuji o tom, že především Vigilií se týkají některé retro
spektivní zmínky; v Hr. st. a P. V románě vzpomíná Prokop na svou
literární činnost: „Začalo ho pokoušet slovo, zatoužil stavět architek
tury ze slov, tak jako se stavívaly z kamení chrámy. Lidský osud ve
věčnosti — kéž by to mohl vyjádřit tak, jak se to ještě nikomu
nepodařilo!“ Potom jménem se uvádí Prokopova kniha Znamení na
nebi a farář mluví o prózách, „kde se realita mísí tak podivným
způsobem s ,látkou, z níž jisou utvořeny sny‘,“ kdežto přítel Šimon
ucítí osten některých stran a myslí si o autoru: „Modrý květ — bráz
da uprostřed oblohy“ . Je třeba rozlišovat, některé charakteristiky se
hodí také nebo spíše na pozdější knihy Čepovy, kdežto vlastní soud
Prokopův je zamířen přímo na V. Nej zřetelnější, ovšem příliš
skromná slova o V. čteme však v Př.: „Karel Hejda si připomněl
své velké básnicko-metafysické dílo, jehož trosky nedávno navždy
uložil na dno přihrádky. Začal je v dvaceti letech, byv zasažen ně
kolika bleskovými paprsky čehosi, co se podobalo přímému poznání.
Časem však vyvanulo citové zanícení z naduřelých vět a zkušenost
mu ukázala, že jeho duchovní dobrodružství nebylo nijak výjimeč
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né “ I když netrváme na doslovné platnosti všech citovaných míst
pro V., přece je zřejmé, že tato kniha znamená jakýsi střed země”
třesení, že se básník později nutkavě vrací k této otřesné zkušenosti
duchovní. Bude to možno dokázat nejen přímými zmínkami, ale ce
lým rozborem D. pl. a Hr. st.
Kniha Zeměžluč znamená podstatnou změnu perspektivy. Jedinec
vystupuje ze své osamělosti a isolace, dochází k tragické konfrontaci
duchovního úsilí s časem. Příznačně se praví v ústřední povídce o
Lucii Laurové: „Kolikrát myslila, že už je ode všeho odpoutána, že
už nic pro sebe neceká, a přece musila vždycky znovu zápasit, znovu
se učit trpět a zapírat !“ Tato věta je odpovědí na citovanou větu ze
Zbloudilého o dokonalém odpoutání se ode všeho a mohla by stát
mottem Z. V této knize je opět spuštěno stavidlo bolesti, která již
nesmí zaplavit celý lán lidského srdce, jsou vztyčeny hranice smrti,
lidé nehovoří jenom s mrtvými. Opět charakteristická je povídka
Lucie Laurová, v níž se zrcadlo očí nebožtíkových zamění za zrcadlo
očí dětských: „Její obraz, který pukl a navždy se zakalil v očích je 
jího umírajícího otce, ožívá v očích dítěte, v tajemném květu jejího
života, kterým se naráz obrací starý řád světa.“ Také po prvé v Z.
vystupuje kněz, člověk není ve svém duchovním zápasu opuštěn.
Ovšem svrchovaně příznačné pro zachmuřené obzory Z. jsou okol
nosti, za nichž kněz zasahuje: pohřbívá nebo zachraňuje sebevrahy.
V povídce, která s krutou ironií se nazývá Veselá pohřební, je farář
na rozpacích, má-li sestoupit do šíleného mumraje odbožštěného svě
ta: „Nebyl si jist, nerouhá-li se sám, zpívá-li „Miserere“ nad těmi*
kteří pohrdli předem jakýmkoli slitováním. Stál zhroucen nad svým
stádem , jež se mnohem spíše než ovečkám podobalo oněm vepřům,
do kterých dovolil kdysi Pán vejiti duchům nečistým a kteří se pak
vrhli vztekle do záhuby.“ Farář nakonec nevydrží příšernou podí
vanou na hřbitově a prchne: „A mořte perpetua. . . “ zašeptal, a
udělav kříž nad (šíleným stádem, běžel do kostela a padl na tvář před
svatostánkem.“ Vlastně i Lucie se vrací s pomocí bělovlasého bene
diktina k životu teprve oklikou přes sebevražedný pokus, ale přece
vyslechla vzácné poselství o podstatě bolesti. Je třeba si uvědomit,
že proti V. se v této knize ohnivý sloup, vysálaný žhavou touhou po
nadpřirozených jistotách a rozlévající po všech věcech cizí přísvit,
roztříštil v doutnající trosky. Naproti tomu žhne dále „temný pól
bolesti“ , dále zaznívá „vábivá píseň nicoty a zmaru“ . Temnoty zou
falství, které byly ve V. vyvažovány výšinami jasu, zaplavují teď
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celý vesmír a odtud téměř sebevražedná manie většiny postav knihy.
Za změněných poměrů se ovšem mění také podoba zoufalství a jeho
umělecké traktování. Někde se ještě navazuje na V., „hnusnou njěhou“ (Můra) na vidění Husopasa, „mámivou sladkostí“ (Lucie L.)
na Zbloudilého, ale většinou jde o nový, střízlivější pohled. Je nalezen reálný symbol: „Už ji to strhovalo k prokletým vírům zoufal
ství jako podemletou květinu“ — symbol, který se pak vrací i v p o
zdějších knihách. Může to být také „zakrnělá rostlina, jejíž listy
ohlodala rez“ , vidíme, jak básníkovo vidění srůstá zase se zemí.
Zvláště typické jsou pasáže, kde dřívější visionářský patos se mění
v málem suchy klinický popis, na př. v povídce Hoře z lásky. Vzdor
ná nenasytnost utrpení, zatvrzelost hříchu vyčerpá všechny prostřed
ky: „Ví, že nemůže nikam utéci, a drásá si nehty tvář. Neví; co po
cit, nemyslí na to, že se zabije, ví jenom, že je konec, že není už
nic, a zachvacuje ji hrůza.“ Pád do bezedné hlubiny nicoty nebylo
možno už vypsat beznadějněji.
Jako ve V. Rozárka Lukášová, tak stojí ve středu Z. dvě dívčí po
stavy, které polarisují vnitřní prožitek básníkův, Lucie Laurová a
Albína Drůzová. O první povídce bylo již naznačeno, že přetváří
podle nového nebesklonu odkaz V., podržujíc mnohé i formální zna
ky dřívější. Pro další tvorbu Čepovu je skoro významnější druhá
prosa, která duchovně filtruje marný žár smyslů a vytvoří předlohu
pro tolik pozdějších postav. Dvě místa jsou základní důležitosti,
první o tajemství těla a vtělení: „Málokdo věděl, že Albína cítí je 
diná z dětí drahocennost látky, z níž je utkán život, že hmatá všemi
smysly její tkanivo a že ji rozdírá jenom z pudu záhadné nenasyt
nosti a zvrácené lásky.“ A v poslední kapitole je velkolepě přepsána
Březinova Legenda tajemné viny, uskutečněno tak reálné společenství
s mrtvými, jako u Čepa nikdy předtím: „ Šla čím dál tím pomaleji,
neboť její břímě bylo čím dál tím těžší, zařezávalo se jí čím dál tím
hlouběji, a ona v něm cítila prastaré viny, scvrklý a starobný hřích
svého otce a své matky, hnisavou zatuchlost jejich života, jejich zlý
smutek, jejich nepřátelství, poznávala to najednou jako věci velmi
známé, jako své vlastní věci, své ubohé tělo, tak žalostně dychtivý,
tak marně se spalující. Šla krok za krokem, dávajíc pozor, aby jí to
břímě co nejdůkladněji přilehlo, aby jí všecky jeho trny vnikly do
krve co nejhlouběji. . . “ K těmto povídkám, svírajícím celý oblouk
života, druží se dva symbolické výjevy, Můra a Cesta na jlitřní, spo
jené postavou Cyrila Nedomy. V prvním je rekapitulace pokušení
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a záblesk směru: „Pak pohlédl před sebe a viděl, že se musí prohryzat časem jako vrstvou hnoje“ , v druhém se odehrává podobná
proměna jako v Husopasu, zjevuje se Cesta: „Tato cesta, po které
šel Cyril s matkou, cesta jeho dětství, byla cestou jedinou, cestou
všech duší, cestou vedoucí do věcnosti“ . Zeměžlučí se konci období
prvních a rozhodujících bojů, ohlašuje se doba první zralosti. Rov
něž slovesně opadá již zvichřený prach bojiště, slovo je klidnější,
ale dosud nějak velkozrnné, není rozetřeno do poslední zářivosti.
Prahnoucí žár duchovní žízně bývá zvlhčen snovou vláhou, ale na
př. začátek Veselé pohřební s křížením dvojího pásma nemá ještě té
nejvlastnější prolínavosti. Toho dosahuje Čep až v následující knize.
(Dokončení v příštím čísle.)

Modlitba
Romano Guardini
Mnoho se v Novém Zákoně mluví o prosbě. Často a důrazně o ní
Ježíš hovoří: „Proste a obdržíte, tlucte a bude vám otevřeno, neboť
tomu, kdo prosí, bude dáno a tlukoucímu bude otevřeno.“ Jinde
zase: „Budete-li zač prosit Otce ve jménu mém, dá vám.“ A aby
bylo jasné, že se jedná o skutečnou prosbu v plném smyslu, s celou
její iniciativou, vypravuje podobenství o muži, jenž v nočních hodi
nách přichází k příteli a chce na něm chleba. Přítel se ohražuje:
všichni už leží a nemůže je přece bouřit, ale prosebník neustává
tlouci, až mu konečně přítel pro jeho neodbytnost, aby se ho zbavil
a měl pokoj — udělá po vůli. Tak to čiňte s Bohem, říká Ježíš.
Ovšem ona síla prosby nespočívá ve vnějším mluvení, ani v psy
chologické námaze, nýbrž v touze srdce a čistotě víry. Proto Pán
napomíná, nemyslete — jako pohané —, že zmůže něco mnoho
mluvné slovo či slova vybraná a krásná, nebo — můžeme dál po
kračovat — že čeho na Bohu dosáhnete mistrně rozvinutým vhledem
do své situace, či že se to podaří praktickému smyslu, jejž osvědčíte,
nebo něco podobného, co patří čistě jen člověku a světu. Bůh přece
ví, čeho potřebujeme. To, co má od nás k Němu přicházet není
ukazovat čeho potřebujeme, či pohnout Jej k tomu, aby nám dal
to, co my považujeme za správné — nýbrž náš živý, milující vztah
plný víry, jenž jediný je uměřený Jeho moudrému a dobrotivému
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Otcovství. Proto dal Ježíš svým učedníkům vzor a pravidlo každé
opravdové modlitby — Otče náš —, aby věděli jak se mají modlit.
Mnoho by se toho dálo ještě říci.
Svět Nového Zákona je naplněn vědomím nutnosti modlitby.
Slova Páně, Jeho podobenství i skutky v nás toto vědomí tak vy
zdvihují, že se nám zdá už samozřejmým. Krásná, vroucí, z hlubin
naší nedostatečnosti nořící se prosba. Uvažujeme-li však déle a správ
ně vůbec o všech křesťanských pravdách, cítíme jak jsme pokaždé
důrazněji varováni, abychom se dojmu, že jsme už všechno jasně
prohlédli — dojmu samozřejmosti — tak snadno nepoddávali. Stále
znovu se ukazuje, že věci zdánlivě nej samozřejmější jsou nejméně
samozřejmé.
Zeptejme se rozličných lidí — ne právě křesťanů — co si myslí
o modlitbě, o prosbě.
Nějakého učence na příklad, který žije úplně v kruhu svého pří
rodovědeckého myšlení a je při tom mužem rozvážného úsudku.
Takového muže kdybychom se ptali: „co si myslíš o modlitbě?“
odpověděl by snad: nic se neděje bez dostatečné příčiny. Ve všem
se ukrývá smysluplný účel a důslednost. Všechno bytí a dění tvoří
veliký, souvislý celek, jemuž říkáme příroda. V přírodě je všechno
tak, jak to musí být. A zbožný člověk je ten, který přijímá tento
celek s pokornou úctou a tak se do něho i vřazuje. A modlit se ? —
to by mohlo znamenat pohřížiti se přemítavě v tento celek, vpraviti
se v nezadržitelný chod, z vnějšího a náhodného proniknout do hlu
bin; zkrátka cítit se údem tohoto velikého celku. Hluboce promyšle
no, neschází ani tón určité zbožnosti, ale s modlitbou ve smyslu
křesťanském, s modlitbou evangelia to nemá mnoho společného.
Nebo se ptejme lékaře, řekněme psychiatra: co myslíš, co je to
modlitba? Řekl by: mnoho poruch duševního života vzniká z nekli
du a křečovitého úsilí vůle, z vybičovaného shonu po práci, z vášně
dobývat a potlačovat. A právě tento neklid činí člověka neschop
ným opravdu co chtít. Kdo v něm vězí, nevidí správně, není mu
jasno co vlastně chce, poněvadž jeho chtění nevychází z opravdové
hloubky, poněvadž nezůstává v mezích určených lidské vůli. Modlit
se znamená především odzbrojit vůli. Ne chtít toto a ono a všechno
možné, nýbrž uvolnit se ze všeho. Modlit se znamená najít klid a
„netečnost“ v oddání se veliké bytosti, v důvěře v její moudrost a
prozíravost. Právě v tom nachází pak oko nezkreslený pohled na
skutečnost; člověk je svým chtěním v jednotě sám se sebou. To je
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milost modlitby — vzácně myšleno, plno životní moudrosti. Křes
ťanská modlitba je však něco jiného.
Mohli bychom se tázat dál. Člověka hlubokého a moudrého —
který však není křesťanem; oduševnělého mystika, jaký se najde
v každém náboženství: Co je to vlastně opravdová modlitba? Snad
by odpověděl: Nechat svou vůli vplynout do vůle Boží. Nic nechtít
sám ze sebe — jen tolik, aby se naplnila svatá vůle v ostatním jen
uctívat, děkovat a klaněti se. Obdivuhodné smýšlení; je v něm vy
tušeno mnoho z podstatného ; aby se však stalo křesťanským musilo
by být spatřeno a pochopeno něco jiného.
Ve všem co bylo řečeno chybí právě to, na čem v Novém Zá
koně nejvíc záleží, na co Ježíšova podobenství kladou největší váhu:
že totiž věřící člověk je volán ke skutečné iniciativě.
Modlitba Nového Zákona je skutečná prosba, ne jen zdánlivá.
Zdvihá se v ní skutečná bída lidského já a touha živého srdce odívá
se ve slovo a vstupuje před Boha, nepřestupujíc ovšem oblast Jeho
svaté Moudrosti a poslušna Jeho Vůle. Každá křesťanská modlitba
vždycky nese v jádře micky vyslovenou podmínku: je-li to tak
správné před Tebou. Jinak by hledala prosadit svou vůli proti Vůli
Boží, žádala by si ne štěstí! Avšak uvnitř nekonečné oblasti Boží Vůle
je možno skutečně prosit: to mi d e j . . . toho mne u šetři... pomoz
Pane. Takováto prosba není něco samozřejmého naopak vyžaduje
dalekosáhlých předpokladů, které se strany světa nejsou přirozeně
dány. Pokusíme se pečlivě si je ujasniti. Objevíme při tom mnoho
věcí neznámých, dosud skrytých a při tom podstatných pro porozu
mění křesťanské existenci.
Především: jaký musí být Bůh, aby vůbec nějaká prosba byla
možná ?
Pokud pod slovem „Bůh“ rozumíme příčinu a základ světa, smysl
bytí, nejvyšší Pravdu a Dobro, všemohoucího původce všech věcí,
jinými slovy absolutní bytost, není ovšem v přesném slova smyslu
místa pro prosbu — modlitbu. Takováto bytost všechno ví, ale její
„oko“ na mně nespočívá. Všechno působí, ale jedná bez ohledu na
mne, lidského jedince. Je všechno ve všem, ale ne „můj Bůh“ . U po
dobné bytosti nemá modlitba smyslu. Podobná bytost má v sobě cosi
— jak to vyjádřit? — cosi krutě strnulého — neosobního.
Má-li moje modlitba mít smysl — mám-li mít k Bohu přístup
tak, abych cítil, že ji vysílám, k Němu — pak musí být Bůh jinačí. A
On je jinačí! Bůh, o Němž mluví Ježíš, k Němuž mne Ježíš s mojí
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modlitbou odkazuje, je něco jiného a jedná zcela jinak, než „abso
lutní bytost“ fiilosofů. Tento Bůh se radí a usnáší, zkoumá a jedná...
Vzplane hněvem a trestá. Jakmile se však lidé obrátí, lituje své
přísnosti a je usmířen. Je daleko, ale přichází k člověku, pohlíží na
něho, sestupuje a zasahuje do jeho života. V Písmu sv. se mluví
jinak než ve filosofii.
Mohlo by se namítnout: to je jen obrazný výraz; dětsky zbožný
nebo historicky nepokročilý způsob vyjadřování. Naprosto ne! Nový
Zákon mluví přesně. Tak přesně, že právě na tom, co by rozum,
jenž nemyslí už „dětsky“ a „lidově“ , nýbrž „vážně“ a „vědecky“
musil škrtnout, právě na tom záleží ono nejpodstatnější, neboť Bůh,
o Němž mluvíme, není „nejvyšší bytostí“ filosofů, nýbrž „Bohem Je
žíše Krista“ a to tak, jak se zjevuje ve svatém Písmu v prostém způ
sobu biblického výrazu.
Tohoto Boha možno prosit. Prosebná modlitba je přirozený postoj
člověka vůči Bohu. V Evangeliu probíhá všechno tak, a Bůh, Jenž
se za tímto děním ukrývá, je takový, že lidé se svými prosbami do
cházejí vyslyšení — jako dítě u otce. A Bůh přece je „Otec nebeský“
ne však jen obrazně, nýbrž v pravdě a skutečně.
Kdo však to je člověk, že jeho modlitba je vůbec možná a tak
mocná? Není červíčkem, ubohou, nuzáckou bytostí. Novozákonní
modlitba není žebrání, není slabošská nemohoucnost lidského já. Člo
věk je cosi, čeho sám Bůh si na výsost váží. Člověk nemůže být jen
kusem přírody, článkem v soustavě světa. Něco takového by se přece
nemohlo modlit v křesťanském významu tohoto slova. Člověk má
privilegium iniciativy a to iniciativy v oblasti Boha. Tak tomu je!
Člověka, o němž mluví Ježíš, chtěl mít Bůh živoucího. Nedal mu
vyjít ze své stvořitelské dlaně jako pouhému předmětu své činnosti,
nýbrž jako tlukoucímu srdci prostřed necítícího světa. Stvořil v něm
volně se rozhodující a svobodně toužící vůli prostřed mechanické
nutnosti neživého bytí. Bůh člověka pověřil úkolem, učinil ho svým
pomocníkem v tvorstvu a přibírá ho ve spoluúčast svého tvoření.
Tato spoluúčast se má uskutečnit. Má se probudit iniciativa a síla
vlastního popudu v tomto královském tvoru. Člověk má chtít, má
svou vůli přednést před Boha a Bůh vezme vůli svého tvora do rám
ce vlastního jednání.
Snad namítneš: Bůh přece stvořil i toto chtění, tuto modlitbu.
Správně! Tu však stojíme už v tajemství stvoření vůbec a v tajem
ství svobodné bytosti především. To nikdy nepochopíme. Musíme se

411

však starat, abychom neztratili s očí základní skutečnosti a jejich
subtilní rozlišení, neboť na nich spočívá tajemné bohatství naší by
tosti. Jsme povinni, Bohu jsme zavázáni pochopit tato rozlišení, aby
chom. z tajemství Všemohoucnosti a Všepůsobení neučinili, proti vší
pravdě, sílu, která by nám znemožnila naše vlastní jednání a chtění.
Bůh všechno působí, ale zůstává uvnitř této skutečnosti, že člověk
má iniciativu, že jsme povoláni skýtat své popudy a náš popud i
prosba, že před Bohem platí.
To všechno dává tušit, co znamená být dítětem Božím. Ne sluhou.
Ani „dítkem“ jako slabošským stvořením bez ochrany — nýbrž sy
nem, dcerou Boží, dospělým a schopným odpovědností.
Ještě jednou: jak si nutno myslit vztah mezi Bohem a člověkem?
Jsou různé vztahy a rozmanité způsoby jak se tyto vztahy jeví.
Kámen ke kameni má vztah neživé věci; je vyjádřen formou přírod
ního zákona a chovají se vzájemně tak, jak podle tohoto zákona se
chovat musí. Mezi živými věcmi jsou vztahy jiné. I zde jsou zákony
a nezbytnosti, ale nezbytnosti hlubšího druhu, vycházející z tvůrčího
života. . . Jsou však vztahy zvláštního druhu, jež nemožno vtěsnat
do „zákona“ . Setkají se jednoho dne dva lidé a vznikne mezi nimi
pouto a z pouta se vyvine společný osud. To, co se mezi nimi událo,
nemožno vyslovit schematem zákona ani sociologického ani psycho
logického či jiného. Tu se začalo tajemství, jež možno jen vyprávět
a tak nachází výraz v historii. Poměr Boha a člověka není jenom
vztahem mezi absolutní a konečnou bytostí. Ten by se musil dát vy
jádřit „filosofický“ , ale každé věřící srdce ihned ucítí, že se se svým
bohatstvím v tento fiilosofický výraz nevtěsná. . . je tu setkání, osud,
a ten může být jen vypravován, asi takto: jednoho dne uzřel Bůh
bídu tohoto člověka. Přišel k němu v této myšlence či touto událostí
a mluvil k něm u. . . člověk to uslyšel a odpověděl. . . a pak se stalo
to a potom t o . . . a nakonec. . . tak by se tento vztah musil vyjádřit.
Oč se při tom jedná, neodehrává se mezi „absolutní bytostí“ a člo
věkem“ , nýbrž mezi Bohem a mnou. Mezi Ním, Živým a mezi mnou,
jenž před Ním stojím ve své jedinečnosti. „Bůh a moje duše, jinak
nic na světě.“ Tak smím mluvit, neboť Bůh sám říká: „Já a tvoje
duše, jinak nic.“ A kdybych s úžasem se tázal „a ostatní, Pane?“
odpověděl by: „pro každého jsem jen ,Já a on‘ a nic víc“ . A právě
toto „Bůh a já“ je historie, již možno jen vypravovat a jichž je
tolik, kolik je lidí. Je to ona historie, jíž Bůh se nikdy neunaví, již
neustále nechává probíhat — ne — nejen nechává probíhat, nýbrž
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dává, Sám ji působí a prožívá. Je Jeho svatou radostí vstupovat
v tyto historie.
A to je onen zvláštní charakter — teplý tón srdce, vroucnost křes
ťanské existence, jež proudí spodními vodami v této historii. Usta
vičně nová, neustále jedinečná. Tak je vždy zvláštní, tak hluboká, tak
všechno objím ající. . . vskutku „všechno, co je“ , „celý svět“ , že je
tajemstvím, jak možno zn í přejít v historie sesterské — ony mezi Bo
hem a ostatními. Není možno jen tak jednoduše vejít ke druhým,
nýbrž jen jak Bůh ustanovil. Bůh stanovil rozličné osudy jako jed
notlivé a neustále nové v jejich jedinečnosti, ale nechtěl je mít osa
mělé. Ustavičně se zdvíhá linie „nové historie“ z jiné, která předchá
zela, z „historie“ rodičů. Neustále přijímá vlivy z jiných osudů, které
se s ní stýkají nebo ji křižují; od vychovatelů, učitelů — z ná
hodných setkání. Vždy znovu vstupuje ve vzájemné působení s druhy
a přáteli a tajemně neustále se blíží a je vyrovnávána jinou, příbuz
nou linií, s níž konečně má vstoupit v hlubší, osudu schopný svazek.
Bůh však je Prozřetelnost. Z pletiva těchto setkání a sbližování,
z křižovatek a postoje soků skládá jednotlivé lidské osudy. On Sám
ve všem působí a všechno prožívá, neboť Jeho milující „přebývání“
se nevztahuje jen na jakousi abstraktní „duši“ , nebo právě tak ab
straktní „blaho“ , nýbrž na celého živoucího člověka. Jeho radostí je
přebývat s lidmi. Proto není pro každého jen „jeho Bohem“ , nýbrž
znovu vždycky a vždycky jinak přichází okamžik, kdy „dva nebo
tři“ smí říct „náš Bůh“ . Odtud ona vroucí niternost v přátelství*
manželství, ve společenství výchovy i díla u lidí věřících — niternost, v níž Sám Bůh se skrývá.
V
ní jsou spojeni v jednu společnou „Boží historii“ , která se roz
píná od jednoho k druhému, od skupiny ke skupině, až konečně
všechny lidi vpřede do svaté sítě, jíž se říká Prozřetelnost.
Bůh — a možno to tak popisovat a bude to správné — z evan
gelií a z prvního listu sv. Jana je ten, který vchází vždy celý a plné
do dějin, do každé „historie“ . . . ne, teď právě do mého osudu, tak
cele, že se v něm stává milujícím — milující se nedělí a proto je
Bůh zároveň také ten, jenž stojí v živoucím středu historií všech
ostatních lidských duší podobně nerozdělen a bez výhrad, takže aniž
poruší svatou výlučnost jedince přebývá a ovládá všechen celek. Tím
snad je o Bohu řečeno to největší, co lidjská ústa mohou o Něm říci.
Jak je to teď po tom všem, co jsme si řekli, s modlitbou — pros
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bou? V jakém poměru ke všemu tomu stojí svět? Vždyť prosit —
modlit se — znamená chtít, aby se něco událo ve světě.
Stará filosofie má pozoruhodný pojem. Mluví de „potentia obedientiali“ ; o vlastnosti: na výzvu shora se státi schopným k službě
vyšší moci — vyšší oblasti. Tuto schopnost má svět v netušené míře.
Záleží jen na tom, aby byl vyzván — přibrán! Jak bývá „volán“ ?
Životem k činnosti, růstu, květu a zrání a krajina je hned
plna bohatého života. Lidským srdcem, lidským duchem je za
bírán v Tvůrči dílo a vzniká kultura. Co pojí dva milující volá je
v jejich „historii“ a počíná osud. . . a nyní můžeme už dál: i onen
vztah mezi Srdcem Božím a člověkem, jejž ve formě oné svaté
„události“ možno jen vyprávět, zabírá v sebe i svět a tu teprve plně
chápeme dosah slov, v nichž plným právem bylo řečeno: — „těm,
kteří Boha milují, všechny věci napomáhají k dobrému“ . Celý svět
je povolán vstoupiti ve vztah lásky mezi Bohem a člověkem. A tu
je modlitba suverení: „Začkoliv budete prositi Otce ve jménu mém“ ,
— na Ježíšovo jméno je celý vztah vázán — „dá vám“ .
Máme tedy všechny podmínky pro skutečnou prosbu pohromadě.
Bůh je Ten, Jenž se k člověku snižuje svobodným rozhodnutím.
Člověk je Bohem povolán k iniciativě v tomto svatém společenství.
Mezi Bohem a člověkem se naplňuje svatá událost lásky. A do ní
je zabírán i svět. Modlitba je pak forma, jak člověk se obrací na
Boha, aby Bůh učinil svět schopným sloužiti Jeho Lásce.
Sám ze sebe toho svět schopen není. Se strany světa sama o sobě
není modlitba možná. Kristus však řekl, že tomu tak jest a vyzývá
nás, abychom podle toho jednali. Zjevil nám Boha, z Jehož Vůle
teprve je všechno toto možné — zjevil Boha, Jenž jest našim „ne
beským Otcem“ . Ježíš nám řekl kdo vlastně jsme a čím býti máme,
když nám „dal moc státi se dítkami Božími“ . Řekl nám pravé jméno
toho, co je mezi Bohem a člověkem: Láska, skutečná láska! Řekl
nám, že z této Lásky je i svět přibírán do služeb v tajemství Pro
zřetelnosti.
Řekl nám však taky, že Víra je „vítězství, jež přemáhá svět“ .
Z předpokladů čistě přirozených je to vše nemožno. Prozřetelnost
není pokračováním světového pořádku. Vzniká z Víry; a jí se usku
tečňuje do té míry, jak Víra se utužuje a sílí.
Víra musí bezprostřední přirozené bytí světa, náš bezprostřední
vztah k němu „přemoci“ , přetvořit v nový.
Z němčiny přeložil P. J. Hadrava
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Před d o m o v e m Josefa Pekaře
Z d e n ě k K a l i s ta
Článek představuje text mého projevu při odhalení pamětní desky
Jos. Pekařovi a J. M. Černému v Daliměřicích 18. června letoš
ního roku. Jen začátek a závěr byly nepatrně upraveny.
Z. K.
Turnovsko má svůj zvláštní ráz — vně i uvnitř, ve svém životě.
Jsme tu v oblasti, které člověk z rovinatého středu Cech říká již
podhůří: těsně pod prvními mocněji vzepiatými vlnami pohranič
ních hor, vroubících český massiv. Tyto obrovité vlny Krkonoš a
Jizerských hor jako by se tu tříštily v podivné útvary skalní, v bi
zarně krásné útvary jako jsou Trosky či starý Vranov, a opět taju
plná bludiště hruboskalská a valdštejnská, kolem Kalichu a jinde.
Více než kde jinde poskytl zvláštní útvar půdy příležitost i podnět
k stavbám četných hradů, jež svými zříceninami i dochovanými,
živými ještě profily výrazně zapadají v poutavé panorama Turnov
ska. A ne nadarmo se v tomto kraji rozvila v minulém století modrá
květina romantiky živěji a bohatěji než v kterémkoli jiném krajin
ném prostředí českém: autoři Rukopisů nemohli nalézti pro svého
Beneše Heřmanova, který byl nepochybně z nejslavnějších básnic
kých projevů staršího našeho romantismu, vhodnějšího rámce, než
byl kraj „pod Hrubú Skalú' ', s jeho zanikajícími mechy a stíny. Na
severozápad odtud buduje v tříšti skal mezi starými Frýdštejném a
Jizerou Römisch svůj Pantheon s iilusivními hroby a památníky
starých českých dějin, na Hrubé Skále samé a na Valdštejně dosta
vují Aehrenthalové staré zříceniny či pozdějšími přestavbami zesuté
stavby v lnovou podobu gotických hradů, na Sychrově se ozývá
gotika, v Turnově vzniká jeden z největších venkovských chrámů,
postavených romantikou v tomto slohu. — I Mácha stanul zde u mo
tivu Trosek, jež „v světle bledém vyhlédají mlhy šedem“ — a za
ním táhne se celá dlouhá řada romantických poutníků v tomto
kraji až po posledního velkého romantika XIX. století Svatopluka
Čecha.
Ale nebyl to jen vnější obraz kraje, který dal na Turnovsku rozezníti
se romantismu zvučněji i kouzelněji než v jiných českých krajích.
Turnovsko mělo i určité — možno říci — vnitřní disposice, které
rozličně posilovaly tento proud, strhující duši českého člověka od
počátku minulého století. Jeho poloha, o které jsme se právě zmí415

nili — poloha na rozhraní úrodných středních Čech a tvrdého hor
natého kraje starého království — vedla k tomu, že i ve smyslu du
chovém stanulo Turnovsko jaksi na předělu dvou světů: Před sta
letími už, v době, kdy německá kolonisace podmanila si svou prací
řídce osídlenou pohraniční novinu království, octlo se na hranici dvou
národnostních oblastí a jejich vnitřního života — v minulém věku opět,
kdy pohraniční oblast země české začala nabývati rychlou industria
lizací jiného vzezření než její převážně rolnický střed, opět na hra
nici podstatně jinak utvářených, jiným tempem a v jiných formách
se rozvíjejících sfér hospodářských, sociálních a vůbec životních.
A oběma těmito dějinnými skutečnostmi byla a musila býti zname
nitě posílena romantická nálada, k níž v tolika směrech vedl vnější
obraz kraje: člověk odsud, z Turnovska měl častěji než člověk třeba
z jižnějšího sousedství jeho příležitost proniknouti do cizího prostře
dí, častěji se cítil obklopen průvanem cizího, nezvyklého života —
a častěji ovšem doléhal na něho, stojícího tváří v tvář takovým zku
šenostem onen pocit osamocenosti, který tvoří základní du
chový znak romantismu. A nebyla to už jen vnější krása kraje, jenž
vrýval se svými charakteristickými a nezapomenutelnými útvary
hlouběji do mysli svých rodáků, než mohl třeba rovinatý kraji dol
ního Pojizeří, Polabí nebo mělce prolnuté pláně jihočeské, ale i jistá
reakce na tento pocit osamocení, která jej připínala vždy úže ke
všemu, co představovalo pro něj kus pevné tradice domácí.
Na okraji turnovského kraje — v Sobotecku, které svým charakte
rem tvoří jaksi poslední výspu kouzelného podhůří zdejšího, vznikla
známá báseň jednoho z básnicky nejsilnějších romantiků „Českého
ráje“ — Václava Šolce, „Naše chaloupky“ .
„Chaloupky naše, buďte požehnány!
Po vlastech porozseté v sadův lůně,
fialky skromné jarní, vzácné vůně,
z vás první květy na věnec nám dány.
Vy chudé, nuzné betlemské salaše,
nad vámi plála hvězda mesiáše,
budoucích chrámů prvotinské stany —
chaloupky naše buďte požehnány!“
A myslím, že tento kraj nemohl se rozhovořili přiznanější řečí, než
jakou představují Šolcovy verše. Jen právě v prostředí rozvitého
romantismu, v prostředí zesíleného tíhnutí k domovu, blouznivé lás
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ky k rodné půdě a ke všemu, c o s ní souvisí, jakým je Turnovsko,
lze pochopiti tuto výmluvnou a bohatě perlivou chválu venkovského
stavení, jen zde, kde více než kde jinde v Čechách setkáváme se s bo
hatými lomemcemi, barevným zdobením a vůbec láskyplně krášliyou snahu prozrazujícími znaky u vesnických domků, porozumíme
plněji této oslavě českých chaloupek!
Před jedním takovým stavením venkovským, jaké měl na mysli Vác
lav Šolc ve své právě citované básni jsme stanuli. Dvě pokolení na
venek značně si nepodobná vzešla v minulém století z tohoto gruntu
jako ze svého domova. Představitelem staršího z nich byl syn sed
láka Jana Černého, držitele tohoto statku, a jeho ženy Anny rozené
Matoušové, Jan Matouš Černý, narozený roku 1839. Byl to — aspoň
v mladších letech svých — bouřlivák, který nejedním rysem připo
mínal o něco staršího Jos. V. Frice a vůbec generaci studentů roku
osmačtyřicátého, první české revoluce. Záhy pronikl na veřejnost a
do neklidného ruchu politického života, procitlého v počátcích let
padesátých (už jako jedanadvacetiletý ocitl se v redakci „Pražských
novin“ ) — ale české prostředí jako by mu nestačilo: odchází za hra
nice, především na Balkán, do pestřivého a dobrodružností svou ro
mantického ducha jeho vábícího prostředí nepřístupné Hercegoviny a
Černé hory, později do stejně nebezpečného tou dobou Srbska a
Bulharska i jinam. Ani ve straně staročeské, v družině Palackého a
Riegrově, k níž se připojil r. 1863 jako spolupracovník „Národa“ ,
nevzdal se svého bouřliváctví: roku 1866, když se Bismarck pokusil
strhnouti na svou stranu v boj s monarchií Františka Josefa I. české
obyvatelstvo slibem nebo aspoň náznaky, že otevře českému národu
cestu k samostatnějšímu politickému životu, než jakému se tento
těšil v rámci tehdejšího Rakouska. Černý neváhal se v blouznivém
rozletu za tímto fantomem samostatného českého státu, samostatné
koruny české v rámci německého Bundu pod vedením pruským, připojiti ke skupině radikálů okolo Rudolfa knížete Thurn Taxise, která
chtěla pracovati pro tento politický plán železného kancléře mezi
českým lidem, pomáhati k jeho uskutečnění, třebaže oficielní vedení
české politiky, a zejména oficielní vedení staročeské většiny tehdej
ších našich politických zástupců pod Palackým a Riegrem postavilo
se zcela rozhodně proti všem podobným projektům. A trest, kterým
jej za to stihly rakouské úřady (třináctiměsíční téměř žalář) jako
by jen posílil jeho odpor proti nenáviděné monarchii: v době bouř
livé oposice české proti poměrům, uvedeným v život rakouskoŘ ád 27, 1939
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uherským vyrovnáním z r. 1867, je v řadách nejradikálnějších a
bojuje, nezastrašen ani novými a novými pokutami a žaláři, kterými
režim hleděl spláceti jeho publicistické útoky. Byl — možno říci —
typem, typickým vyjadřitelem této epochy našeho boje o lepší místo
v starém mocnářství, jejího idealismu, její vznícenosti a neústupnosti
i její — romantiky.
Podstatně jinak měl se utvářeti život druhé generace, která vzešla
z daliměřického čísla 18 a jejímž představitelem se stal Josef Pekař,
narozený roku 1870, v době, kdy Jan Matouš Černý stál právě
uprostřed nejprudších bojů svého pokolení. Student, který, vystu
dovav gymnasium mladoboleslavské, odcházel z tohoto statku roku
1888 studovati na filosofickou fakultu mladé tehdy české university
v Praze, byl jistě stejně nadán jako bratr jeho matky. Ale Josef
Pekař nedává se strhnouti příkladem svého strýce k dráze roman
tického zápasníka za svobodu národa. Jeho pracovnou nestává se
redakce denního politického listu, nýbrž zůstává studentský pokoj,
universitní ústav, universitní knihovna. Neodchází za barvitými do
brodružstvími do odlehlých balkánských hor, nýbrž zůstává doma
a teprve po skončených universitních studiích odbočuje na krátko
z domácího prostředí za cílem v podstatě velmi věcným, aby doplnil
svoje pražská universitní studia studiem v Erlangen a v Berlíně. Je
to člověk daleko střízlivější — aspoň na venek — a daleko pevněji
zakotvený v reálných poměrech, z nich vycházející a na nich bu
dující. Proti strýcovu idealistickému nadšení, proti jeho revolucionářské víře v možnost rychlého obratu daných poměrů, naději
v smělé, až závratně odvážné plány, jako byl prve zmíněný projekt
samostatného království českého z r. 1866, vystupuje u něho jistý
skepticism, spíše nedůvěra, s níž pečlivě ohledává a kritisuje věcné
základy každého faktu a zjevu. Nic nemohlo výrazněji ilustrovati
vzájemný poměr obou duchových typů — strýce a synovce, než onen
bezděký souboj, v němž se utkali, prvý jako jeden z nejdůraznějších
a patrně i nejpřesvědčivějších obránců starých romantických pod
vrhů rukopisných, který neváhal r. 1886 nejprve v Národních listech
a pak celou brožurkou bíti se za tato paladia své mladosti, druhý
jako nadšený mladistvý útočník proti rukopisné tvrzi, který už
v druhém roce svého vysokoškolského studia svou studií ,,Hrubá
Skála. Příspěvek k historické topografii a ke sporu o Rukopis Králové
dvorský“ v VIII. ročníku Athenaea účastní se ve stopách a po boku
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svého milovaného učitele Jaroslava Golla v boji proti domnělým
staročeským památkám.
A přece byli oba — Jan Matouš Černý i Josef Pekař — jednoho
rodu a to nejen ve smyslu fysickém, nejen pro pokrevní příbuzen
ství svoje, ale i — a to především ve smyslu duchovém. Byl to spíše
vývoj poměrů, který je odlišil ve dva na venek rozdílné duchové
typy, či lépe: ve dva stupně, dva odstíny našeho romantismu mi
nulého století. Jan Matouš Černý prožil — přicházeje z poměrně
málo v jeho dětství ještě průmyslovým ruchem českých hor dotčeného
Turnovska do živě v tom smyslu vyvinutého prostředí velkoměst
ského, Prahy — náraz nového světa, nového komplexu zvyklostí,
řádů, životního pořádku atd., jaký představovalo tehdy hlavní
město české, v plné síle a pochopíme proto, že jeho vnitřní život se
otvíral ve svém myšlení a cítění daleko více možnostem prudkého
převratu událostí, radikalismu a, chcete-li i jisté dobrodružnosti:
tak jako sám se rychle ocitnul v nových poměrech, tak zdálo se
mu — může se rychle octnouti v nových poměrech celá společnost,
je možno rychle proměniti její situaci i její vzezření, revolucionovati
ji. Naproti tomu Josef Pekař trávil svoje dětství na daliměřickém
gruntě už do značné míry pod dojmem rychle se industrialisujícího
Turnova a jako žák turnovské školy proniká dokonce přímo do
prostředí, dotčeného už silně duchem nového světa, jak se byl zatím
vytvořil v průmyslových oblastech českých. U něho nebylo toho
prudkého skoku z jednoho světa do světa jiného, toho prudkého
vystřídání dvou životních základen, jako u jeho strýce, byl naopak
svědkem, jak teprve pomalu, pozvolna a těžce pronikají nové formy
životní ku předu, jak mnoho z tohoto nového přínosu i selhává a
neosvědčuje se v daných poměrech — a v takovém mládí nemohly
se ovšem rozvinouti žádné podobné blouznivé naděje v prudký
obrat poměrů, v revoluci, jako u generace předchozí, nýbrž jen a
jen naděje v tuhý, pracný postup, v nevznosnou snad, ale věcně
úspěšnou práci, v pevné základy, zajištěné především živou a ne
ústupnou kritičností.
Ale tento rozdíl postupu myšlenkového a jeho vlivem se utvářející
rozdíl celého životního postoje, jakkoli hluboký na prvý pohled,
nemůže zastříti společného duchového kořene u strýce i jeho
synovce. Stojí-li revolucionář, jakým byl Jan Matouš Černý, vždy
uprostřed svého okolí v jistém osamocení, které právě jej činí
volnějším vzhledem k ostatní společnosti, dovoluje mu snáze sníti
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o jejích hlubokých přeměnách než člověku, upoutanému k ní roz
ličnými pouty zájmovými, sžitému s ní, s jejím současným stavem
— stojí konečně i člověk, jakým byl Josef Pekař v jakémsi bojov
ném odstupu k světu jej obklopujícímu, opíraje se s pýchou silné
individuality prudkým vlnám jeho — ať už to byla vlna pseudovlasteneckého nadšení, proti které se stavěl ve svém mládí jako nad
šený bojovník kacířského tehdy realismu, nebo ať to pak byla vlna
pseudopokrokovosti, pokrokovosti za každou cenu, které se postavil
už před světovou válkou a s níž se pak tím významněji a tím nebez
pečněji arci střetl v prudkém chaosu poválečném. Vidíme, že v obou
těchto hrdých duších ožívá to, co jsme prve nazvali základním
duchovým znakem romantismu.
Zrcadlovým odrazem této nálady je pak jejich poměr k domovu.
I Jan Matouš Černý se vrací ze svých revolučních světů vždy znovu
a znovu k půdě svého mládí. Čtete-li jeho vzpomínky na putování
dobrodružnou Hercegovinou vidíte, jak průhledy této daleké země
co chvíli se dívá nazpět, jak spatřuje jim i idealisovaný obraz své
vlasti, svobodnějších volnějších Cech. 1865 chtěl se usaditi jako knih
kupec a knihtiskař v Turnově a vydal tu také svoji první knižní
publikaci „Kroniku turnovskou první doby XVIII. století“ . Po
letech svého bouřliváctví pak konečně se stává 1872 poslancem na
českém sněmu za svůj rodný kraj a v této funkci, kterou zastával
až do r. 1889, přirozeně tím častěji přichází zase ve styk s jeho
půdou, starostmi, nadějemi a vůbec životem. — Ale ještě ostřeji —
snad právě proto, že nárazy cizího, nového světa doléhaly k němu
už od dětství — ozývá se myšlení na rodnou půdu u Josefa Pekaře.
Jako nepřetržitá červená nit táhne se jeho historickým dílem cosi,
co bychom mohli nazvati „hledáním domova“ : jakési věčné pře
mýšlení o poměru jedincově k půdě, věčné vracení se k ní, které
právě je příznačné pro osamělé poutníky romantiky, otřesené ve
svých vztazích k domovu, a poutané proto tím více jejich pro
blematikou.
„Zdá se mi“ — doznal sám o počátcích svého historického zájmu
i díla — „že i historikem jsem se stal především z touhy po Turnovsku. Pamatuji se, že již jako hoši na obecné škole zamilovali
jsme si staré ruiny hradní v okolí Turnova a . . . jak četba roman
tických historií z rytířského věku podráždila fantasii, napiala naši
zvědavost. Šlo o to, poznat a osvojiti si vše, c o velikého a tajemného
tušili jsme na př. v minulosti Bezděze nebo Trosek anebo Vald4 20

štejna, prožiti to v myšlence znovu, dovésti, aby ty němé ruiny
promluvily a zpovídaly nám svá tajemství. Tak jsem začal shle
dávali vše, co moudrého i pošetilého bylo psáno o historii našich
hradů na Turnovsku, v kvintě jsem „spisoval“ dějiny Hrubého
Rohozce a prvá má práce tištěná byly „Paměti hradu Valdštejna“ .
V cizině boleslavské (za pobytu na gymnasiu tamním. . . . ) byla
práce taková zároveň duševním stěhováním do zamilovaných koutů
domova, intimní obětí vzdáleným bohům otčiny!“
Leč nebyly to jen tyto mladistvé počátky, v nichž se obrazil ro
mantický základní motiv Pekařovy historické práce. I vlastní jeho
vědecký chef d’oeuvre, jeho rozsáhlé a znamenité „Dějiny vladštejnského spiknutí“ , kterým si kdysi otevřel svoji kariéru universitní
a zároveň stanul v prvé řadě skupiny mladších historiků, známé
jako „škola Gollova“ — mají v pozadí příznačnou v této souvislosti
otázku: proti většině dosavadní historiografie německé (a vlastně
s ní i většině historiografie vůbec), která představovala Albrechta
Václava Eusebia z Valdštejna v duchu Schillerově jako germánského
hrdinu, člověka spiatého svým myšlením a svými plány především
s německým prostředím a jemu sloužícího, ukazuje Pekař, že
Valdštejn byl — při všem svém národně vlažném stanovisku —
přece jen poután souvislostmi české půdy, že nemohl jí uniknouti a
že tragedie jeho byla především tragedií českého člověka a českých
národních osudů. Netřeba snad vykládati, že je to problém i po
dání typicky romantické, v němž jako by se ozývaly předznačeny
známé verše básnického souputníka Pekařova, stejného v podstatě
duchového ražení, Viktora Dyka z básně „Země mluví“ .
A jděme dále v časovém postupu dílem historikovým: po údobí
„Dějin valdštejnského spiknutí“ přichází v jeho práci doba jakéhosi
roztříštěného rázu, jež přebíhá a těká s thématu na théma, zabí
rajíc se — v stati o dějepisectví, psané pro Památník české Akademie
a ve fejtonech o Františkovi Palackém — do problematiky historické
práce, vykonané předchozí generací, v studii o individualismu a
kolektivismu v dějepisectví do širších otázek historické metodologie
a no etiky, v jiných drobných článcích a referátech opět do starších
českých dějin X.— XI. věku, do otázek středověkého zřízení ústav
ního atd. Ale pod touto různotvarou tříští jeví se přece jen pevnější
cíl — a tím je poznání selského zřízení českého v dobách minulých
od nejistarších jeho počátků až po nedávné ještě časy. Jemu jsou
zasvěceny nejen referáty a kritické posudky Pekařovy, týkající se
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staroslovanské zádruhy co domnělého základu venkovského života
českého, ale i jeho studie „O t. z v. mapách základních“ , „K oja
kovice“ , „K českým dějinám agrárním ve středověku“ ; početné
referáty, všímající si i cizí vědecké produkce tohoto směru a srov
návající stále její výsledky s vlastními, jako byly kritické posudky
knihy Hilligerovy, Leovy, Hötzschovy, Belowovy a jiné ještě drob
nější práce. To byl proud, který zase unášel Pekaře k jeho domovu,
k selskému gruntu, ze kterého byl vzešel, jeho světu, jeho půdě a
jejím historickým kořenům, který dovoloval mu pohroužiti se
znovu a znovu do atmosféry jemu blízké a známé. Byl arci přerušen
tento proud pak velikou prací Pekařovou o Křišťanov i a o legendách
svatováclavských, která nám vrátila upřílišněnou kritikou doby
osvícenské odmítnuté památky prastaré naší kultury. Leč Pekař
sám přiznal, že toto přerušení bylo vlastně jen náhodné, že práce
podnikaná původně jen jako exkurse z vlastního thématu starších
českých dějin společenských rozrostla se v rozsáhlé dílo spíše dík
ostrým nájezdům polemickým, které na ni byly podniknuty a proti
nimž se Pekař musil brániti. A po „Nejstarší kronice české“ , po
jednání „Die Wenzels- und Ludmilalegenden und die Echtheit
Christians“ a ostatních drobnějších pracích okruhu svatováclavského
přichází u Pekaře jeho „Kniha o Kosti“ , jejíž vznik Pekař v úvodu
k druhému vydání výslovně vykládá potřebou jakéhosi návratu
k rodné půdě; „ze světa modliteb a zázraků našich duchovních
počátků dostal jsem se domů mezi hory a lesy, jež jsem měl rád
od dětství, na záspí vesnických statků, mezi jejichž obyvateli jsem
vyrostl.“ Že i druhý díl této „kroniky rodného kraje“ , jak byla
kdysi „Kniha o Kosti“ nazvána, i další „České katastry“ , jež ne
byly vlastně než přípravou k proponovanému dílu třetímu, byly
v úzké souvislosti s problematikou Pekařova domova, že znamenaly
svými výklady o zatížení českého sedláka v minulosti, o životních
formách, v nichž žil a pracoval, návrat do ovzduší daliměřického
gruntu, jeho starostí a jeho života, nemusím, tuším, obšírně vykládati.
Po „Knize o Kosti“ a v době, kdy ještě vycházely v Českém Ča
sopise Historickém „České katastry“ — přišla světová válka, osudová
léta našeho národa, jichž Pekař účastnil se s plnou živostí, bije se
— v duchu politického programu kdysi svého strýce Jana Matouše
Černého, t. j. staročeského programu státoprávního — o uznání
zvláštní státnosti české, obnovu české koruny v rámci starého
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soustátí podunajského. A hned v prvých letech po válce, v pracích,
kterými tehdy Pekař zasahuje hluboko do utváření současného
života — duchového, ale i politického — ozývá se opět se vším dů
razem motiv, který jsme shora nazvali věčným „hledáním domova“ .
Varuje-li Pekař před příliš lehkomyslným rozchodem s minulostí,
s životními formami, v nichž žili naši předkové nábožensky, hos
podářsky i jinak, činí tak především ve jménu tohoto domova, jak
žil v jeho mysli, ve jménu drahého mu odkazu tradičního, který si
odtud odnášel. I jeho práce o českém baroku, které znamenají —
ve „Třech kapitolách z bojte o sv. Jana Nepomuckého“ , z části i
v „Bílé Hoře“ a v některých studiích referátových — ve vědeckém
smyslu vyvrcholení této apologetické periody Pekařova tvůrčího
života, tryskají především z tohoto zaujetí domovem a pro domov.
Víme ostatně, že kořeny jejich byly v Pekařových referátech o Pa
mětech selského písmáka Františka J. Vaváka z let 1907 a 1916,
zapadajících plně v rámec jeho — především k domovu orientova
ného — studia selských dějin: že zde ozvaly se poprvé hlavní apolo
getické these jeho polemik svatojánských a vůbec celého jeho pojetí
českého baroka jakožto doby největšího ponížení národního sice,
ale zároveň obrody národní energie, počátků českého vzkříšení:
barok byl Pekařovi především kusem domácí, venkovské kultury.
„Temno 18. století“ — praví ve svých „Třech kapitolách z boje o sv.
Jana Nepomuckého“ — „mělo také dosti světla. . . to byla doba, kdy
nejen pražská města ožila podivuhodnou krásou baroka, ale kdy
celý národ až do poslední vsi, do poslední chatrče, do posledního
vzorku krajky a do poslední melodie lidové písně naplnil se životní
radostí barokní kultury, pronikající, tvořící, budující novou společ
nost, nový národ, týž národ, z něhož vzešlo obrození, z něhož vzešly
naše generace.“
A po údobí právě dotčených prací apologetických, dotýkajících se
českého baroka, přichází u Pekaře konečně závěrečná perioda jeho
životní práce, vyznačená mohutnou, goticky do výše vzepiatou ar
chitekturou jeho „ Žižky“ . Zdálo by se snad, že aspoň v této práci
odtrhli jsme se od onoho zakletí půdy, které se ozývalo ve všech
téměř větších Pekařových pracích předchozích, že jsme tu na okraji
obecné problematiky dějin národních a evropských. A přece, kdo se
zaposlouchá pozorněji do této práce, nemůže nepostřehnouti, že
i její kořeny vedou na konec domů, do rodného Turnovska. Stačí
poohlédnouti se v této souvislosti po stati, kterou doprovázel Pekař
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dřevorytový soubor svého krajana Karla Vika „Český ráj“ , „Z
dějin Českého ráje“ , a v níž skicuje také historický obraz svého
kraje v době gotické. Zde představena je základní myšlenka, kterou
Pekař sledoval ve svém „ Žižkovi“ , „politicky zralá myšlenka“ — jak
Pekař sám praví — „smířiti věc kalicha jak s ostatním křesťanstvem,
tak s obnovením pokoje a právního řádu v zemi“ , které dával před
nost a hájil proti radikálnímu Táboru a vlastnímu hrdinovi svého
sepsání Žižkovi, jako produkt a přínos Turnovska. Její hlavní no
sitelé, pan Čeněk z Vartenberka, a páni Hynek a Hašek z Valdštejna, toť krajané — aspoň rodovým původem svým! Domov, vztah
k domovu jako činitel, utvářející a usměrňující rozličné myšlení Pe
kařovo, vždy znovu a znovu se vynořující v jeho myšlení, aby mu
vytkl směr a cestu, pronikl v tomto údobí dojista s nemenší zřetel
ností, než v údobí předchozích — ba snad ještě důrazněji (uváží
me-li, jak živě křížila tu koncepce Pekařova většinu koncepcí dosavadních) než dříve.
Lze vskutku při tomto rysu mluviti o základním tahu Pekařovy du
chové tvářnosti, o čemsi, bez ěeho by Pekař nebyl Pekařem, nebyl
myslitelný. Byla to opravdu podivně; vášnivá láska u tohoto muže,
který ve svých čtrnácti letech ztratil matku a s ní to nejteplejiší, co
domov má, který pak rok po roce ztrácel svoje sourozence vlastní,
až zůstal na konec z dětí Josefa Pekaře a Františky rozené Černé
sám, a který, neoženiv se, nepoznal nikdy domova vlastního, zůstá
vaje jen hostem u krbů cizích — to věcné hledání domova, věcné
vracení se v duchu na jeho půdu. „Dělej co dělej,“ — praví ve svých
vzpomínkách, jež napsal kdysi pro a lm a n a c h „ Od Riegrovy kolébky“
— „putuješ světem, vidíš Alpy, vidíš moře, poznáš krajiny krásy
majestátnější — ale vrátíš-li se do Českého ráje a staneš někdy k ve
čeru na vyhlídce nad doláneckou Bukovinou, vyznáš přece nad tím
obrazem jedinečného kouzla: „Na tom světě žádná jiná!“
Ale je proto také nejvýš po právu, jestliže první pomník, který se
Josefu Pekařovi odhaluje v zemích národa našeho je na stavení,
jemuž on říkal domov. Uprostřed kraje, který vdechl Pekařovi svoji
romantickou duši, disponoval jej k jeho duševnímu vývoji, a spojujte
jej s pamětí strýce Černého, který představoval — třebaže v jiném
utváření — romantickou tradici jeho rodu, bude Pekařův památník
na daliměřickém gruntě č. 18. znovu a znovu připomínati to nej
krásnější, co jako odkaz všem z pokolení budoucích jeho světlý zjev
zanechal: idealistický romantism právě;, který ve všem svém jednání,
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v každém svém díle, ve všech svých myšlenkách je neviditelně pou
tán myšlenkou domova, každým okamžikem svého života se vrací na
rodnou půdu, jí měří rozličně a určuje svůj postup, svoje cíle, svůj
osud. A nepochybuji, že jako připomínka t o h o t o s m y s l u bude
památník Pekařův na stavení, které bylo věčným východiskem jeho
díla, užitečným nám i pokolením dalším.

Škol a v l a s t e ne c k á
Konstantin Miklík
Co se týče vlasteneckého ustavení školy a státní společnosti, o tom
třeba říci slovo zvláště. Je to, jak jsme řekli v pojednání o škole nábo
ženské, čtvrtá podmínka národního obrození, vytvoření nového a silného
národa, který by byl s to, splniti dokonale své prozřetelnostní po
slání. Tímto výrokem předbíháme otázku, v čem záleží vlastně po
vinnost člověka k vlasti a oč se opírá vlastenecké cítění v jednotli
vých skupinách čtyř přípustných náboženských vyznání. Připojujeme
tedy k předešlé thesi, že škola a veřejnost náboženská je zároveň
svobodná, jednotná a snášelivá, i další thesi, že škola a veřejnost
v pravdě náboženská je zároveň také vlastenecká, aniž přestávala
býti loyální k jiným národům, státům, k lidstvu a k celému světu.
Co jest základem vlastenectví v přirozeném náboženství, a na
základě čeho lze přirozenému člověku ukládati vlasteneckou povin
nost i všecky její důsledky? — Odpověď jest tato: Vlastenectví jest
člověku přirozené, proto se může ukládati. Jest přirozené člověku,
aby měl své rodiče a ti aby zase měli své rodiče, a tak až k těm,
kteří byli prvními rodiči všech lidí. Ovšem, že naši bezprostřední
rodiče jsou nám bližší než naši další předkové, a že naši soukmenovci, pocházející z jednoho předka, jsou nám bližší než kmeny nej
blíže příbuzné, pocházející z bratrů nebo z prastrýců tohoto našeho
jednoho předka. Jest přirozené člověku, aby se narodil v určitém
koutku světa a aby se nenarodil v celém světě. Aby měl své jedno
rodné místo čili rodiště, a aby měl jedno řádné místo svého bydlení
na zemi, čili své bydliště. Aby měl svůj dům v určité osadě a v ur
čitém kraji, a aby tato osada byla nazývána jeho domovem a tento
kraj jeho domovinou. Jest přirozené člověku, aby měl svou rodnou
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zemi. kde se narodili jeho soukmenovci nebo jeho dědové, a která
patří jeho národu jako trvalé dědictví po jeho praotcích a jmenuje
se proto vlast. Jest přirozené, že člověk miluje své rodiště, svůj domov, své soukmenovce, svou vlast více než tisíce jiných zákoutí,
krajů, národů a zemí. Protože tato láska není dobrovolná, nýbrž
vrozená, jest člověku vrozen i cit povinnosti pečovati o tyto bližší
věci a okruhy věcí více než ostatní. Toto vše jest člověku vrozeno
a proto nepochybně spravedlivo, kdežto opak by nebyl přirozený,
zdravý a správný.1) Tomu jest rozuměti tak, že existuje morální zá
vaznost vlastenectví, protože toto jest nutné k rozvoji lidské přiroze
nosti, a rozvoj lidské přirozenosti jest příkaz Boží, jest obsah přiro
zeného Božího zákona pro lidi. Jest nutné, aby člověk byl zakotven
v rodině, v kraji a v národě. Jest nutné, aby tyto věci miloval před
ostatními věcmi, a aby jich střehl, opatroval a chránil i znovudobýval
před ostatními. Jest to nutné, protože pevné stanutí na určitém bodě
hmotného prostoru a v určitém lůně lidské společnosti jest podmínkou
života hmotné podstaty, jakou jest člověk, a že teprve toto umožňuje
život a rozvoj života jeho podstatě duchovní. Vlastenectví jest vyzná
vání tohoto principu objektivního, a jest pomocí nejvydatnější k tomu,
aby i život duchovní šel správnou cestou a nezašel, nemaje náležité
opory, v boji s překážkami.2) Ale člověk jest tvor společenský nejen
1) Co jest přirozené, má zůstati, není-li to nahrazeno něčím vyšším. Jest na př.
přirozené člověku se ženiti a vdávati, míti svůj domácí krb a kochati se v manželu
a v dětech, ale také se soužiti touto láskou a starostí, tímto zřetelem na celek a od
stavováním vlastního požitku. Avšak jen

vyšší motiv může osvoboditi člověka,

aby nezakládal tuto malou společnost, která by jej olupovala o čas i sílu, jež je
třeba vynaložiti na věci důležitější, v tomto případě důležitější i pro sám celek,
ať jím jest míněna společnost světská (stát), či duchovní (církev). Srovnej pří
pad Abrahamův, jemuž se poroučí opustiti rodný kraj Háran, aby dostal novou
zemi od Hospodina a aby se stal praotcem, národa nejpožehnanějšího na celém
okrsku (1. Mojž. 12, 1— 3 )!
2) Tyto principy aplikuje katolická církev i v řádu nadpřirozeném, pokud se
tento řád obírá přirozeným člověkem. I ona jest rozdělena na veliké, menší a nejmenší územní celky: patriarcháty, primáty, provincie, diecése, vikariáty a farnosti.
Zná dále dvojí duchovní příbuzenství, nepočítajíc to, které jest obsaženo v pra
starém slově pater (pappas), užívaném o papeži, biskupech a kněžích. Církev po
voluje velké svátky místního patrona a kostela, diecesní katedrály i jejího patrona,
posvěcení kostela metropolitního a svátky hlavních patronů zemských, kromě ji
ných svátků patronů místních, diecésních a národních. Uznává nejen zákony koncilů
ekumenických, nýbrž i plenárních a provinciálních, a usnesení synod diecesních
nebo diecesních vikariátů, atd.
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proto, že se rozmnožuje ve společnost (národ), nýbrž i proto, že
se spojuje z přirozeného nutkání v soběstačnou organisaci k uchování
a zdokonalení života (stát).
Toto nutkání jest ne tak náklonnost, kterou by nebylo lze snadno
přemoci, nýbrž spíše hlas vybízejícího svědomí, které předpokládá
opět objektivní princip, že život ve státě jest nutný k řádnému roz
voji lidské přirozenosti a k udržení lidské důstojnosti, a že jest tudíž
vyžadován od Stvořitele této přirozenosti jako povinnost morální.
V státě může žíti více kmenů, a to i málo příbuzných, pohromadě
pod stejnými právními pořádky, stejnými dějinnými osudy, stejnými
rozvojovými podmínkami. Jak pro člena národa, tak ještě více pro
občana státu, protože tento může býti širší jednotou spojující více
národů, platí jako hlavní pravidlo společenské povinnosti, že obec
ného dobra třeba dbáti před soukromým, je-li obecné dobro ohro
ženo. Jest to obměna pravidla, že celku třeba dávati přednost před
částmi, nebo přesněji: že jest se třeba varovati toho, co poškozuje
celek. Toto pravidlo platí pro nej poslednějšího člověka právě tak
jako pro nej prvnějšího, ale čím větší má vliv některý člověk na
osudy celku, tím více se prohřešuje proti svému přirozenému závaz
ku, nehledí-li na celek. Proviňují-li se proti této povinnosti králové
a vlády, proviňují se nejtíže, protože mají na osudy národů vliv největší a protože jsou jen k tomu svrchovanými pány, aby obecné
dobré zvláště vyhledávali. I demokracie jest dobré slovo jenom ten
krát. když znamená vládu pro lid, to jest pro celek, nikoli vládu
z lidu, jestliže tato vláda vyhledává svého prospěchu tolik, že to
celku škodí.
Toto jsou hlavní zákony i důkazy vlastenectví, a tyto zásady jsou
rovněž buď vrozeny, nebo samozřejmy. Patří k přirozenému řádu
a jsou uznávány prakticky i od mnohých z těch, kteří si z přiroze
ného řádu zachovali nejméně, odvrhnuvše kromě jeho zakladatele
i mnohé jeho součástky. Jest to tím, že vědomí povinností spolem
čenských jest člověku vrozeno více a hlouběji než vědomí povinností
jednotliveckých, a že se Stvořitel postaral o vezdejší život společnosti
více než o vezdejší život jednotlivce, protože jednotlivec se má o sebe
starati sám a protože jest o něho pečováno starostí celku. Největší
mravní účinek mají tyto zásady o povinnosti k celku u těch, kteří
jdou po stopách přirozeného řádu až k jeho Původci a Udržovateli,
až k přesvědčení, ostatně postulovanému obětmi pro celek, že i na
přirozeného člověka čeká odměna za zachovávání přirozených povin-
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ností dekalogu. Nejméně účinné jsou vlastenecké zásady pro positivní
atheisty, kteří všecko své jednání zařizují podle přijatého předpo
kladu, že Boha není. Ale jako jest tento předpoklad bludný a toto
myšlení nepřirozené, tak jest i nezdravá a převrácená lhostejnost
atheistova nebo agnostikova k vlasti a k celku. Neznabožství jest
nepřátelské patriotismu: proto nemůže býti trpěno ve zdravém nebo
o zdraví usilujícím státě.
Přirozené principy vlastenectví vcházejí do majetku každého pra
vého náboženství zjeveného, a vystačilo by se s nimi, i kdyby jich
zjevené náboženství ani nijak nepřipomínalo nebo nevyslovovalo.
Otevřeme-li však Bibli starého zákona, najdeme tam mnoho míst,
která přirozenou nauku o vlasti a celku předpokládají: ano právě
starozákonní Bible má zvláštní příčinu považovati vlastenectví u
Israelity za závazek obzvláště posvátný, kdyžtě jeho vlast jest země
vybraná a darovaná samým Bohem (země zaslíbená), když jeho ná
rod má od Boha tak mimořádné poslání (národ vyvolený), když ná
rodní království všech Hebreů a podřízení i některých cizích kmenů
židovskému žezlu (jakožto žebřík k plnoprávnosti vyvolených) jest
projevem největší přízně Nejvyššího, zatím co porážky a zajetí ži
dovská jsou zcela určitě trestem Božím za hříchy národa a jeho
vůdců. Vedle tolika jiných pohnutek a příkladů židovského patrio
tismu po všech jeho stránkách, jak je spatřujeme v božském zaslíbení
Abrahamovi v 1. knize Mojžíšově (12, 1-3:17, 1-16), v knize Vyjití
z Egypta, v bojích Israelitů s palestinskými králi (4 Mojž. 21, 1-3,
21, 21-35:25, 1-18:31, 1-17:35, 50-56), v knize vojevůdce Josua,
v knize vůdcovských Soudců, v knize Moabky Ruth, ve 4 knihách
Královských a ve 2 knihách Kronik, ve 2 knihách Esdrášových i
v mnohých Žalmech, v některých verších Přísloví, Kazatele, Moud
rosti i Siracha, v Písni Šalomounově na zasnoubení Hospodinovo
s dcerou Sionskou, a ve Velkých i Malých Prorocích, hlásajících ob
zvláště věrnost posvátné národní tradici za všech okolností (viz Dod.).
Vedle toho všeho třeba ukázati zvláště na ono nábožensko-vlastenecké
hnutí a obrození národa židovského, vylíčené ve 2 knihách válek bratří
Machabejských, které tolik vyniká svou ideovou čistotou, svými hrdin
skými ctnostmi, svým odporem k bezbožným požadavkům nespra
vedlivé vrchnosti i svými necekanými úspěchy, že může sloužiti za
vzor i křesťanským národům pro jejich zápasy s jakoukoli formou
vlažnosti ve víře, odpadu, zpupnosti, pohanství a nevěry, ať jest
udržována nebo podporována od kohokoliv.
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Křesťanství zajisté jest pokračováním starozákonního zjevení; a
co vyřkla božská písma s pochvalou nebo doporučením nebo odsou
zením o národu židovském, platí i o národech, které vstupují po nich
na dějiště světa a mají od téhož Stvořitele totéž povolání k Boží služ
bě. „Písmo nemůže býti zrušeno,“ praví Kristus u Jana v 10. hlavě,
35. verši. A praví-li u Matouše (5, 17), že nepřišel zrušit Zákona
nebo Proroků, nýbrž naplnit, jest tím řečeno, že všecky morální zá
vazky starého Zákona trvají, a jenom obřady ustupují duchu nového,
dokonalejšího zjevení, na něž staré obřady toliko připravovaly. Proto
přijímá Kristus v otázce vlasti a národa vše, co praví lidské srdce
nebo dřevní Boží poslové. Ale poněvadž přišel Zákon zdokonalit a
učinit ze zákona službu lásky na místě spravedlivé služby nevolnictví,
On, který vykoupil vše a získal právo na vše, podrobil i zákon vlasti
zákonu duchovnosti. To učinil do jisté míry již Mojžíš a Proroci;
ale toto prvé zduchovnění bylo jen obrazem příštího a mnohem pro
nikavějšího. Křesťanství se tedy především zbytečně nezříká přiroze
ného citu, piety k vlastní zemi a ke všemu, co tato země chová v sobě
velikého, krásného a sladkého. Počítá tento cit za součástku přiroze
nosti, protože počítá k člověku také místo a prostředí, bez něhož by
hmotná přirozenost nemohla vůbec existovati. Láska k vlasti není
tedy vášeň umělá, nýbrž přirozená. Nejlepším oznamovatelem vroucí
lásky k vlasti jest pláč nad jejím neštěstím. Ani Kristus se ve své
lidské podobě nestyděl za vyjevení tohoto afektu, když hleděl v pro
rockém vidění na hlavní město své domoviny. „Když se přiblížil a
spatřil město, zaplakal nad ním řka: Kdybys bylo poznalo i ty, a to
aspoň v tento den tvůj, co jest tobě ku pokoji!! — Ale nyní jest to
skryto před očima tvýma. Neboť přijdou na tebe dnové, ve kterých
tě nepřátelé tvoji obklíčí náspem, a oblehnou tě a obklíčí tě ze všech
stran, a na zem povalí tebe i dítky tvé, které jsou v tobě, a nenechají
v tobě kamene na kameni, protože jsi nepoznalo času navštívení
svého“ (Lk 19, 41-44). Kristus nepovažuje svůj pláč za zbytečný,
ačkoli právě on vidí, že neštěstí vlasti jest nutné, protože jest zavi
něné a zasloužené, a že mu již není žádného vyhnutí. Dokonce po
kládá pláč nad obyvatelstvem města za užitečnější nežli marný pláč
jerusalemských žen nad jeho vlastním osudem, protože viděl, jak
tento marný a neúčinný pláč nedovede ani zjednati odpuštění, ani
odvrátiti obecnou pohromu: „Dcery jerusalemské, neplačte nade
mnou, nýbrž sami nad sebou plačte a nad dítkami svými“ (tt 23, 28).
Kromě pláče nehověl Kristus planému vylévání citů lásky k vlasti.
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Ale měl to přesvědčení, že dobru vlasti se pomáhá jistými činy.
„Každé království proti sobě rozdělené zpustne“ (Lk 11, 17). Proto
jest třeba, aby vlast nebyla proti sobě rozdělena; bude-li rozdělena,
nebude jí to k dobrému. „Na cestu k pohanům nechoďte a do měst
samařských nevcházejte, ale jděte raději k zahynulým ovcím domu
israelského“ (Mt 10, 5-6). Proto jest třeba prokazovati službu spásy
nejprve svému národu, a pak teprv jiným národům. „A hle, žena ka
nanejská volala k němu řkouc: Smiluj se nade mnou, Pane, synu Da
vidův! Dcera má se krutě trápí od ducha zlého. On však neodpověděl
jí ani slova. I přistoupili učeníci jeho a prosili ho řkouce: Propusť
ji, neboť volá za námi. On pak odpověděv řekl: Nejsem poslán leč
k zahynulým ovcím domu israelského. Ale ona přišedši, klaněla se
mu a řekla: Pane, pomoz mi! On pak odpověděv pravil: Není dobré
vzíti chléb dítek a dáti psíkům. A ona řekla: Ovšem Pane, neboť i
psíci jedí z drobtů, které padají se stolu pánů jejich. Tu Ježíš od
pověděv řekl: O ženo, veliká jest víra tvá, staniž se tobě, jak žádáš“
(Mt 15, 22-28). Kristus šetřil své štědrosti vůči pohanům, nešetřil
jí vůči israelitům. Chtěl svůj národ obroditi duchovně, naučiti ho
znáti Otce na nebesích a naučiti ho plniti vůli tohoto Otce na zemi.
Proto chodil po všech místech své vlasti, vykládal o Bohu a jeho ži
votě, o jeho darech a přikázáních, činil zázraky na potvrzení svého
učení a na oblomení srdcí svého lidu. Poslouchali ho málo. Zejména
ti, kteří vedli jeho národ, nechtěli ničeho slyšeti ani o božských oso
bách, ani o dokonalejším způsobu života. Naopak, chtěli se zbaviti
nevítaného Syna Božího těmi způsoby, jakými se zbavují pohanští
pánové světa svých soků a protivníků. Pláč Kristův, vynucený ne
zdarem jeho životního díla, nebyl tedy, pláč sentimentální, nýbrž
závěrečný. Nastupoval teprv po činech, a teprv tehdy, když všecky
činy božského člověka Ježíše byly marny. Nezbývalo zajisté už nic
jiného než plakat, než ukazovat spravedlnost trestu pro brzkou bu
doucnost a cestu záchrany pro budoucnost velmi vzdálenou: „Jerusaleme, Jerusaleme, kterýž zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří
jsou posláni k tobě: kolikráte jsem chtěl shromážditi dítky tvé, jako
slepice shromažďuje pod křídla kuřátka svá, a nechtěl jsi! Aj, za
nechá se vám dům váš pustý. Neboť pravím vám: Neuzříte mne od
této chvíle, dokavad neřeknete: Požehnaný, jenž se béře ve jménu
Páně“ (Mt 23, 37-39). Pozorujme, že Kristus neužívá své všemohoucnosti k tomu, aby vytrhl Židy z moci Římanů, aby učinil 2idy
pány národů, aby je vydrhl aspoň z náruče největší zhouby, která se

430

na ně valila, Řekl, že království jeho není z tohoto světa. Nebyl ani
starším lidu, ani knížetem lidu. Nebyl ani vojákem, ani diplomatem.
Byl prorokem, a jeho práce pro blaho vlasti byla prorocká. Byla by
stačila na záchranu vlasti vrchovatě, i po stránce věcné i časné. Ale
nemohl zadržeti trestání Boží od své vlasti, protože trestající spra
vedlnost Boží a naplnění božského řádu jest přednější věcí než časné
blaho vlasti, a Syn Boží nemohl svou všemohoucností státi proti spra
vedlnosti Boží.
Přes to, že sláva a cest Boží jest a musí býti u Krista výše než
sláva, cest a rozkoš národa, přece nikdo nevyvýšil svůj národ a svou
zemi tak velice jako Kristus a jeho apoštolové. Nejen tím, že křes
ťané jsou největší slávou starého židovství, nýbrž i tím, že židovská
vlast, židovské vlastenectví, židovské vladařství nad národy jsou od
Krista povýšeny za symboly čehosi mnohem vyššího a duchovnějšího.
Jerusalem jest v Tajném Zjevení předobrazem Nebeského Jerusa
lema, dcera Sionská předobrazem Církve, David, Šalomoun a mnoho
jiných Židů předobrazem Krista Krále nebo Vykupitele. Přirozený
řád praví: Jest dobré, aby jednotlivec přinášel nutnou obět pro celek.
Nejvyšší kněz Kaifáš praví v tajném sezení velerady: „V y nic ne
víte, ani na to nemyslíte, že jest vám prospěšno, aby jeden člověk
zemřel za lid, a ne aby celý národ zahynul“ (Jan 11, 49-59). Co jest
to jiného, než opakování přirozené pravdy o povinnosti k celku,
třeba že je toho zneužíváno k nej horšímu zločinu, jaký kdy byl od
Udí spáchán? Avšak Kristus činí z přirozeného a židovského pravidla
o lásce k vlasti ještě vyšší věc: z pravidla o záchraně hmotné pra
vidlo o záchraně duchovní, z židovského národa celý lidský rod,
z jednoho každého a kohokoli Jednorozeného Syna Božího. „To však
neřekl (Kaifáš) sám ze sebe, nýbrž jsa toho roku nejvyšším knězem
prorokoval, že Ježíš měl umří ti za národ, a nejen za národ, nýbrž
aby shromáždil v jedno také ty dítky Boží, které byly rozptýleny“
(Jan 11, 51-52).
Z toho všeho je patrno, že Kristus předpis lásky k vlasti nezrušil,
nýbrž zdokonalil. Lásku k vlasti ponechal jako správný cit přiroze
nosti, jemuž dlužno vycházeti vstříc podle zákona hodnot a podle
povolání určeného od Boha. Třeba tento cit naplňovati více činy než
řečí. Třeba z něho vyloučiti nenávist k cizím, tu nenávist, která ne
byla vždy nedovolena přirozenému člověku nebo starozákonnímu člo
věku. Přirozenou pietu k vlasti a k národu lze dobře srovnati s nad
přirozenou láskou ke každému člověku i národu (srv. na př. již
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starozákonní poučení proroku Jonášovi v Jon. 4, 10-11!), zvláště
pak k těm, kteří jsou zároveň s námi dítkami téhož Otce a dědici
království Božího. Dokonce může na nás žádati Bůh, abychom potla
čili v sobě lpění na rodné zemi a na styku se syny rodného kmene,
abychom konali jeho vyšší službu a pracovali pro slávu svého národa
tím, že se stáváme prospěšni všem lidem podle božského určení. Jest
to ve shodě s tím, že se Píseň Šalomounova o zásnubu Hospodina s vy
voleným národem stává mnohem případnější písní o zásnubu Krista
s Církví jakožto novým vyvoleným národem, který v sobě zahrnuje
všechny národy pod sluncem. Takto podrobuje Kristus všecky věci
sobě, protože všecky vykoupil a učinil svou trofejí. Jako manželství
muže a ženy učinil svátostí, aby znázorňovala svatbu mezi Ním a
Církví, a aby z tohoto znázornění čerpala milost obě pohlaví, tak
může každý národ učiniti smlouvu s Bohem, smlouvu téměř svatební,
aniž tím vylučuje možnost, aby totéž neučinili také jiní národové,
kteří chtějí rovněž představovali svým způsobem veškeré posvěcené
lidstvo v Církvi. U Židů mohli cizí národové participovati na Božím
vyvolení jenom skrze proselytství některých členů, u křesťanů může
býti vyvoleným národem Božím v jistém směru každý národ v celé
své úhrnnosti.
Katolická Církev si osvojila všechny tyto a předcházející zásady
o vlastenectví tak, jak je Kristus vytříbil a definitivně stanoviil.3) I
ona věří pevně, že co jest přirozeně dobré, nemusí nebo nesmí ustoupiti leda nadpřirozenému; tomuto že však ustoupiti musí, nechce-li
3 To, co jsme řekli nahoře o nutnosti přirozeného zakotvení a o přirozené mo
rální závaznosti vlastenectví, dostává ve zjevených náboženstvích nové vzpruhy,
posily i pohnutky. Pro israelitu byl nebo měl býti Nazaret se Synagogou a obře
zanými spoluobčany více než Tusculum pro Cicerona, a Jerusalem více než Ř ím
pro tohoto Římana. Podobně musí býti pro křesťana vlast posvěcená křesťanskými
chrámy, křesťanským kultem, křesťanskými právy a křesťanskými mravy mnohem
dražší než Palestina Židovi a ostrovní říše Japoncovi. Tak posléze se stává katolí
kovi nade všecko drahým dům, kde jej zrodili katoličtí rodiče, nebo místo, na
kterém se udál jeho přerod ke katolickému zaujetí; ves nebo město, oslavené
kostelem, kde se udál náš katolický křest; kazatelnicí, s níž jsme slýchali katolické
učení; zpovědnici, v níž jsme se zpovídávali v mladém věku; mřížkou, za níž jsme
přiklekávali nejdříve k božské svátosti; kůrem, kde jsme nejprve chválívali Boha.
Pro nás jsou hranice vlasti, do níž nás postavil Bůh, nedotknutelné čtvernásob,
a trůn, na němž sedávali pomazaní katoličtí vládcové této země, jest pro nás čímu
si, co ztělesňuje všecky záruky našich katolických dobrodiní z minulosti i našich
nadějí a možností v přítomnosti a v budoucnosti. Vše to tvoří pro nás jeden nerozborný celek, protože v tomto celku jsou posvátné i věci nejpřirozenější.
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rušiti celý přirozený řád, v němž jest tato povinnost ustoupiti vůli
Stvořitelově samozřejmostí. Jestliže jest pokrok křesťanství proti ži
dovství také v tom, že křesťan sice miluje svou vlast, ale má smysl
a porozumění i lásku pro všecky národy (kdežto Žid nenáviděl všech
ostatních národů a ještě dnes talmudští Židé nazývají křesťany góím
čili pohany), drží katolická církev houževnatě tento božský princip
právě proto, že jest katolická, čili že jest pro všecky národy na světě.
To jí však nevadí a nebrání, aby nedopřávala každému národu uplatňovati tvůrčí heslo Boží Diversitas in Unitate právě tak, jako je uplatnil Bůh, stvořiv jednoho člověka, ale různost životních podmínek
na zeměkouli, která způsobuje různost národů a rozmanité vytvoření
krajů s různou přírodou i kulturou.
A tak dochází k zajímavému zjevu: Církev jest skoro stejně pod
statně kosmopolitická jako regionální, Pavel, apoštol Kristův, povo
laný až po ustavení Církve a vyučený nepřímo od Krista, ale v souhla
se s učením ostatních apoštolů, spojuje ve svém smýšlení dokonale
obojí prvek: katolicitu i národní tradici. Pro něho „není zajisté
rozdílu mezi Židem a pohanem, neboť jeden a týž jest Pán všech,
kteří ho vzývají; vždyť každý, kdo vzývati bude jméno Hospodinovo,
spasen bude“ (Řím 10, 12-13). Nicméně i Pavel zachovával pořádek
lásky. Když Židé v Antiochii „rouhajíce se odpírali tomu, co Pavel
mluvil, tedy Pavel a Barnabáš řekli svobodně a zmužile: Vám mělo
se nejprve hlásati slovo Boží; poněvadž však je odmítáte a sebe za
nehodny pokládáte života věčného, hle, obracíme se k pohanům.
Neboť takto přikázal nám Pán: Ustanovil jsem tě za světlo národům,
abys byl ke spáse až do končin země“ (Skut. 13, 45-47). Vskutku
přikázal Kristus apoštolům: „Jdouce do veškerého světa kažte evan
gelium všemu stvoření (Mk 16, 15). Proto ví Pavel, že jest „zavázán
Řekům i Neřekům“ (Řím. 1, 14), ale že Židé jsou vždycky před Řeky
(Skut 18, 4; Řím 1, 16; 2, 9-10; 3, 9; 1 Kor 1, 24; Gal 3, 28). Jme
nuje Židy před Reky, ale právě on to jest, který působí nejvíc mezi
pohany a sluje proto apoštolem národů, to jest pohanů. Proti této
katolicitě, která jest u Pavla vyjádřena nesčetněkráte, stojí jeho ži
dovský afekt, jeho israelské založení, jeho vášnivá oddanost vlastní
mu národu, vyjádřená rovněž často, na příklad těmito slovy: „Pravdu
pravím v Kristu, nelžu, a spolu se mnou moje svědomí vydává svě
dectví v Duchu svatém, že mám zármutek veliký a ustavičnou
bolest v srdci svém. Vždyť bych si přál, abych já sám byl zavržen od
Krista pro své bratry, mé to příbuzné podle těla, kteří jsou israelity,
Řád

28, 1939
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jejichž jest synovství a sláva a úmluva i zákonodárství a bohoslužba
a zaslíbení; jejichž jsou otcové a z nichž jest Kristus podle těla, jenž
jest nade všecko, Bůh požehnaný na věky. Amen.“ (Řím 9, 1-5). Kdy
jindy byl vyjádřen žár vlasteneckého cítění slovy úžasnějšími a ve
lebnějšími než v tomto výroku?
Podobnou dvojitost jednak posvátné, jednak posvěcené lásky dává
na jevo katolická Církev ustavičně, jak ve svém hierarchicko-práv
ním ustrojení, tak v dějinách osobní svatosti svých dítek, činíc zadost
jak principu obecnosti a jednoty, odpovídajícímu jednomu Stvoři
teli a jednomu Spasiteli jednoho a téhož lidského pokolení, tak prin
cipu místní podmíněnosti a národní osobitosti, která týmž činům
vpravdě lidským dává jinou barvu. Tak Církev objímá celý svět tý
miž dogmaty, touž mravností, týmiž prostředky spásy, týmž jednot
ným velením, jemuž nelze uniknouti. Ale vedle papežství jsou bisku
pové, a to podle samého božského práva; vedle universální církve
jsou církve diecésní, provinciální, národní, se svými biskupy, metro
polity a primasy. Vedle dogmat a svátostí jsou místní zákony církví
a místní obřady svátostné a obětní. Vedle ekumenických koncilů
pro biskupy celého světa jsou diecésní synody a provinciální i ná
rodní (to jest státní) církevní sněmy. Zatím co starý Řím víry, byv
opuštěn od císařů, vyrůstal pod egidou papežství v město nejpatriotictější a v místo, odkud se rozlévala duchovní svoboda po celém
světě, uzavřela stará věřící Byzanc tak pevný spolek s císařstvím, že
odolávala nejtěžším útokům nepřátel po tisíc let, totiž tak dlouho,
pokud se její víra neporušila a její odpad od Obecné církve nedovršil. Katolíci vedli a vedou do dneška přečasto boje za víru na všech
koncích světa, ale mají v římském martyrologiu mnoho vojáků-světců, kteří bojovali pod pohanskými císaři za upevnění nebo rozšíření
římských hranic. Jest mezi nimi Trajánův generalissimus mučedník
Eustachius, právě tak jako jest mezi nimi Panna Orleánská, bojující
za navrácení koruny francouzských králů, a jako může býti mezi
nimi kdokoli jiný, který si umínil navrátiti své křesťanské vlasti její
starou a poctivou slávu.
Neboť Církev Kristova učí lidi dvojí cestě: krotiti výstřelky přiro
zenosti nakažené a podrobovati city přirozenosti vyšším snahám,
pokud je toho potřebí, nebo posvěcovati tyto city přímo službou
přirozenému řádu jakožto řádu Božímu. Katolická Církev vytvořila
světce utíkající před pokrevními a rodinnými sklony v horoucí touze
po nejvyšším křesťanském ideálu, a vytvořila jiné (na př. lorda vel
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kého kancléře Anglie), kteří užívajíce přátelství, rodiny, pokrevních
svazků a přízně královy, veřejných úřadů i veřejných poct, stali se
vzory velikého katolického života a korunovali tento život obětmi
nebo i smrtí za Boha, za křesťanskou ctnost, nebo za vlast, za krále
a za spásu svého národa. Jest dosti vysloveně národních světců v ka
tolické Církvi, takových, kteří dali své zemi to nejlepší, co může dáti
Člověk. Svatý Václav, mučedník za křesťanský ideál v české zemi a
dědic české země, není nej poslednější z nich. Ostatně svatý a kře
sťanský člověk, i když o vlasti nemluví, přispívá svými ctnostmi,
zvláště jsou-li to ctnosti hrdinské, daleko nejpodstatněji k ozdobě
svého kmene. Zkušenost tedy ukazuje, že se v týchž ňadrech směstná
docela dobře láska k Církvi a láska k vlasti. Ano, právě zkušenost
ukazuje, že ten národ, jemuž katolictví vniklo nej hlouběji do morku
kostí, nezahyne, kdyby byl i rozptýlen do všech úhlů světa a trval
v rozptýlení celá staletí.
D o d a t ek.
Ukázky vlasteneckého myšlení

v S.

Z .:

„Mezitím

povstal

král

nový

nad

Egyptem, kterýž neznal Josefa. A řekl k lidu svému: „Hle lid synů israelských jest
mnohý a silnější

nad nás.

Pojďte,

moudře

potlačme jej,

aby se

snad neroz-

množil, a kdyby nastala proti nám válka, aby se nepřipojil k nepřátelům našim,
a aby zvítěze nad námi neodešel ze země. Ustanovil tedy nad nimi úředníky robot,
aby je trápili břemeny: i vystavěli města skladů Faraonovi, Fithom a Ramesses.
A

čím více je utiskovali, tím více se rozmnožovali a rostli. I nenáviděli synů

israelských Egyptští, a trápili je, posmívajíce se jim. A k hořkosti přivodili život
jejich robotami těžkými v hlíně a cihlách, i vší služebností, jížto byli utiskováni
po robotách země. Řekl pak král egyptský porodním babičkám hebrejským, z nichž
jedna slula Sefora a druhá Fua, přikázav jim : Když bude pomáhati ženám he
brejským, a přijde čas porodu:

bude-li to pacholík, zabijte h o ;t pak-li děvče,

zachovejte je. Báby se však bály Boha, a neučinily podle rozkázání krále egypt
ského, ale zachovávaly pacholíky . . .

V těch dnech, když vyrostl Mojžíš, vyšel

k bratřím svým. I viděl trápení jejich, a muže egyptského, an tepe jednoho z he
brejských bratří jeho, I ohlédnuv se sem i tam, a vida že tu nikoho není, zabiv
Egypťana, skryl ho v písku. A vyšed druhého dne, uzřel dva muže hebrejské, ani
se vadí. I řekl tomu, kterýž činil křivdu: Proč tepeš bližního svého? Kterýž od
pověděl: Kdo tě ustanovil knížetem a soudcem nad námi? Chceš mne zabít, jako
jsi včera zabil Egypťana? Bál se tedy Mojžíš a řekl: Kterak se dostala ve zná
most tato věc? I uslyšel Farao tuto řeč a hledal zabiti Mojžíše. Kterýž utíkaje od
tváře jeho, zdržoval se v zemi madianské."

(2 Mojž. 1, 8— 17; 2, 11— 15).

Že Mojžíš jednal správně, potvrzuje také Nový Zákon, když uvádí řeč jáhna Ště
pána, jako vnuknutou od Ducha Svatého: „I vyučen jest Mojžíš vší moudrosti
egyptské, a byl mocný v slovích i v skutcích svých. Když pak se mu naplnil čas
čtyřiceti let, vstoupilo na srdce jeho,

aby navštívil bratry své, syny israelské.

A uzřev jednoho, an bezpráví trpí, zastal se ho: a pomstiv toho, kterýž bezpráví
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trpěl, zabil Egypťana. Domníval se pak, že by bratří rozuměli, že skrze ruku jeho
chce jim Bůh dáti vysvobození. Ale oni nesrozuměli. Druhého pak dne ukázal se
jim, když se vadili, a smiřoval je v pokoji řka: Muži, jste bratří, proč škodíte
jeden druhému? Ten však, kterýž činil bezpráví bližnímu, odehnal ho řka: Kdo
tě ustanovil knížetem a soudcem nad námi? Zdali mne chceš zabít, jako jsi včera
zabil Egypťana? I utekl Mojžíš pro to slovo: a učiněn jest příchozím v zemi madianské (Skut ap. 7, 22— 29).
Zde úryvky písně, kterou zpívala prorokyně Debbora, manželka Lapidothova,
s Barakem, jehož povolala za vůdce vojska, po vítězství nad Sisarou, vůdcem
vojska chananejského krále Jabina: „I zpívali Debbora a Barák, syn Abinoemův,
v ten den, řkouce: Kteří jste dobrovolně vydali z Israele duše své v nebezpečen
ství, dobrořečte Hospodinu. Slyšte, králové, ušima pozorujte, knížata: Já jsem, já
jsem, jenž budu zpívati Hospodinu, žalm zpívati budu Hospodinu, Bohu israelském u . , . Přestali silní v Israeli, a odpočinuli: a povstala Debbora, povstala matka
v Is r a e li... Povstaň, povstaň, Debboro, povstaň a vypravuj píseň:

povstaň,

Ba

ráku, a popadni zajatce své, synu Abinoemův. Zachováni jsou ostatkové lidu, Hos
podin v silných bojoval" . (Soudc. 5, 1— 3 ; 7, 12— 13).
Jiný ze soudců nad lsraelem, Samson, jest chválen za pomstu nad nepřáteli
Israele, Filišťany: „Dům pak byl plný mužů a žen, a byla tam všecka knížata filištinská, a ze střechy a síně okolo tří tisíc obojího pohlaví, dívajících se na hra
jícího Samsona. Ale on, vzývaje Hospodina, řekl: Pane Bože, vzpomeň na mne a
navrať mi nyní první sílu, Bože můj, abych se pomstil nad nepřáteli svými, a za
ztrátu dvou očí vzal jednu pomstu. I ujav oba sloupy, na kterých dům stál, a je
den z nich pravou, druhý levou rukou drže, řekl: Nechť umře duše má s Filišťany!
A když zatřásl silně sloupy, padl dům na všecka knížata, i na jiné množství, kte
réž tam bylo. A mnohem více jich zahubil umíraje, nežli jich prve, živ jsa, po
bil."

(Soudc. 16, 27— 30).

Když

se

nikdo neměl k souboji

s

Goliášem, kterým se mělo rozhodnouti, zda

Filišťané mají sloužiti Židům, či Židé Filišťanům, přihlásil se David: „I řekl Filišťan k Davidovi: Zdali já jsem pes, že ty přicházíš proti mně s holí? I zloře
čil Filišťan Davidovi skrze své bohy. A řekl k Davidovi: Pojď ke mně, a dám tě
lo tvé ptákům nebeským a zvířatům zemským. Řekl pak David k Filišťanovi: Ty
přicházíš ke mně s mečem a s kopím a s pavézou; já pak přicházím k tobě ve
jménu Hospodina zástupů, Boha vojsk israelských, kteráž jsi zhaněl dnes. A za
biji tebe, a sejmu hlavu tvou s tebe, a dám mrtviny vojska filištinského dnes ptá
kům nebeským a zvířatům

zemským:

aby poznala

všecka země, že jest Bůh

v Israeli, a aby poznalo všecko shromáždění toto, že ne mečem, ani kopím vy
svobozuje Hospodin, nebo jeho jest boj, a dá vás v ruce naše." (1 Král 17, 43— 47).
Jest povinností vědoucích, aby říkali pravdu králi i lidu, a aby nebyli spoluvinni
neštěstím, které přichází na vlast vinou špatné vlády: „Povolal tedy král israelský komorníka jednoho a řekl jemu: Přived’ mi sem rychle Micheáše, syna Jemlova . . . Udělal sobě také Sedeciáš syn Chanaanův rohy železné a řekl: Toto praví
Hospodin: Těmito rozvěješ Sýrii, dokud jí nezahladíš. Podobně i všichni ostatní
prorokové prorokovali řkouce: Táhni proti Rámoth Galaad, a jdi šťastně, a dá je
Hospodin v ruce krále. Posel pak, který šel, aby zavolal Micheáše, mluvil jemu
řka: Hle řeči proroků jedněmi ústy předpovídají dobré věci králi: buď tedy řeč
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tvá jako řeč jejich, a mluv dobré věci. Jemužto Micheáš řekl: Živť jest Hospodin,
že cožkoli mi řekne Hospodin, to budu mluviti. Přišel tedy ke králi a řekl jemu
král: Micheáši, máme-li táhnouti na vojnu proti Rámoth v Galaad, či nechati tak?
Jemuž on odpověděl: Táhni, a jdi šťastně a dá je Hospodin v ruce krále. Řekl
pak král k němu: Jednou i podruhé přísahou zavazuji tebe, abys mi nemluvil, než
co jest pravdivého, ve jménu Hospodinovu. A on řekl: Viděl jsem veškeren lid
israelský rozptýlený po horách, jako ovce, kteréž nemají pastýře. I řekl Hospo
din: Nemají tito pána: navrať se jedenkaždý do domu svého v pokoji. Protož řekl
král israelský k Josafatovi: Zdaliž jsem neřekl, že mi neprorokuje nic dobrého, ale
vždycky zlé? . . .

I stala se bitva v ten den, a král israelský stál na voze svém

proti Syrským, a umřel večer: tekla pak krev z rány do korby vozu.“ (3 Král 22,
9 ; 11— 18; 35.)
Ze modlitba králova může vysvoboditi národ i z největší tísně, o tom svědčí příklad
Ezechiáše, krále jerusalemského: „Sennacherib poslal posly k Ezechiášovi, králi
judskému, řka: Toto rcete Ezechiášovi, králi judskému: Nechť tebe nesvodí Bůh
tvůj, v němžto máš doufání; aniž říkej: Nebude dán Jerusalem v ruce krále assyi
ského! Ty zajisté sám jsi slyšel, co jsou učinili králové assyrští všechněm zemím
a kterak je pohubili: zdaliž tedy ty sám budeš moci býti vysvobozen? . . Tedy když
vzal Ezechiáš list z ruky poslů a přečetl jej, vstoupil do domu Hospodinova a roz
vinul jej před Hospodinem, a modlil se před obličejem jeho . . . I poslal Isaiáš syn
Amosův k Ezechiášovi řka: Toto praví Hospodin Bůh israelský: Zač ses ke mně
modlil s strany Sennacheriba, krále assyrského, vyslyšel jsem tebe. . . A protož toto
praví Hospodin o králi assyrském: Nevejdeť do města tohoto, aniž vstřelí do ně
ho šípu, aniž se ho zmocní pavéza, aniž obehnáno bude náspem. Navrátí se cestou,
kterouž přitáhl: a do města tohoto nevejde, praví Hospodin. A budu chrániti města
tohoto, a vysvobodím je pro tebe, a pro Davida, služebníka svého. Tedy stalo se v tu
noc, že přišel anděl Hospodinův a porazil v ležení assyrském sto osmdesáte pět ti
síců. A když ráno vstal, uzřel všechna těla mrtvých, a odtrhnuv odešel." (4 Král 19,
9— 11; 14— 15; 20; 32— 25).
Příkladem ženy, která se odvažuje pro svůj národ všeho, jest Judith: ¡„Ta když
uslyšela, že by Oziáš slíbil po pěti dnech poddati město (Holofernovi), poslala
k starším Chabri a Charmi. I přišli k ní a řekla jim : Jaké jest to slovo, ke kte
rému svolil Oziáš, že vydá město Assyrským, nepřijde-li vám pomoc do pěti dnů?
A kdo jste vy, že pokoušíte Pána? Není to řeč, která by vzbudila milosrdenství,
ale spíše, která popouzí k hněvu a podpaluje prchlivost. Uložili jste čas smilování
Pánu, a podle vůle uložili jste jemu den. Ale poněvadž trpělivý jest Pán, čiň
me z toho pokání, a odpuštění jeho žádejme s pláčem. Neboť nebude Bůh hroziti tak jako člověk, aniž se rozpálí k hněvu tak jako syn člověka . . .

A když

vytrhla meč z pochvy, ujala kštici hlavy Holofernovy a řekla: Posilni mne, Pane
Bože, v tuto hodinu! I udeřila dvakrát v šíji jeho, a sťala hlavu jeho, a sňala
oponu jeho se sloupů, a svalila tělo jeho bezhlavé s lože . . . Tehdy zpívala Ju
dith Pánu píseň tuto řkouc: . . . Kteříž se bojí tebe, velicí budou u tebe ve
všech věcech. Běda národu, který povstává proti národu mému: nebo Pán Vše
mohoucí se pomstí nad nimi a navštíví je v den soudu. Pošle zajisté oheň a červy
na jejich těla, aby byla spalována a aby to cítila až na věky.“ (Judith 8, 9— 15;
13, 9— 10; 16, 1, 19— 21).
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Proroci Isaiáš a Jeremiáš učí, jak nemáme lehkověrně spoléhati na cizí pomoc
proti nepřátelům a jak smíření s nepřítelem může býti záchranou vlastního ná
roda: „Běda vám, synové poběhlíci, dí Hospodin, kteří skládáte radu, ale ne ze
mne: a tkáte plátno, ale ne skrze ducha mého, a hřích k hříchu přidáváte: kte
říž chodíte, abyste sestoupili do Egypta, ale úst mých neotázali jste se, nadějíce se
pomoci v síle Faraonově, a majíce doufání v stínu egyptském. I bude vám síla
Faraonova, k hanbě, a doufání v stínu egyptském ku pohanění" (Is 30, 1— 3). „Bě
da těm, kteří sestupují do Egypta o pomoc, doufajíce v koně, a doufajíce ve vozy,
že jsou četné, a v jezdce, že jsou silní příliš: a nedůvěřují svatému Israelskému
a Hospodina nehledají. Ale on moudrý přivede zlé, a slov svých neodejme: a
povstane proti domu nejhorších, a proti pomoci těch, kteří páší nepravost. Egypt
jest člověk, a ne Bůh; a koňové jejich tělo, a ne duch; Hospodin nachýlí ruky
své, a padne pomocník, a padne podporovaný, a všichni zahynou." (Is 31, 1— 3).
„A když dokonal Jeremiáš, mluvě všecko, což mu byl přikázal Hospodin, aby
mluvil k všemu lidu, jali jej kněží, a proroci, i veškeren lid, řkouce: A ť smrtí
umře! Proč prorokoval ve jménu Hospodinově řka: Jako Sílo bude dům tento; a
město toto zpustne, protože nebude obyvatele? I sebral se veškeren lid proti Je
remiášovi."

(Jer. 26, 8— 9). „Na počátku kralování Joakima syna Josiášova, krá

le judského, stalo se toto slovo k Jeremiášovi od Hospodina, řkoucí: . . .

Já jsem

učinil zem i lidi, i hovada, kteráž jsou na povrchu země, svou mocí velikou
a svým ramenem vztaženým: a dal jsem ji tomu, kterýž se líbil před očima mý
ma. Protož i nyní já jsem dal všecky země tyto v ruku Nabuchodonosora, krále
babylonského, služebníka svého: nad to i zvěř polní dal jsem jemu, aby sloužili
jemu. I sloužiti budou jemu všichni národové, i synu jeho, i synu syna jeho:
dokudž by nepřišel čas země jeho i jeho samého. A sloužiti budou jemu národové
mnozí a králové velicí. Národ pak a království, kteréž by nesloužilo Nabuchodonozorovi, králi babylonskému, a kdožkoli by nesklonil hrdla svého pode jho
krále babylonského: mečem, a hladem, i morem navštívím národ ten, dí Hospo
din: dokudž bych dokonce neshladil jich rukou jeho. Protož vy neposlouchejte
proroků svých, a hadačů, a snářů, a ptakopravců, a kouzelníků, kteříž praví vám:
Nebudete sloužiti králi babylonskému. Nebo lež vám prorokují, aby vás vzdálili
od země vaší a vyvrhli vás, a abyste zahynuli. Národ pak, kterýž poddá šíji svou
pode jho krále babylonského a sloužiti bude jemu: nechám ho v zemi jeho, dí Hos
podin, a bude ji vzdělávati a bydliti v ní."

(Jer. 27, 1, 5— 11).

Úchvatný jest pláč Jeremiáše proroka nad zkázou jeho vlasti a jeho modlitba za
vlast (L— 5. kap.), které se zpívají v kostelích o svatém týdnu. Jeremiáš jest také
po smrti ochráncem a orodovníkem svého národa, a on to jest, který dává ve vi
dění zlatý meč Judovi Makabejskému řka: „Vezmi meč svatý, dar od Boha, jímž
porazíš protivníky lidu mého israelského."

(2 Mach 15, 13— 16).

Na povinnost, nasaditi za život svého národa i vlastní život, upozorňuje Mardocheus královnu Esther: „Nezamýšlej zachovati život svůj sama ze všech Židů, pro
tože jsi v domě královském: nebo budeš-li nyní mlčeti, Židé budou vysvobozeni
jiným způsobem, ty však i dům otce tvého zahynete. A kdo ví, zdali jsi proto
nepřišla ke kralování, abys byla pohotově k takovému času. Tedy opět Esther to
to vzkázala Mardocheovi: Jdi a shromažď všecky Židy, kteréž nalezneš v Su
sech, a modlete se za mne. Nejezte ani nepijte za tři dni a za tři noci, a já se
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podobně s děvečkami svými budu postiti, a teprv vejdu ke králi, proti ustano
vení činíc, nejsouc volána a vydávajíc se na smrt a v nebezpečenství.“ (Esther 4,
13— 16).
Příklad touhy po vlasti a po jeho hlavním městě dává skladatel 136. Žalmu:
„Při řekách babylonských — tam jsme sedávali a plakávali, rozpomínajíce se na
Sion. Na vrbí uprostřed země babylonské zavěsili jsme citary své. Neboť tam žádali
po nás ti, kteří nás zajali, slova písně; ti, kteří nás sužovali, chtěli veselost: Za
zpívejte nám nějakou píseň sionskou! — Kterak bychom směli zpívati píseň Hos
podinovu — v zemi cizí? Jestliže zapomenu na tebe, Jerusaleme, zapomeniž na
mne pravice má! Přilniž mi k podnebí můj jazyk, nebudu-li pamatovati na tebe;
nebudu-li pokládati Jerusalém za vrchol své radosti! Nezapomeň, Hospodine, Edomovcům dne osudného Jerusalemu! Neboť říkali: Rozbořte, rozbořte jej až do
základů!

Ó, dcero Babylonská, zkáza tebe nemine!

Blahoslavený, kdož odplatí

tobě za to, co jsi spáchala na nás! Blaze tomu, kdož uchopí tvé dítky a bude je
(ve válce) rozrážeti o skálu!“
Hrdiny boj bratří Machabejských byl zahájen takto: „Přišli ti, kteříž byli poslá
ni od krále Antiocha, aby přinutili uprchlé do města Modin obětovati modlám a
kouřiti kadidlem a odstoupiti od zákona Božího, a mnozí z lidu israelského přivo
livše přistoupili k nim. Ale Mathatiáš a synové jeho stáli pevně. A odpovídajíce
poslové Antiochovi řekli Mathatiášovi: Kníže a nej slovutnější a veliký jsi v mě
stě tomto, a ozdoben syny a bratřími. Protož přistup nejprve a vykonej rozkaz
královský, jakž vykonali všichni národové, a muži judští a kteříž pozůstali v Je
rusalemě: i budeš ty i synové tvoji mezi přátely královskými, a budeš oboha
cen zlatem i stříbrem a mnohými dary. I odpověděl Mathatiáš a řekl hlasem ve
likým:

Byť všichni národové

uposlechli krále Antiocha, aby odstoupili jeden

každý od služby zákona otců svých a povolili k jeho přikázáním: já a synové mo
ji a bratří moji poslušni budeme zákona otců našich. Buď nám Bůh milostiv;
neníť nám užitečné opustiti zákona a ustanovení Božích:
krále

Antiocha,

aniž budeme

obětovati

přestupujíce

neuposlechneme slov

přikázání

zákona

našeho,

abychom šli jinou cestou. A když přestal mluviti slov těchto, přistoupil nějaký
Žid před očima všech, aby obětoval modlám na oltáři v městě Modin, podle roz
kázání králova. I uzřel to Mathatiáš a rozhorlil se, a zatřásly se ledví jeho i roz
pálena jest prchlivost jeho podle úsudku zákona, a přiskočiv zabil jej na oltáři.
Ano i toho muže, kteréhož byl poslal král Antioch, aby nutil obětovati, zabil
v ten čas, a oltář zbořil, a horlil pro Zákon, jakž učinil Finees Zamrovi, synu
Salomi. I vzkřikl Mathatiáš v městě hlasem velikým řka: Každý, kdo má horlivost
pro zákon, stoje k smlouvě, nechť vyjde za m nou!“ (1 Mach 2, 15— 27).
Padnout za vlast jest krásné a svaté, i když není dosaženo
úspěchu.

Příklad

dává Juda Machabejský, který po

bezprostředního

mnohých předchozích ví

tězstvích konečně padl v bitvě: „Juda položil se s vojskem v Laise, a tři tisíce
mužů výborných s ním. Ale vidouce sílu toho vojska (dvacet tisíc pěších a dva
tisíce jezdců), že jest jich mnoho, báli se velice. I vykradli se mnozí z ležení,
a nezůstalo z nich více než osm set mužů. Tedy vida Jůda, že se jeho vojsko
rozběhlo a že válka na něho doléhá, zkormoutil se srdcem, nebo neměl času, aby je
shromáždil, a pocítil, že je zničen. I řekl těm, kteří byli zůstali: Vstaňme a
pojďme proti nepřátelům našim, zda budeme moci bojovati proti nim. I odvra
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covali ho řkouce: Nebudeme moci; ale nyní zachovejme své životy a navraťme
se (prve) k bratřím našim, a pak budeme bojovati proti nim; nebo je nás málo.
I řekl Jůda: Daleko buď od nás taková věc, abychom před nimi utekli; jestliže
se přiblížil náš čas, zemřeme zmužile za své bratry, a neuvedeme úhonu na svou
slávu. Atd.“ (1 Mach 9, 5— 10).

P o h á d k y z naší vesnice
N e k r o l o g aneb m r t v o l o m l u v pro ty,
kdož hod l a j í z e mř í t i
M O TO :

Karel Havlíček Borovský: HROB.
Synku, radím tobě,

nedávej se pochovati

není stejno v hrobě,

nikde na hřbitově.

Ant. Travěnec: MŮJ VĚČNÝ ODPOČINEK.
Já se nechám zpopelnit,

Až se nechám zpopelnit,

bez svěcené vody,

bez latinských hymnů:

ne, by černí „hasiči“
měli ze mne hody!

ve svém vlastním popelu
na věky si zdřímnu.

Nebude snad od místa, říci vám několik povzbuzujících slov a seznámiti vás, dokud jste ještě naživu, s vysoce důležitou knihou, zva
nou „ Proslovy při pohřbu žehem“ ,*) obsahující řadu vhodných a
moderního člověka opravdu důstojných řečí, z nichž některé, jak
doufám, budou v příhodném okamžiku přečteny i nad vaší eventuel
ní mrtvolou.
Cítím se nad to ještě nutkán objasniti vám jisté body, o nichž jste,
vážení spoluobčané, mohli míti, díky nesnesitelně zpátečnickému
kursu našeho veřejného života, jen pokřivené a mylné názory.
Tedy předně: Otázka pohřbívání žehem. (Bod I.)
Ano ci ne?
Církev odpovídá na tuto otázku ne, ze známých důvodů ovsem!
My vsak, mladí a bujaří, kteří chceme vpřed i v oboru pohřbívání,
voláme tu své nesmlouvavé a hřímavé j ó!!!!
* Vyšla ve spolku „Krematorium“ , Praha II., Revoluční tř. 20.
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Dříve než uvedu důvody, které pohřeb žehem jakožto takový silně
podpírají, budiž mi dovoleno prozraditi, (v naději, že vás to přesvěd
čí) že jedna, mně blízká společnost, uzavřela právě nedávno velmi
výhodnou smlouvu s ředitelstvím jedné lidopalny a vstoupila zá
roveň do Spolku pro hygienické bezdýmné spalování lidských i zví
řecích pozůstatků. (Rozuměj mrtvol.)
Táži se vás, drazí spoluobčané a spoluobčanky, kteří čtete tyto
řádky, táži se vás veřejně: Myslíte, že by mužové tak vynikající,
jako jsou moji přátelé, mužové, kteří v dobách reakce svorně třímali
prapor Pokroku a Osvěty, mávavše jím pro postrach nepřátel, je-li
třeba, mužové, kteří mají za sebou namnoze i úplně dokončená stře
doškolská studia, mohli provésti nějakou nepředloženost v nakládání
se statkem nejdražším, jímž je naše tělo?
Odpověď zní: Zajisté nikoli!
A když tedy přece všichni uzavřeli smlouvu s lidopalnou, stalo se
tak jistě z plného přesvědčení, že tím vykonávají něco ve prospěch
lidskosti. Ano, stalo se tak po bedlivé úvaze, co jest člověka důstoj
nější, zda hniti pod zemí, či spočívati v umělecky zpracované nádobě
na popel s nápisem: „ Náš tatíček“ (strýc, bratr, svak, švekruše atd.).
Shodli jsme se tedy na tom, že chceme po smrti odpočívati v urně.
Toto památné rozhodnutí je výhodné již z toho důvodu, že nás pří
buzní budou moci chovati doma, ukazovati hostům při čaji („tak
tady je nasypán nás Frantík, chudák. . “) ba, v případě potřeby
nás budou moci bráti s sebou i na cesty, což u kompletních mrtvol
pro jejich dosti značnou neskladnost téměř ani nelze uskutečniti.
A když, tedy po předchozí náležité úpravě — viz o tom bohatou kriminologickou literaturu a zajímavé sbírky pražského policejního
musea. V této souvislosti připomínáme též populární román našeho
jinošství „ Mrtvola v kufru“ .
Dále k tomu přistupuje též ta výhoda, že nás popel bude možno
čas od času řádně prohrábnouti, event. i smísiti s jinými podobnými
látkami, čímž jest zároveň rozřešena otázka větrání a posmrtného
pohybu.
V
tomto směru vyšla nám vsak správa lidopalny opravdu přátelsky
vstříc, (ovsem s ohledem na to, že jsme se přihlásili hromadně) stanovivši tak výhodnou sazbu za otop, že jeden z nás bude sežehnut
úplně zdarma! A nyní dostávám se tedy k důvodům, jež zajisté pře
svědčí každého vzdělance — k důvodům, jež čerpám většinou přímo
z výše uvedené, osvědčené knihy Proslovů při pohřbu žehem“.
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Na ukázku stůjž zde výňatek tklivé reci nad rakví ženy bez vy
znání: (Proslov č. 86, str. 119.)
„Lidé dnes ještě většinou po vzoru svých otců ukládají odumřelé tělo do ze
mě, kde rozkladný proces jen

pozvolna postupuje, proměňuje tělo, jak se

říká, v prach a popel. Pokročilejší lidé tam, kde je to možno, nedbajíce tra
dice, odevzdávají tělesné pozůstatky čistému a jasnému ohni, aby v jeho žáru
nezadržitelný onen rozklad se urychlil, zabraňuje při tom dlouhému a truchlivé
mu zetlívání. Pohřeb žehem je proto požadavkem moderních lidí. Na tomto roz
hraní mezi životem a smrtí stávají mnozí lidé zoufalí a bezradní. Příslušejíce
k některé organisaci náboženské, dovolávají se pomoci služebníků své církve
— kněží — aby byli prostředníky mezi nimi a bytostí záhrobní, (Ó, ti bláhoví!
pozn. red.) Člověk bez vyznání, t. j. člověk nepříslušející k žádné organisaci
církevní, nepotřebuje prostředníků, umí se dohovořiti se svým bohem sám., (A
má pravdu! pozn. red.) Bez světské slávy, bez velikého aparátu objednané slávy
kněžské, tiskneme upřímně a se srdečnou účastí pravici postiženým členům ro
diny se slovy: „Buďte silni!“*)

Toto jsou zajisté slova rozumná a mužná, žádné žalostné smrkání,
slova jako z kamene, pravé monolithy, vety důstojné našich velikých
Učitelů, kteří přes dočasnou nepřízeň Osudu zapsali se přec zlatým
písmem do knihy, která slove Dějiny Lidského Pokroku!
Výkladu nějakého přičiňovati k slovům těm pokládám za zbytečné,
jsouť s dostatek jasná a jich realism, je, ať tak dím, čirý.
A nyní vyvstává před námi otázka kněžské asistence při pohřbu.
(Bod II.)
Ano či ne?
Církev, opět ze známých důvodů tvrdí a n o, my však, čačtí sy
nové a chrabré dcery XX. století, jednohlasně voláme: samozřej
mě n é !!!
K čemu je nám třeba placených nějakých popů, když máme vlastní
svobodné svědomí a potom, je-li vůbec nějaký bůh, což je, ostatně
vědecky nedoložené, můžeme se s ním klidně dohovořiti sami, bez
prostředníků čili komisionářů, na to snad ještě stačíme!
Je to zase jenom ten středověk, ta kletá pobělohorská hydra, to
Temno prokleté (kolikrát je ještě budeme musit na těchto místech
připomínati, než nás lid pochopí!!!) v nás, jež tlumí nás duchovní
rozvoj, jež nás tiskne k zemi, abychom nemohli rozepnouti křídla
Volné Myšlenky*) a letěli jako ten dobrý zesnulý stařec — hasič (viz
Kniha proslovů, str. 33.) k nadoblačným výšinám nového lidství!

*) Dnes přezvané na Život a práce, neb tento dopis byl psán v r. 1938 a
v r. 1939 se Volná myšlenka bytostně proměnila.
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Proto, drazí spoluobčané! Ať již je vaše zaměstnání jakékoli, za
přísahám vás, neberte si na svou poslední cestu kněze! Šetřte svou
kapsu a zdravý lidský rozum, který se vzpírá všeliké kněžské pompě!
V
„ Knize proslovů" je pamatováno takřka na všechny druhy a
obory lidské činnosti zvláštními pokrokovými a rozumem přijatel
nými řečmi, takže bez církevního hodnostáře lze se snadno obejiti.
Jen namátkou uvádím několik vět ze zvláště dobrých čísel, jakým
jest na př. ,,Proslov nad rakví lékaře — veřejně a spolkově činného*
(složil pan profesor Dr. Josef Čihula) . . . kde se praví:
„Tehdy, bezprostředně před válkou a po válce soustřeďoval se bohatý kulturní
život našeho drahého........................ova ve Vzdělávacím klubu, jenž soustřeďoval
hlavně bývalé realisty ze školy Masarykovy. Byla to doba intensivní a bohaté
práce v

. . . . ově, v níž měl zesnulý Dr. P . . . . vynikající podíl: redigoval Pokro

kové listy, psal do nich i do jiných revuí hodnotné články kulturního a vzdě
lávacího obsahu.“

Nebo rázovitá řeč nad rakví cestmistra-sebevraha: (Proslov c. 44,
str. 62.)
„Státní silnice v širokém a dlouhém úseku o d . . . . ku.p

ozbyly svého na

nejvýš obětavého správce, kterého vidívaly téměř po celá desítiletí jezditi větši
nou na kole, na němž s bedlivostí a pozorností jemu vlastní prohlížel jejich
vady.“

Není to dojemné a lidsky teplé?
A co říci o proslovech, rovněž tak hodnotných jako pokrokových,
určených, aby byly čteny nad rakvemi sokola-živnostníka, astronoma-diletanta, učitele a spisovatele, studenta-sebevraha a jiných, jež
mohu toliko zběžně vyjmenovati? Jsou tu řeči nad rakví zakládají
cího člena DTJ, nad rakví příslušníka církve čs., svobodné dívkysebevražedkyně, ženy chudé a ženy bez vyznání, řeč nad rakví ze
snulé slečny učitelky, u níž je zejména zdůrazňována její hluboká
pokrokovost „jak dokazuje její příslušnost (té učitelky totiž) k mo
derním ideologiím náboženským i politickým“ a dále nějaký „ná
vrat k prapůvodu", řečnický to obrat, který mi není dosti jasný,
ale jenž bude jistě plný ducha.
Ačkoliv znamenití spisovatelé „Knihy proslovů“ vzpomněli s ne
malou pečlivostí skorem všech zaměstnání lidských, při nichž možno
umříti, musím jako literární kritik školy realistické, jímž jsem,*)
odhaliti též chyby, jichž se při psaní knihy dopustili.
Za prvé, vnucují nám jaksi, že jistá povolání jsou takřka nevy
*) jako na př. Vodák, J. B. Čapek, Goetz a všichni jiní.
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hnutelně spojena se sebevraždou, ku př. student, svobodná dívka Sokolka a cestmistr.
Mám-li býti objektivní, tedy přiznám, že u těch dvou, studenta a
Sokolky, je ta sebevražda z lidského stanoviska dosti pochopitelná,
(to víte, nevykvašené m ládí... ach, také jsme byli ta k oví...!!) ale
cestmistr, ten mne překvapil!
Za druhé spisovatelé, jak se zdá, nebrali zřetel na osoby s dvojím

a vícenásobným zaměstnáním. Příklad: Jaký proslov užíti nad rakví
mladého sebevraha, jenž byl šoférem autobusu Praha-Klctdno a mimo
to též definitivním kostelníkem Sboru církve československé? Nebo
volmež případ měně složitý, jen tak z denního života: Co říci:
Nad rakví politické mrtvoly
Nad rakví bezkonfesního nemluvněte
Nad rakví třídně uvědomělého souchotináře
Nad rakví staré potratářky
Nad rakví pátera vyklouze
Nad rakví vydavatele pornografických tisků a pohlednic
Nad rakví českého tolstojovce
Nad rakví českého pathologa životní zdatnosti.
Atd.
Což ti si nezaslouží zvláštního mrtvolomluvu?
Drazí spoluobčané! Několika řádky pokusil jsem se nastíniti vám
novodobé „obřady“ , to jest, nelíčené lidské řeči, řekl bych skorem
diskuse nad rakví, jež jsou zajisté mnohem kvalitnější a pravdivější,
než ta zastaralá církevnická sláva, jež není beztak ničím jiným, než
falešným pozlátkem.
Místo bezmyšlenkovitého „S Bohem“, loučím se s vámi básní na
šeho bezkonfesního barda Ant. Travěnce, (Proslovy, str. 158.).
Živý mráček.
Hrozno, když na černou

Letí mráček, běží,

rakev hroudy duní,

v zimě bíle sněží,

smutný je hrob v tůni,

v létě teplou rosou,

plamen je výsluní.

přírodu osvěží.
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Pod nebem se srazí

Rozplyne se mráček

mráček lehkých sazí:
ožijeme, drazí,

po obloze tence
v živé přírodence,

zas v přírodě — n a z í

kde se pletou věnce!

Ahoj!
A na shledanou v lidojmlne
se tě š í JUC. Lubomír JISKRNÁČ-Zápasník.

Varia
Dopi s o T i m m e r m a n s o v i a Claesovi
Redakce požádala P. Paula de Voogta z břevnovského kláštera otců benediktinů
o informativní názor na dílo obou proslulých vlámských autorů s hlediska nábožen
ského, s něhož bývají tak často posuzováni. P. de Yoogt odpověděl tímto pronika
vým dopisem.
Milý příteli,
ptal jste se mne na můj názor na katolicismus v literárním díle mých krajanů,
F. Timmermanse a E. Claese. Velmi rád vyhovím vaší žádosti, ale nicméně si Vás
dovoluji upozorniti, že byste se dopustil omylu, kdybyste mé názory, které Vám
sděluji ve vší prostotě, pokládal za t. zv. „uznané mínění“ nebo za posudek, který
lze nalézti na př. v holandských literárních rukovětích. Timmermans a Claes jsou
nám dosud příliš blízcí, než aby autoři literárních rukovětí mohli stanoviti etikety,
pod nimiž naši dva romanopisci budou jednou plesnivěti v museu literárních staro
žitností. U nás jsou dnes čteni a probíráni. Mají četné přivržence a nepostrádají
ani odpůrců. Kdybych Vám chtěl vyložit, jak se o nich soudí ve Flandřích, ujímal
bych se úkolu značně obsáhlého. Mám tudíž za stručnější, sdělím-li Vám — salvo
meliori judicio — své vlastní dojmy a názory. Jistěže nejsou neomylné a nebylo
by Vám zatěžko nalézti někoho, kdo by mi odporoval. Mohl bych Vás sám uvésti
na stopu. Znám na př. mnoho osob, které Timmermansův „Prosťáček Boží“ povznáší
a okouzluje. Mně (odvažuji se to tvrditi bez okolků) se nelíbí. Mohl bych uvésti
více takových příkladů. Nehledejte tedy, milý příteli, v těchto řádcích to, co Vám
nemohou dáti: nějaká „dogmatická prohlášení" nebo „autorisované" mínění. Je to
jenom takové nevázané povídání, jaké si ještě můžeme dovolit v naší zemi, kde až
dosud — bohudíky — se nikdo nemusí báti hájit nějaký názor.
Chcete-li tedy, promluvme napřed o Timmermansovi, který je originálnější a
mohutnější z těch dvou.
O
prvním období jeho literární činnosti, které bylo na štěstí také nejkratší,
není celkem co říci. Tento veselý chlapík, jehož rysy se později domnívali (ostatně
omylem) odhaliti v PaUieterovi, se na počátku své literární dráhy zmítal v maras
mu hypochondrické neurasthenie. Ba dokonce se Timmermans oddává theosofii a
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píše strašlivé povídky, při nichž by i ostřílenému kanonýru naskakovala husí kůže.
Než nechme toho! Tohle Vás zřejmě nezajímá. Přistupme k Timmermansovi dru
hého období, které je úplně ovládnuto Pallieterem.
Doufám, milý příteli, že se nedopouštíte omylu a nepokládáte hrdinu tohoto ro
mánu za věrný obraz průměrného Vláma. Horresco referens! U nás se nejí tolik
masa a zejména ne tolik salámu, jak by Timmermans rád namluvil důvěřivému
čtenáři. Pallieter není skutečný člověk, právě tak jako krajina vůkol něho nesou
hlasí se zeměpisným složením okolí Lierre.
„Pallieter“ se zrodil z autorovy psychologické reakce na theosofický marasmus,
který ho skličoval. Je ztělesněním lásky k životu a štěstí ze života. Je symbolem
radostného a optimistického přijímání jsoucnosti. Vznáší se jako živoucí chvalo
zpěv na přírodu, plodnost, radost.
Nesdílím názor theologů, kteří to dílo odsuzují, protože — jak prohlašují —
neví nic o dědičném hříchu, nebo protože by bylo pantheistické. „Pallieter“ je umělecký výraz elementárního cítění. Tak se na něj musíme dívat. Nemá nic společné
ho s pojmy tak vyhraněnými, jako je pantheismus a dědičný hřích. Poněvadž to
není theologická příručka, nýbrž dílo obřadnosti, křivdili bychom mu, kdybychom
brali všechna jeho slova do písmene.
Musíme však uznati, že hluboká inspirace tohoto románu je nesporně pohanská.
Evangelium a katolické dogma nepadají při duševní fysiognomii Pallieterově na
váhu. Jeho pravou láskou, jeho pravým živlem je příroda, úrodná a štědrá. Milost
křtu nepronikla duši tohoto veselého chlapíka. Přece však působí občas dojmem,
že jeho čelo bylo zkropeno křestní vodou. To tím, že chtěl Timmermans připoutati
svého hrdinu k vlámské zemi, kterou si nedovedeme představit bez zvonic a fará
řů, bez procesí, poutí, madon, korouhví a ministrantů, zkrátka bez všech těch vněj
ších podrobností katolického kultu. Každodenní vlámský život je jimi naplněn. A ť
lak, či onak, musil tedy býti Pallieter pokřtěn a praktický katolík. Tak se katolic
tví Timmermansovi vnutilo jako nutný doplněk vlámské krajiny. Tak se to alespoň
jeví v románě. Tak je též vidí autor, sympaticky (nejlepším přítelem Pallieterovým
je vesnický farář), značně i humorně, uměleckým okem citlivým na linie a barvy,
ale vždy z vnějšku. Bylo jistě právem romanopisce, aby jednal takto. Nežádáme
na něm modlitební knížky. Máme však právo to poznamenat. Třebaže si tu tedy
Timmermans lichotivě i zároveň posměšně všímal vnějších projevů lidové zbož
nosti, přece mu chybí plamen křesťanství prožívaného.
Možná, že mě obviníte z paradoxu. Ale řekl bych téměř totéž o „Jezulátku ve
Flandřích" . Toto vypravování o narození a raném dětství Ježíšově, podané tak, ja
ko by se to všechno bylo přihodilo u nás, je rozhodně malým mistrovským dílem. N ic
z jeho obsahu nemůže uraziti ani nejmalichernější ortodoxii, ani nejjemnější ná
boženské cítění. Ale nemůžeme si nepovšimnout, že Timmermans se neinspiroval
ani evangeliem, ani katechismem, nýbrž starým vlámským malířstvím, zvláště Rubensem a Breughelem. Viděl u nich světlo a barvy, imaginaci a pohyb, nevýslovnou
báseň spojenou po staletí s lidovým životem a vlámským uměním. Podal tak své
Jezulátko uměleckou exkursí v národním folkloru.

Můžeme se směle posmívat

pobožnůstkářům, kteří se pohoršují nad obrazem Panny Marie, odhalující krásné
bíle ňadro nalité mlékem a dávající pít svému děťátku. Ale nemohu se ubrániti
dojmu, že Timmermans nám vypravuje narození Ježíšovo ne jako pravdivé myste-
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rium víry, nýbrž jako prastarou a překrásnou vlámskou legendu. Či není toho nej
lepším důkazem skutečnost, že i největší nevěrci čtou „Jezulátko“ s nezkaleným
potěšeními (pokud ovšem cítí aspoň trochu umělecky). Nikterak nepopírám, že tím
Timmermans zároveň nepřímo podal důkaz o víře našich otců, ba uznávám, že je
ho příběh o Ježíšovi má všechny vnější známky zbožnosti. Nicméně je jisto, že
„ J e z u l á t k o stejně
",
jako „P a l l i e t e r ",pomíjí podstatnou stránku katolictví, záležející
v tom, že je to náboženství, které se prohlašuje za jediné božské a jediné transce
dentálně pravdivé. Tato povrchnost je zajisté jedním z nejtypičtějších znaků Timmermansova katolictví.
K tomu ještě projevuje povážlivý sklon líčit právě směšnou stránku osob
a věcí souvisejících s kultem. V „Jezulátku“ je posměšný tón omezen na minimum,
jak toho vyžaduje námět. V „PaUieterovi“ naopak se nepřestává střídat ironický
úsměv s hrubým, hlučným smíchem. A děje se tak nejčastěji na účet záležitostí
Pána Boha (na př. celá osobnost Charlotova). Tato záliba ve frašce kazí „Prosťáčka Božíh o " , který se ostatně příliš podobá „Pallieterovi“ a příliš málo svému ne
beskému modelu, „il poverello“ z Assisi. V „Krásných chvílích bekyně Symforosy“
ironie našlapuje po sametových tlapkách. Nicméně se jí podaří zbavit náboženské
povolání jeho nadpřirozené záře, ač příběh sám je vyprávěn s pozoruhodnou obraz
ností. Něžná bekyně zahoří láskou ke klášternímu zahradníkovi, který nic netuší
a oznámí jí, že brzy vstoupí do řehole sv. Františka jako bratr sloužící. Všechno
by bylo v nejlepším pořádku v této něžné povídce, kdyby zahradník nebyl trochu
přihlouplý a zamilovaná bekyně příliš chytrá pro klášter! Ve „Faráři na kvetoucí
vinici" směšnost duchovních působí až mysticky, a tím odpudivěji. Tento farář,
který podpírá svá duševní rozjímání láhvemi vína, se mi nezamlouvá, ačkoliv je to
dobrák. To všechno je ovšem směšné a také velmi neskutečné. Je to k smíchu,
ovšem, a baví to, ale je. proboha, náboženství prostředkem k zábavě? O tom si do
voluji pochybovat.
Avšak tento román, celkem dost prostřední, z něhož byl zpracován výtah jako
melodram, při němž slzí staré panny, odkrývá netušené hloubky, které bychom u
Timmermanse neočekávali. Nevěrec se zamiloval do farářovy neteře. Dokud ne
bude věřiti, nemůže dojiti k svatbě. Ačkoliv je mladík velmi zamilován a silně
touží po víře, dochází pravé víry až v den, kdy jeho snoubenka, dlouho již ne
mocná zoufalstvím, umírá. Stránky, které popisují duševní boj zamilovaného mladí
ka o získání víry, náležejí mezi nejúchvatnější, které kdy Timmermans napsal o
náboženských věcech. Tentokrát

všechno

komické

je

dokonale

potlačeno.

Místo obvyklého povrchního diletantismu je tu břitce analysována krise víry, která
se přidává k nejmučivějšímu utrpení z lásky.
Timmermans nám tedy připravuje překvapení. Největší nám přichystal v svém
„Selském žalmu“ . Ve Flandřích vzbudily originálnost a svěžest „Pallietera“ a „Je
zulátka“ ohromné nadšení. Po nějakou dobu byl Timmermans módním autorem.
Ale jeho tvorba se úspěchem příliš zrychlila a ztratila svou původní svěžest. Dří
vější objevy se měnily v šablony a spojení pallieterovského epikureismu s mo
tivy folkloristicko-náboženskými neslo ovoce čím dál tím mdlejší. Kritika již za
čala nakládat s autorem dosti přísně, když tu se objevil v „ Selském žalmu“ úplně
změněn a obrozen. Vážný tón, který se dosud v díle Timmermansově ozýval jen
ojediněle, tu převládá. Žádné kratochvíle. Wortel, na rozdíl od Pallietera, zná utr
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pení. Timmermans opustil ideální bakchický typ, symbol nedosažitelné, ale opojující snahy. Tentokrát před nás pevně staví drsnou siluetu skutečného člověka.
Ovšem, že komické rysy nechybějí ani v tomto tragickém díle, a ani náboženství jich
není ušetřeno, ale celek je bolestný a velmi blízký životu. Z tohoto prohloubení
těží i náboženství. S utrpením Bůh, věčnost, Církev, morálka a Vykoupení do
byli svého postavení. Wortel není méně smyslný než Pcdlieter. Je možná více. Ale
má smysl pro věčné pojmy podávané křesťanstvím. Je člověk půdy a věřící. Pochy
buji, že je mnoho flámských venkovanů tak pevných ve víře jako Wortel, ale ať
jakkoliv, je hrdina „Selského žalmu“ typ svého druhu, hluboce lidský a křes
ťanský.
Vidíte tedy, milý příteli, že když mluvíme o katolictví Timmermansově, musíme
napřed přesně rozlišovat, o kterou část jeho díla jde. První období — theosofické —
nepřichází v úvahu. Poslední nám přineslo román s křesťanskou inspirací. Proti
Timmermansovi, kterého známe nejlépe, Timmermansovi „Pallietera“ a „Jezulátka
ve Flandřích“, můžeme vznésti velmi vážné námitky. Až na několik výjimek oprav
dová inspirace křesťanská tam není, nebo tam přichází jaksi jen zadními vrátky.
Náboženství se objevuje obvykle jen po stránce folkloristické a . . . zábavné!
Tytéž námitky platí ještě mnohem více u E. Claese.
Claes se Timmermansovi zdaleka nevyrovná, ačkoliv jsou jejich jména stále spo
jována. Nezná ani sílu, ani originalitu ,Pallietera“ , velkolepého a jedinečného díla
v naší současné literatuře, ani patinu „Jezulátka“, ani tragickou hloubku „Selského
žalmu“. Claes je vypravěč a nejraději vypravuje směšné historky. Ne však vždycky.
Jeho deník válečného zajatce, který ironicky nazval německy: „Bei uns in Deutschland“, neobsahuje mnoho veselého a končí se výkřikem hrůzy a slitování. Je to
snad jeho nejlepší kniha. Napsal i jiné, které jsou nudné, když chtějí být vážné,
a skoro vždycky velmi ploché, když se pokoušejí nás rozveseliti. Tak tomu je nej
častěji. V této literatuře „pro pobavení určitého okruhu čtenářstva“ zaujímá kato
lictví velmi značné místo a poskytuje nesčíslné náměty.
Claes zná nevyčerpatelnou zásobu anekdot o farářích, svých nejlepších kamará
dech. Některé jsou velmi povedené, ale konec konců vás tato povrchní literatura
rozzlobí. Či není to smutné, když se katolík a vážný muž tak velice baví podivínstvím starých mládenců, jakého spatřujeme tolik u: našich venkovských farářů?
Ačkoliv Claes podrobně pozoroval venkovské pastýře, všiml si jen jejich podivínství, barvy jejich zubů a délky jejich sutan, toho, jaká pijí vína a jaký šňupají ta
bák. To je přes všechno hromadění podrobností velmi málo! Nejpokornější z nich
představuje ve světě, který se vrací k pohanství, totalitní víru a nadpřirozené poslá
ní. To se mi zdá zajímavým i jinak. Prominul bych Claesovi všechny vtipy, kdyby
si toho všiml. V této apokalyptické době, kdy se objevují romány jako „Deník
venkovského faráře“ a „Augustin le Maître est là“ — a jiné ještě — , je mi z Claesova. komedianství nanic.
Někdy mě dokonce pobuřuje. Tak v „Kobeke“ (česky pod názvem „Syn po tá
tovi“ ), hrdina knihy, dvanáctiletý uličník, rozbil při hře okenní tabulky farního
skleníku. Druhého dne se K obeke vyzpovídá ze svého špatného kousku panu faráři,
který při jeho přiznání vyskočí ze zpovědnice. Rozzuřen, pronásleduje po kostele
viníka, který však utíká třikrát tak rychle. Je to k smíchu? Nebo, že by to bylo
vhodné? Faráři, věřím-li historii, se ukázali schopnými lecčehos. Za těch dvacet sto
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letí, co přibližně existují, měli pravděpodobně prsty ve všech myslitelných zloči
nech. Ale neslyšel jsem, že by kdy byli porušili zpovědní tajemství. Zde neplatí
žádný rozdíl. Kněz zachovává tajemství vždy, ať jde o dítě, které se mu vyzná
z uličnictví, nebo o zločince, který se zpovídá ze zločinu. Této scéně se zpovědnicí
chybí naprosto smysl „katolický“, v nejvznešenějším smyslu slova. Je nepravdivá a
nepřípustná. Ostatně se mi zdá, že „Kobeke“ se vůbec špatně povedl. Román za
číná hodně peprnými anekdotami. Kobeke se podobá, jako bratr Witte-ovi. Potom se
stává novicem. Tu se naskýtá příležitost ke klípkům o církevních osobách. A samozřejmě, že zevenslotští mniši nemají v sobě nic výslovně nadpřirozeného. K o
beke se zatím stane visionářem, aniž víme, máme-li, nebo nemáme-li ho bráti vážně.
Opustí brzo klášter, bloudí po světě a chce se státi reformátorem, ale na konec se
vrátí domů, kde se usadí u své bývalé přítelkyně. Vedle ní najde pravý smysl života.
Na konci románu zpozorujeme najednou téma, které by se bylo mohlo stát zají
mavým, ačkoliv nevíme, jak by se mohlo vyvíjeti jako katolické. Ale Claes je zka
zil nedostatkem hloubky a zálibou v peprnosti. „Kobeke“ je naprosto nesouvislý.
Tak jako Timmermans, i Claes se dal zlákati folklorem, zvláště v „Putování Pan
ny Marie" . Jedné noci se Panna Maria, uctívaná v Scherpenheuvelu vydá na návštěvu
k starobylým svatyním Brabantska, kde potkává jiné proslulé „Matky Boží" , ná
rodní světce s jejich legendami, zajímavostmi a zvláštnostmi. Noční putování je po
pisováno velmi plyně. Když si odmyslíme několik Žertů, zůstává tu ovzduší zbožné
legendy. Tím pak proniká představa katolictví doslovně „k nakousnutí" ; naivního,
důvěřivého, nádavkem zábavného a ne obtížného a konec konců . . . .

nepříliš

vážného.
K tomu dojdeme vždycky při obou romanopiscích. Udělí-li ve svém díle důležité
místo katolictví, vykreslí hlavně jeho povrchní příslušenství: směšné podrobnosti,
folkloristické zvláštnosti, legendární nimbus. Ale, jak jste sám viděl, na posvátnost
zpovědního tajemství zapomenou. Nedovedu si představit nic hroznějšího. Všeobecně
řečeno. Timmermans i Claes se pohybují v hranicích, které sahají na jedné straně
až k trochu hloupému žertu na účet farářů, a na druhé straně až k jemné legendě.
Jednou Timmermans překročí nejvyšší mez, když nechá venkovana Wortela, člověka
z masa a krve, vypravovati nám svůj křesťanský život. Výše už ani Claes ani Tim
mermans nikdy nemířili. Nepřemýšleli o tom, že křesťanství může klásti životní
problém nebo jej rozluštiti.
Vlámští katolíci, třebaže se často až útlocitně pohoršovali nad trochu volným
chováním Pallieterovým, si vůbec nepovšimli horšího nedostatku svých oblíbených
autorů, dokud jej nenaznačila holandská kritika. V Holandsku byli Timmermans a
Claes doslovně hltáni. Protestanti se smáli z plna hrdla. A katolíci se ošívali . . .
Končím, milý příteli, a doufám, že jsem vás příliš nezklamal. Možná, že sdílíte
můj názor. Mohu ještě prozraditi cit, z kterého vytrysklo vše, co jsem Vám řekl
o Timmermansovi a Claesovi?
S hrůzou pozoruji, že se s katolictvím zachází jako se vzácnou, starou hračkou,
kterou konservátor musea chová s něžností, ale které se nikdo jiný nesmí dotknouti.
Jako kdyby hrozilo nebezpečí, že se rozbije! Budete asi protestovat, řeknu-li Vám,
Že už mám dost i toho, slyším-li stále o velikosti, zásluhách, a tak dále, katolictví
během dějin. Milý příteli, rád bych věděl jedno: dnes, v tomto okamžiku, kdy se
svět převléká do nové kůže, je Církev zkamenělina, nebo živá myšlenka?
Přeložila J. Kupská.
Řád 29, 1939

Dom

Paul

De

Voogt
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K n i h y a umění
M a n u e l G á l v e z : M a m e r t o Es q u i ú , ř e h o l n í k
a bi s k up
[Ze španěl. přel. Marie Banšová a R. J. Slabý, nákl. G. Francla v Praze 1938,
str, 230, brož. 25 K , váz. 32 K .]
Postava dnes už opředená legendami. Argentinci žádají v Římě o jeho bla
hoslavení. Narodil se 11. května 1826 v San José, malé horské osadě v zapadlém
koutě severozáp. Argentiny. Rodičové jeho — otec Španěl, bývalý voják a matka
Kreolka — byli chudí a nábožní. Matka ho určila ke stavu duchovnímu dříve, než
se narodil. V pěti letech oblékl františkánské roucho, kterého již nikdy neodložil,
ani jako biskup. V desíti letech vstoupil do františkánského kláštera jako chorista
s rozhodnutím státi se knězem. Byl neobyčejně nadán. Ani ne dvacetiletý byl lek
torem filosofie a ve dvaadvaceti vykládal bohosloví. Když byl vysvěcen na kněze,
vzbudil ihned pozornost jako rozený a učený kazatel. Od dětství směřovalo v něm
vše k Bohu. To však neznamená, že mu bylo snadno j íti drsnou cestou svatosti.
Byl povaha vášnivá, prchlivá, avšak modlitbou, vůlí k ctnosti, stálým hrdinským
zápasem dosáhl dobroty téměř andělské, která mocně působila na každého. Byl
dobročinný, pokorný, pln odříkání, výborný společník nemocných, zpovědník plný
pochopení pro kajícníky a zmáhající láskou duše hříšníků. Šla o něm pověst sva
tosti. Jak by neměl být pokoušen, aby sešel s této cesty! Jako kazatel si dobyl
věhlasu — ba slávy — v zemi, kde řečnictví bylo tehdy pokládáno za nejvyšší
umění. Vláda i veřejnost ho zahrnovaly poctami a úřady. Z lásky k vlasti přijal
různé úřady, ale nesl je těžce, protože jeho touhou byl život skrytý. Uprchl
posléze před tím vším do kláštera s přísnou řeholí pryč z vlasti do Bolivie.
Ale

i odtud odešel, aby ušel hodnosti arcibiskupa, jíž

se neuznával hodným.

Pak odcestoval do Svaté země, neboť se domníval, „že nemůže nikde lépe dosáhnouti štěstí následovati Krista než v zemi, kde se Spasitel narodil, trpěl a umřel“ .
Pobyl tu půldruhého roku a byly to nejkrásnější dny jeho života. Po návratu
do vlasti byl navržen za biskupa v Córdobě. Ujišťoval, že nemá svatosti života
ani schopností a odmítal přijmouti. Teprve na přání Svatého Otce přijal — z po
slušnosti. Úřad biskupský ho učinil ještě pokornějším, sluhou všech, především
chudých, jimž rozdával vše, co přijímal. Ač nemocen, zesláblý askesí, ztravoval
se nesmírnou prací pro svou diecési. Dva roky trvala tato práce, která skončila
v den jeho smrti, jež ho zastihla v pustině mezi několika chudými 10. ledna 1883.
Cesta této neobyčejné duše k Bohu zdá se být velmi snadná, neboť její víra
V Boha nezná pochyb. Jeho úzkosti, kterými je stále trápen, nepocházejí také
odtud, ty pramení z pochybování o sobě samém, z vědomí vlastní nedostatečnosti.
Vyčítá si tupost srdce proto, že nežije v stálém úchvatu k Bohu, že netone v trva
lém vytržení nad nesmírností lásky Boží. Všechny lidi považuje za lepší sebe,
děsí se i nepatrných svých poklesků, až se to zdá přeháněním, které je naší stříz
livostí někdy přílišné. Ale úzkosti Fray Mamerta jsou opravdové, neboť jeho míra
věcí je jiná než naše. Srovnává nesmírnost Boží lásky s lidskou špatností a vidí
propast, kterou mohou překročiti jen světci, jak se mu zdá. Chce j íti proto ne
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snadnou cestou svatosti. S chudobou se zasnoubil již v mládí, svatá poslušnost
byla vždy jeho vůdkyní a jeho pokora si hledala vždy poslední místo mezi lidmi.
Byl nepřemožitelný vůči tělu i pokoušel ho ďábel pýchou. Nadání a výmluvnost
zjednaly mu věhlas, úřady, pocty. Fray Mamerto prchá před slávou a ctižádostí,
která se ozývá, zříká se všeho i výmluvnosti kazatelské a zaměňuje ji za prostotu
slova. Ochuzuje se o vše, nic nekoná pro sebe, vše jen pro Boha a své bližní.
Jeho život je nepřetržité úsilí o potlačení vlastního já a o vytrvalou službu Bohu.
Všecko, co takto koná, jeví se jeho lásce k Bohu nedostatečné, neboť jeho po
jetí svatosti je nesmírně vysoké. Odtud jeho nám nepochopitelné strachy a ne
spokojenost s sebou samým. Kdo však je spokojen sám s sebou? Jedině buržoa,
jehož obludnost tak zřetelně odhalil Bloy. Zatím co světec se zalyká pocitem
své nicotnosti a hříšnosti, buržoa puká pocitem své významnosti a dokonalosti.
Jen když si postavíme tyto dva vedle sebe, pochopíme Fray Mamerta.
Čteme-li knihu Gálvezovu, nejsme hned nadšeni postavou Fray Mamerta, jsme
však stále více poutáni a nakonec se skláníme před ní s úctou a láskou. Autora
životopisu už známe —

hlavně z románu Škaredá středa. Přistupuje s vlaste

neckou hrdostí k postavě velikého Argentince, s úctou a vroucností líčí jeho
život. Snaží se o vypravování historicky věrné, při čemž se zázračných a legen
dárních prvků jen dotýká. Je velmi objektivní. Vyzdvihuje-l i jeho vždy více roz
kvétající

ctnosti,

nezamlčuje

cennou činnost žurnalistickou.

ani

věci

nesympatické,

jako

třeba

Autor skromně uznává, že se mu

jeho

nevalně

„nedostávalo

potřebného stavu dokonalosti, aby mohl tento život proniknouti do hloubky“ .
Je jisto, že jen světec nebo legenda mohou proniknouti za clonu vnějších život
ních událostí Fray Mamerta (a i o těch prameny často skoupě mlčí)

a ukázati

plně jeho skrytou velikost v ctnostech. Avšak i autorově oddanosti se podařilo
odhaliti nám toto horoucí srdce za neokázalým a plachým vnějškem.
Český překlad knihy Gálvezovy je první v Evropě. České čtenáře zaujme argentinský jesuita Landa a provinciál františkánského řádu otec Václav Achával
(vysl. Ačával). Není tu o nich nic bližšího, ale ta jména! — V knize není po
dobizna Fray Mamerta, jen na obálce.

Škoda.

F.

N i e c o l ó M a c h i a v e l l i : V l á d y a státy
(Vydalo nakladatelství Tisk ve Zlíně.)

„Je

veliký rozdíl mezi životem, jaký se žije, a životem, jaký by se měl žít. Ti,

kdož přihlížejí jen k tomu, co by se mělo dít, a ne k tomu, co se skutečně děje,
spíše zaniknou, než se udrží.“ Tak to píše v této knize Niecoló Machiavelli, po
strach všech puritánských liberálů a demokratů X IX . a X X . století. Zdá se však,
že pravá příčina zla, to jest v myšlení Machiavelliho zla světského, politického, je
ještě někde jinde: že totiž právě dobří přihlížejí obyčejně jen k tomu, co by se
mělo dít, a neznají to, co se děje, a naopak zlí, to jest lidé tohoto světa, politikáři
a korupčníci, vidí jen to, co se děje, nedbajíce toho, co by se mělo dít. Tito
jsou ovšem nenapravitelní; ale ty první můžeme s dobrým svědomím upozornit na
tuto knihu, zvláště když jednostranné zaměření nedávných dob opomíjelo nedůtklivě
poučení tohoto druhu. Je pak pravda, že z ní může mít užitek jenom křesťan,
který si je vědom stupnice a pravé roviny hodnot, jež jsou u Machiavelliho zna
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menitě pomíchány. Ale ten z ní také může mít užitek mnohý: je to znamenitá
sbírka poučení, vyvážených z historické, sociologické i psychologické zkušenosti,
pravá učebnice toho, čemu říkáme politický realismus. Porušení hierarchie hod
not (Machiavelli si na př. velmi váží náboženství, ale jen jako záchovného činitele
v životě společnosti, národa, státu; jeho novodobí učedníci ho v tom napodobují)
vede ovšem k tomu, že si tato poučení musíme převádět do náležité roviny, ale
v ní jsou za to výjimečně cenná a platná. V podstatě je i Machiavelli liberál s váš
nivým zaujetím pro svobodu

(ví ovšem, že musí být omezována, má-li zůstat

svobodou — v tom je tento syn X V . století dále než liberálové století X IX .) a
pro účast lidu na vládě, což ho mnohdy vede až k nemírnému přeceňování davu
a jeho schopností, ale nikoli liberalistický doktrinář, nýbrž životný pozorovatel
života a jeho proměn a záchvěvů. Pro tříbení politického smyslu je to kniha
neocenitelná —

její

stavba

ztroskotává

ovšem na

nedostatku mravních zásad,

mravního postoje; proto také nemůžeme mluvit o machiavellistickém „systému" —
je to jen tříšť byť bystře odpozorovaných poznatků a zkušeností. Závažná je
tato kniha i pro poznání moderního dogmatického nacionalismu, zejména ital
ského fašismu, jehož tvůrce a vůdce — Mussolini z Machiavelliho hojně čerpal.
A tak je to i kniha zejména dnes velmi aktuální.

Je

Podnětné dějiny literatury
(Albert Thibaudet:

Dějiny francouzské literatury od r. 1789 až po naše dny.

Přel. Jar. Poch a Dr. R. Pochová. Vydal Josef Svoboda, Praha-Pankrác, 1938.
Cena 56 K.)
Je pravda, co o této knize píše P. Chaponnière a co si cituje reklamou český
vydavatel díla: „Thibaudetovy Dějiny jsou jedním z mála děl, která čteme rych
leji, než bychom chtěli . . ." Neboť je to dílo v pravém slova smyslu živé, ryt
mické, souvislé, které nás nutí kreslit si n e p ř e t r ž i t ě
oblouk celku, nikdy definitivně neuzavřený obraz růstu.

z detailů a okamžiků
(Jak podivná náhoda,

že toto dílo vyšlo teprve posmrtně, jako poslední slovo Thibaudetovo, — ovšem
jím už zcela dokončeno!)
Má to své konkrétní příčiny, které se projevují v celém methodickém pojetí
tohoto kriticky-historiografického
francouzské

díla. Tento velký novodobý kritik a vykladač

literární historie patří k rozrostlé

rodině žáků Bergsonových, ba

k těm nejlepším z nich. (Proslulá jest jeho pronikavá kniha „Bergson et le berg
sonisme" .) To, co ho k myšlenkovému dílu Bergsonovu zvláště připoutalo, bylo
samo jádro bergsonovské myšlenky, filosofický obraz života v jeho souvislosti,
objevný pojem trvání• Thibaudet neustrnul na systému, ale dal se ovlivnit ve
svém myšlení a přímo v chápání literárního života bergsonismem stejně v jeho
podnětné ideji trvání jako v jeho odporech, zvláště v odporu proti mechanické
mu a odbornicky statickému třídění živého jsoucna.
Jen s tohoto hlediska pochopíme dobře rozvrh Thibaudetových Dějin i způ
sob podání. Obojí na nás působí v dějinách literatury nepopiratelnou novostí.
Překvapivé na

díle

Thibaudetově je tedy především to

místy téměř causeristické,

podání, neodbornické,

zdánlivě až „nevědecké" . Thibaudet

si totiž

počíná

soustavně jako čtenář; ovšem čtenář nesmírně vzdělaný a inteligentní. (Sám říká
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po Sainte-Beuvovi: kritik je jenom člověk, který umí čisti a který učí číst druhé.
A dodává: ale především někdo, kdo rád čte a rád učí číst.) Zjišťuje na auto
rech a dílech jen a jen míru jejich životnosti. Jak a pokud jsou životní v rám
ci své doby, svého prostředí, a nakolik si uchovávají působivost a potřebnost
ještě dnes pro nás. Šaldova studie „O

t. zv. nesmrtelnosti díla básnického“ je

velmi blízká tomuto dvojímu hledisku. Zdálo by se, že takovýto postoj přinese
pragmatistické skreslení hodnot, z nedostatku měřítek pevnějších, která by zbu
dovala platnou hierarchickou mapu literárních dějin. Vskutku si také Thibaudet s sebou nfepřináší žádné zaujetí ideové ani formální. Avšak jeho bohatá in
teligence a bezpečný vkus

kritika jej

přenášejí přes nebezpečí krátkozrakého

pragmatismu, který by si bral za východisko dnešní stav literatury a dnešní po
třeby života. Thibaudet vede pevnou hraniční čáru kolem té oblasti lidské du
chovní činností, která se nazývá literární tvorbou.
Posledních 150 let francouzské literatury — od r. 1789 do dneška — poskytuje
literárnímu historikovi dojista až chaoticky bohatý materiál k vyšetřování a sou
zení. Vždyť je to období, v němž vznikají namnoze docela nové úkoly písem
nictví, vznikají nové formy — román, drama, lyrika v ryzí způsobě, bez funkce
řečnické, sdělovací a přesvědčovací. Období několika zjevů, jež se usadily v dě
jinách nejen francouzské, ale světové kultury jako kvádry poskytující novou míru
(Hugo, Balzac, Sainte-Beuve, Flaubert, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé). Období ne
obyčejně živé střídy generací a škol, vášnivých zápasů a rozkolů, bezpříkladného
novotářství. Jak utřídit tento materiál, tak aby se neztratil přehled a aby se
navzájem nekřížila hlediska hodnotící, jež tvoří konec konců vždycky páteř literárně-dějepisného díla, které nechce zůstat museem mrtvých fakt?
Bergsonovec Thibaudet rozřešil tento problém velmi zajímavě. Upustil od ob

è

vyklého sledování směrů a škol i od bruneti rovského datování epoch podle prvo
řadých literárních událostí a přidržel se rozčlenění generačního. Tak se mu po
sledních 150 let, od Velké revoluce, rozpadá v pět generací či generačních ná
stupů, jež datuje takto:

1789, generace Napoleonova, literatura revoluce, kontra-

revoluce, emigrace (Napoleon, Chateaubriand, Mne
Simon jako hlavní zjevy) —
Stendhal, Mérimée,

de

Stael,

Béranger,

Saint-

1820, triumf romantismu (Lamartine, Vigny, Hugo,

Balzac, Sandová, Lamennais, Sainte-Beuve) —

1850, pokra

čování hnutí z r. 1820, příklon k historii, otcové Parnasu a reakcionáři, nástup
scientismu, realismu a naturalismu (Gautier, Baudelaire, Flaubert, Taine, Renan,
Zola, Barbey ďAurevilly, Bloy, Dumas ml., Augier, Sardou) —
rozlomená aférou

è

ti re, Loti,

Dreyfusovou,

krise

Bourget, France, „prokletí“

vedoucích,

symbolismus

a symbolisté, Gide)

1885, generace

è

(Barr s,

—

Brune-

1914, generace

bolestně zasažená válkou a poznamenaná bojem o nové myšlenky a nové mož
nosti (Proust, Valéry, Claudel).
Pojem generace není náhodný, ale také ne tak prostý, jak by se na první po
hled

zdálo.

Snaha

po

udržení

posloupnosti

bez

schematických

zásahů,

které

by zjednodušily trvání, působnost i křížení jednotlivých osobností a jejich díla,
to s sebou nese potíže, jichž si Thibaudet neskrýval. Ale též jednu velkou výhodu,
již si formuluje právě takto: „že sleduje přesněji přirozený běh, že věrněji drží
krok s nepředvídanými úchylkami a s živoucím časem, že lépe přizpůsobí obvyk
lým rozměrům lidského života skutečnost a plod lidské činnosti.“ Tyto „obvyklé
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rozměry“ odhaduje, jak vidno, zhruba na tři desítiletí. Letopočty označují da
tum, kdy jádro

generace dosahuje

dvaceti let, to jest věku, v němž zhruba

vstupuje do literárního života. Samozřejmě, že věkový rozdíl činí kolikrát až
deset i patnáct let. Ale právě tento moment vnáší do rozdělení, jež by jinak
bylo

kronikářsky statické, dynamismus

skutečnosti, souvislost, přizpůsobování a

přetváření, působení mezi pokoleními.
Zastavujeme

se

právě u methody

Thibaudetova

díla, neboť zde spatřujeme

to, co tolik a většinou marně hledáme v literárním dějepisectví : živé pochopení,
jež slučuje podrobnou znalost fakt s výkladem a positivní, nedogmatickou kriti
kou. Místo suchého odbornictví láska, láska vědomá a přísná, jež ví, že před kaž
dým a nad každým odbornickým detailem je celistvý život, — a zas naopak, místo
pragmatického podřizování hledisek kulturních nějakým aktuálním potřebám všed
ního dne opravdová úcta ke svrchovanosti a autonomnosti kulturní tvorby. Z této
živoucí lásky a úcty („Kritika je mrtvě narozena, není-li založena na lásce k li
teratuře a není-li vedena tou láskou. Člověk musí milovat literaturu pro ni samu,
i v jejím bytu duchovním, i v zkonkretisovaném tvaru knihy; bez této lásky není
živoucí kritiky a literární historie“ ) vyrůstají pak některé kapitoly, které jsou
opravdu vzorem umění, jak věrně, plasticky i kriticky podat historický portrét
básnické osobnosti. Tak zvláště Chateaubriand, Hugo, Sainte-Beuve a jmenovitě Bal
zac, zajímavý je stručný výklad Baudelaira; zato na př. Renan je naskicován
jen v obrysech hodně povšechných. Zdá se též, že velký kritik zůstal něco dlužen
těm, jež nazývá reakcionáři (nepřesně přeloženo slovem „zpátečníci“ ) a k nimž
počítá Barbeye d’Aurevilly, Gobineaua, Villiersa de l'Isle Adam a Leona Bloy,
i když — velmi stručně — poznamenává nakonec, že „styl reakce, jehož příklad
najdeme v Leonu Daudetovi, Claudelovi a Maritainovi, zůstává dnes živější než
kdy jindy.“ Překvapuje, že nepostihl význam a funkci této reakce v dobách,
v nichž právě on sám spatřuje povážlivý odliv tvůrčí a stylotvorné síly. Ona ne
tvoří pouze „část soli literárního života“, ale sůl duchovního života Francie vů
bec. A její rostoucí vliv právě ve Francii dneška, ve chvíli, kdy podle Thibaudetovy periodisace se pomalu naplňuje čas jedné generace, „generace zmrzačené“,
je sotva náhodný.
Thibaudetovy Dějiny francouzské literatury však stojí za to, aby byly znovu a
znovu pročítány. Zřídka se najdou v literárních dějinách takové zástupy podnět
ných myšlenek a narážek jako v této šťastné synthese díla historikova, kritikova
a — čtenářova; a takové množství formulací břitkých jako kresba. Je dosti dů
vodů, abychom v tomto díle Thibaudetově (jehož svízelný a zdařilý překlad je
zásluhou manželů Pochových) spatřovali mnohem více než jen pronikavý pohled
do literatury francouzské.
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V. Renč

Poznámky
S t á t o p r á v n í ráz a n g l i c k é říše
V

dnešní době, která anglickému imperiu hrozí úplným rozvratem a rozpadem,

není neužitečné si uvědomit přednosti i slabosti její vnitřní ústavy: jen tak lze
s nějakou pravděpodobností předvídat další vývoj událostí a poměrů v tomto sou
státí.
Základním rysem říšské výstavby je, že „Britská pospolitost národů“ je tělesem
ze států. Odezíráme-li od států závislých, jakož i od území odvislých čili kolonií,
tedy se nám jeví říše jakožto spojení několika rovnoprávných států, jimiž jsou
Spojené království a dominia.
Pojítkem mezi těmito státy čili symbolem jednoty soustátí je monarchie. Králcísař je společným panovníkem těchto států: je národním panovníkem každého
z nich. To bylo pečlivě naznačeno obřadnostmi nedávné královské návštěvy v Ka
nadě. Panovník tam byl obklopen svými kanadskými ministry: ve svém kanadském
parlamentě sám vykonal funkci nejvyššího zákonodárce, kterou jen v jeho nepří
tomnosti koná jeho generální gubernátor: při vhodné příležitosti se objevuje ve
stejnokroji svého kanadského vojska. Konečně, což není nejméně významné, panu
jící rod nabývá pozemkových usedlostí v dominiích.
Slabostí říšské výstavby je ovšem nedostatek říšských orgánů. Vkládati represen
taci říšské jednoty na osobu panovníka bylo by prospěšné jen, kdyby tento pa
novník byl ne-li absolutní, tedy alespoň samostatně panující: poněvadž naopak
britský obyčej žádá velkou závislost vladaře na radě, předpokládá uplatnění říš
ské jednoty nějakou říšskou radu. Ne ovšem říšský sněm: tím by vznikl jakýsi
nad-stát: samostatnost států vyžaduje, aby jejich sněmy jiného nad sebou neměly:
ale radu, těmito sněmy pověřenou, říšská jednota nesporně požaduje. Je tu sice
její zárodek ve schůzkách státních ministrů (Imperial Conference), ale tyto jsou jen
příležitostné. Za to trvalí agenti dominií v Londýně, přirození znalci říšských
zájmů, pověřenci parlamentních vlád, v radu ustaveni nebyli. Privy Council, tajná
rada králova, složená ze samých významných státních osobností, působí jakožto
říšský orgán jen v oboru soudním. Jinak je ochromována jednak slabostí monar
chie (neboť král dnes nemůže prakticky svolávati tuto svou radu) jednak také tím,
že je vlastně shromáždění státně-anglické. Teprve odlišení anglické rady od rady
říšské by dalo imperiu onen orgán společného panovníka, jenž by tomuto umožnil
jednotné vedení velké politiky říše.
Je totiž nespornou další slabostí imperia, že ani v oboru zahraniční politiky
není jednoty. Zřízení

samostatných

dominiových

diplomacií

bylo

nepochybně

krokem chybným a přílišným. Důvod (kromě právnických kombinací ohledně hla
sování ve Svazu Národů) byl tentýž, který shledáme u většiny anglických politic
kých nedostatků: slabost monarchie. Kdyby totiž hlava státu měla svěřenu zahra
niční politiku jako svou osobní funkci (jak tomu je ve všech rozumně zřízených
státech, také v německé říši, a to s výbornými výsledky) pak by zajisté společný
panovník mohl míti jen jednu společnou diplomacii. Že by si dominia i v ní
prosadila ohled jak na své zájmy, tak i na svůj personál, je zřejmo z celé situace.
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Ve vojenském oboru je o spolupráci postaráno lépe. Ačkoli totiž dominia mají
svá vlastní vojska a ministerstva vojenství, též vlastní stejnokroje, přece štábní
spolupráce v Londýně funguje dobře. Podobně, a ještě lépe, je postaráno o sou
držnost v loďstvu.
V
dopravnictví mají sice nejen rovnoprávné státy, nýbrž i malé státečky své
orgány a vlastní poštovní známky, spolupráce však funguje bezvadně. Podobně
v peněžnictví.
Co se vnitřní správy dotýče, zásada autonomie je uvnitř složek říše provedena
dále. Spojené království se rozpadá na Anglii, Skotsko a Severní Irsko: dominie
se skládají ze „států“

(podle anglosaského názvosloví — my bychom je nazvali

zeměmi) s velkou samosprávou, a tyto složky zase mají samosprávný život zalo
žený na městech a hrabstvích. Slabostí této soustavy je to, že na základě onoho
zanedbání venkova, které tvoří nejosudnější chorobu anglické společnosti, život
venkovských obcí takřka neexistuje. Na anglickém venkově nepanuje obecní samo
správa, nýbrž státní byrokracie, k neobyčejné škodě celého národa.
O kulturním životě v souvislosti se státním zřízením se ani nehodí mluvit: ne
boť kulturní zřízení, jako university, jsou v anglickém světě finančně, a ovšem
správně, skoro samostatná. I to má své nevýhody ve snadném pronikání kapitali
stických a komunistických vlivů: svou příčinu ve slabosti monarchie, jejíž pokus
ovlivniti university byl za Jakuba II. odražen.
Ohledně státních formálností konečně Britové se drží toho, co je dáno historií.
Takto tedy vedle anglického dvora existuje dvůr skotský a zbytky dvora irského:
normanské ostrovy a Malta mají svou šlechtu: indické císařství konečně, ač jeho
příslušníci mohou dostat i řády anglické a Angličané indické, má dekorace vlastní,
udílené místokrálem.
Každé dominium pak má vlastní prapor, v jehož rohu však je Union Jack —
odznak spojeného království.
Musíme ještě upozorniti na jednu velkou slabinu říše. Je sice samozřejné, že
samostatné státy mají odlišná občanství: že však zejména Australie příslušníkům
jiných členů soustátí nedovoluje přistěhování, rozhodně poukazuje na blízký
rozvrat.
Celkem tedy vidíme tu těleso států úplně samostatných a sobě rovných, nada
ných sotva nejnutnějšími společnými orgány a udržovaných spolu nikoli institu
cemi nějakého nad-státu, nýbrž dohodnutými závazky, mravní vahou koruny
— doposud alespoň —

uznán, soustátí se zhroutí.
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a

společným zájmem. Bude-li tento nepřítomen nebo zne
Jindřich Středa.

Kd o by n e mi l ova l
robustní zjev G. K. Chestertona, nepřekonatelného tvůrce mo
derních detektivek, jiskřivě vtipného novináře nejvyššího stylu
a vzácně rytířského bojovníka za věčné pravdy, které se jeví
modernímu člověku jako paradoxy! V knihách „Řádu“ právě
vyšla studie

V a v ř i n e c V o d i č k a O. S. B.

Chesterton čili filosofie
zdravého rozumu
Frontispice nakreslil Otto Stritzko. Stran 133. Brož. K 20' —
Vodičkova kniha vám zpřístupní vlastní smysl bohatého Chestertonova díla i jeho vznešené poslání. Pro všechny čtenáře
Chestertonovy je vítaným doplňkem a komentářem.
U knihkupců nebo přímo v nakladatelství „ V Y Š E H R A D “
v Praze II, Václavská ulice č. 12

JASNÝM PAPRSKEM do »temného« kouta naší literatury
lze nazvat soubor objevitelských statí profesora Karlovy
university dra JOSEFA VAŠICI:

ČESKÉ
LITERÁRNÍ BAROKO
Stran 360. Brož. K 33’ — , váz. K 48' —.
V osmnácti živě psaných kapitolách přináší Vašicova kniha
úžasnou hojnost nového materiálu a ukazuje cestu k pro
nikavé revisi českého baroka.
K dostání u všech knihkupců!
N a k l a d a t e l s t v í » V Y Š E H R A D « v Praze.

HISTORICKÉ DÍLO, JAKÍ NÁM DOSUD CHYBĚLO!
Prof. P. Blažej Ráček T. J.

Církevní dějiny v přehledu
a obrazech
Po devítileté neúnavné práci předkládá autor, o jehož odborných znalostech
a spisovatelském umění, vydává nejlepší svědectví skvělý úspěch dvojího vy
dání jeho „Českých dějin", toto nové dílo, které bude nesporným oboha
cením naší historické literatury. Ráčkovy „Církevní dějiny“ podávají na téměř
600 stranách osudy Kristova království od zsložení církve až do živé pří
tomnosti. Není to panegyrik, toho církev ani nepotřebuje Církevní dějiny
se ospravedlňují a chválí samy, potřebují jen spravedlivého vypsání a toho
se jim v podání Ráčkově dostává plnou měrou.
Ráčkovy „Církevní dějiny" vyjdou začátkem prosince 1939 jako II. svazek
„Podlahový knihovny naučných spisů", ve formátě 1 8 X 25 cm na bezvadném
papíře a budou doplněny obsáhlou obrazovou přílohou o 32 stranách.
Nakladatelství „Vyšehrad" vypsalo na dílo subskripci do 30 září 1939. Kdo
se v této době přihlásí a složí zálohu K 20'— , obdrží dílo brož. za K 85' — ,
váz. v plátně za K 105'— , váz. v polokůži za K 120'— .
Přihlášky přijímá každý knihkupec neb přímo

n a k l a d a t e l s t v í »V Y Š E H R A D« v P r a z e

Právě vyšlo stěžejní české dílo theologické
Prof.

B E D Ř ICH MAL I NA

Dějiny římského breviáře
Úvodní slovo-napsal J. E. Th. Dr. Mořic Pícha,
biskup královéhradecký. Díl I. a II. 416 stran
lexik formátu Tištěno ve vzorné grafické
úpravě na silném papíře. Brož. K 65’ —, v plátně
K 85‘ - , v polokůži K 110 - ,
Malinova práce podává po prvé v české bohovědě syste
maticky zpracované dějiny breviáře a podrobný historický
a liturgický výklad římského oficia. Nebude jediného kněze,
řeholníka, bohoslovce i vzdělaného laika, který by se bez
tohoto základního díla obešel.

U knihkupců
N A K L A D A T E L S T V Í „V Y ŠE H R A D “ V PRAZE
Vyšlo dne 28./IX. 39. Dohlédací pošt. úřad Praha 25.

