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Dva zpěvy k v ě r n ý m zemře
František

Lazecký

I
Když zemí k zemřelým už nejde ani stínek,
jaké to blaženství ten věčný odpočinek
na v r c h u h r a z e n é m , k d e v m o d ř i plane sad,
když v palác m ě n í se, co jiným je jen hlína,
v němž Otec n a d e vším svou n á r u č rozepíná,
jakým je blaženstvím n a srdci Božím spát.
J a k ý m je blaženstvím pod zemí odpočívat,
světlem ve světle být a radostně si zpívat
a s domem otcovským být navždy usmířen.
A k r á s n é jak to je dáti se B o h u v plen,
p l a n o u t jak jeho dech a zapálit v n ě m všecko,
p a k v orlích pařátech se veselit jak děcko
nesené prostorem t a m k t o m u slunci vstříc,
o d k u d n a d celý svět svou n a k l á n ě j í líc
tři tváře s k o r u n o u , z nichž mocný jas a m í r
sálá moc královskou přes věčný monastýr.
A jak to velké je jen královské být zboží,
jež naše sestra smrt do r u k o u k r á l e vloží
až sady požehná a zlatem zbarví dny
a v majestátu svém p ů j d e přes k r a j i n y .
A jak to sladké je pod zemí spočinout,
v důvěře nejvyšší svůj očekávat soud,
mezi tím vesel být, co dech váš posvětilo,
všechno mít na dosah, co s vámi živé bylo,
d ů m t a m h l e kousek níž a v ě r n o u vlaštovici
pod krovem dýmavým, dědinu se zvonicí
a s křížem planoucím, jenž požehnal ty p r a h y ,
o d k u d jak za stěnou je slyšet hlasy d r a h ý c h
i zpěvy lidu m é h o i hlásky pacholat.
A jak to dobré je t a m v r o d n é m k r a j i spát,
když n ě k d e n a mezi už svítí jenom klásek,
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list hází ořeší a nezbývá než čásek
než zlaté jablko se s větve oddělí,
než kraj se přichystá k té velké neděli,
kdy všude nad světem bělostné světlo vzplane
a zemi slyšet je: Tys požehnal mi, Pane.
Tu sladko spí se těm, kdož Boha milovali,
těm, kteří nejvroucněji při světle hromnice
to jméno šeptali umírajíce,
však nyní bydlí v něm jak nejslavnější králi
odění rouchem hvězd pod pláštěm zářivým,
a vládce míru sám jim svítí žezlem svým.
Však nejsladčej je spát, když nad vsí vítr sviští
v haluzích starých lip a dupe po strništi,
do tváře hází dešť střelami bodavými
jen posel rychlejší té kruté paní zimy.
Pak teprv blaženstvím je býti v těchto dobách
pod stropem ze slunce, nic o těch nevědět,
kteří se plahočí v sněhu a nepohodách
či o tom měsíci, jenž práská bičem běd.
Když odrána je zem a zimní táhnou dnové
kol vesnic schoulených jak hřbety ovcích stád,
jak blažené to je ve vaší záři spát,
ó chrámy země mé, ó věže malinové,
korouhve planoucí na převoznické lodi,
ohni tak pokojný, že po něm holub chodí,
obraze věcných měst na stoku našich vod,
svíce tam vedoucí, kde otvírá se vchod
v kraj milosrdenství, v tu zem, kde bolu není,
kde každý radostí a láskou rozechvíván
chválí si domov svůj prozpěvujíc jak skřivan,
a kde až nastane všech věcí rozuzlení,
sám spravedlivý jen růží se zacloní
a opět uzří tam planouti v záři nové,
vás, věže země mé, vás, věže malinové,
kterými křížem kříž se naše země žehná,
že sníh za bezvětří na každý vršek lehna
ji zářit nechává pod květem jabloní.
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II
Vy, mrtví, rcete nám, co ruší dnes váš spánek?
Dole přec ticho je. Vám bouře nemůže
líbezný kazit sen, ani ten letní vánek,
jenž ptačí popěvek setřásá na růže.
Vy, mrtví, povězte, co pod zemí vás bolí,
že v noci vzdycháte a nemůžete spát
pod střechou pokoje na našem svatém poli.
Jaký to těžký žal na vaše srdce pad?
Vy, mrtví, řekněte, co vaše hroby mění
tak náhle za noci v údolí slz a běd,
jaký stesk před jarem to vaše srdce plení,
když skřivan zítra snad už chválit bude svět.
To naše skutky jsou, kterými v žití hříšném
kdysi jsme pomohli kol skrání proplétat
ty ostny předlouhé, jež po zákonu přísném
naším jsou podhlávkem a nedají nám spát.
A klidu nedají nám všechna provinění,
z nichž i to nejmenší jak ohně šlehnutí
k nám mocně proniká skrz hrobové ty stěny,
že jako purpurem jsme jimi semknuti.
Ty viny živé jsou jak v živém těle rány
od hřebů, které jsme pomohli ukovat,
když hlas k nám doléhal prose o slitování.
Ty rány bolestné, ty nedají nám spát.
Vy, mrtví, rcete nám, odkud ten pramen tryská,
k němuž vy přišli jste svá hořká muka pít,
ten strašný duše žal, jež po Bohu si stýská
až vzplane nad ohně z touhy se očistit.
Vy, mrtví, povězte, čím plameny se živí,
v nichž kráčet vidím vás jak sloupy hořící,
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a o d k u d čerpá to váš pohled trpělivý,
co věčnost sama jen chce jednou doříci.
T e n p r a m e n našich m u k , ten z toho dřeva sálá,
k t e r é jsme živili p r o nejsmutnější den,
k d y n e b e ztemnělo a země rozpukala
p o d t í h o u obětí, jíž svět byl vykoupen.
A ten plášť z p u r p u r u , který jsme v žití tkali,
toť k o u p e l duší je i znečištěných těl,
by j e d n o u za jitra jsme v slunci opět vstali
a mohli vzhlížeti do jasných zrcadel.
Vy, mrtví, rcete
a čím t e ď p o d
co vaší ú t ě c h o u
co šíří oči vám

n á m , več d o u f á t e to spolu
zemí mluví k vám plameny,
v tom velikém je bolu,
v n e s m í r n é m vidění.

To, že zde v bolesti sen jeden velký sníme
o noci hvězdnaté, jež k n á m se nakloní,
a za n í k r á s n o u tvář prosvítat uvidíme
jak slunce vzcházející ve větvích jabloní.

P o u t n í k se n a m o s t ě z j e v u j e
František

Křelina

A tu noc se stalo také něco neuvěřitelného: u domoslavického
mlýna Daniela Chata, kde je strž nejužší, vyvrátil proud dva mohutné smrky na protějším břehu a položil je napříč, položil je tak, že
tvořily přirozené klenutí, i když se zatím jen kymácely nad hlubinou, neboť konce se při dopadu urazily a vršky oderval proud.
Ve mlýně Daniela Chata se již dlouho nemlelo; byla to velká,
kamenná stavba, značně zpustlá, se ztrouchnivělým složením ve
mlýnici — a tam žil devadesátiletý dědek Daniel Chat s bělovlasou
snachou, vdovou po svém synu; toho před sedmadvaceti lety zachytil
řemen za rukáv a tiše a s pomalou pravidelností ho přitáhl k šajbě,
jako by ho nutil, aby vyslechl její vrnění — a tak ho usmýkal
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k smrti. Vdova od té doby nechtěla vidět mlýnici ani složení a hleděla si jen pole; také děti, Danielovy vnuky, vypravila z domu,
málo dbajíc, že mlýn pustne, smrtící mlýn, kde se mlelo jen potud,
pokud jej mohl řídit dědek Daniel Chat.
Co se ještě stalo té noci? Ach, nač o tom mluvit — poslouchejte
temnou hrůzu nekonečných dešťů, dívejte se k potrhaným mračnům, nebo patřte k zemi na stoupající v o d y . . . a té noci se proud
převalil přes rozvodí a hnal se dolů, strhal mosty i přechody, a když
konečně nadešlo j i t r o , poznali všichni, že se stalo, čeho se obávali
nejvíc: proud si prorazil nové koryto, kalný, ničící proud — a tam,
kde dříve tekla říčka, valila se nyní řeka. Kde jsou mosty, aby spojovaly jeden břeh s druhým? Jak mají žít na této zavržené straně?
Mezi lesy vznikl tak přes jedinou noc dlouhý klín polí i sídel
mezi divočinou; dříve odtud cesty směřovaly k poledni, tam vycházeli na trh i do chrámu Páně. Ale když nyní proud strhal mosty
i přechody, otevřela se tam propast a cesty zely strašnou zbytečností
— nač cesta, když nevede jinam než nad sráz, a z něho stříká pěna
jako z šelmí tlamy, nač vozy, koně, voli, když nedojedeš dál než nad
proud, a ten hučí a sípá, jako by se nikdy neměl dosytit hrůz!
Tak tam zůstaly obě osady, Loktušice i Bohdánkov. A toho jitra
vyběhli všichni na břeh, muži i ženy, děti i starci, a hledali, jak
by přešli, jak by odtud vyvázli, nejdřív v náhodných hloučcích, ale
pak je hrůza srazila v jediný houf, v jedinou smečku vyjící bázní
i žalem.
Jen Daniel Chat vystoupil po schodech do vikýře toho mlýna
skoro strašidelného a uviděl první ty dva smrky, položené přes
proud jako dvě břevna příštího mostu.
„Bůh učinil zázrak," zavolal stařeckým hlasem skřehotavým,
„pojďte sem a stavějte most!"
I
I běželi nejkratší cestou k tomu mostu, který se kymácel nad
hlubinou u mlýna Daniela Chata : pospíchají tam po mezích i
přes rozmoklou oranici — jediný kolej ke mlýnu se proměnil
v dlouhý, bezedný močál — a když se konečně zas sešli, sotva se
navzájem poznávají, tak již zpustli. Čeho se bojíte, vy lidé, ptali
by se jindy jeden druhého; a vskutku jim nehrozil hlad, na těch
samotách mívali plné moučnice a na sýpkách nad hromadami žita
visí uzené na pevných trámech; proud neohrožuje tedy jejich životy,
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oddělil je pouze od ostatní krajiny, v tom vězí příčina jejich úzkosti.
Po čem tedy touží? Ach, chtěli by žít s těmi, od nichž byli odděleni, chtěli by k nim chodit a těšit se s n i m i . . . a zatím dobíhají i
opozdilci k tomu Danielovu mostu a nemohou dál, jen vítr a skučící
dešť odhaluje jejich nevypravitelnou bědnost.
Stal se tu doopravdy zázrak, dva smrky se vyvrátily na druhé
straně a visí tam v kořenech: ale když dopadly na tento jejich břeh,
přerazily se prudkým pádem a odštípené vrchy urval proud a odnesl
je — nedovedou ani říci, kam je odnesl, v takové beznadějné nevědomosti tu zůstali. I trčí nyní dva sáhy od břehu jejich rozštípené, bílé konce, trčí tu téměř na dosah ruky, a přece je od nich
odděluje propast. Jak se dostat na ten jediný kymácivý most? Dřív
aspoň naříkali, vyli, bědovali — teď ztichli, nikdo se ještě neodváží
proklínat ta břevna, která se jim kymácejí před očima.
„Já skočím na most!" vykřikl konečně jeden výrostek neobyčejně
smělý — a oni si ani neuvědomili, že sami myslí o těch kládách
jako o mostě. I počali hned snášet kamení na násep, aby se Antonín mohl odrazit, až skočí. Už se také hotovil k rozběhu, tu však
na něj v poslední chvíli křikl prasečkář Tomáš Urs, ten jediný neztrácel docela hlavu.
„Hej, A n t o n í n e . . . "
Jinoch se zarazil.
„Co je? Proč mě zdržuješ?"
„Počkej! Uvážu tě!" poručil mu Urs — již nyní se stával jejich
hlavou: sotva se upjali k naději, přestávají být houfem a touží, aby
je někdo vedl. I křikl Urs ke mlýnu:
„Chate! Přines provaz!"
„Pouzník! Mám jen pouzník!" zaskřehotal Daniel z vikýře, jehož
okenici urvala některá vichřice již před lety.
I přibelhal se starý mlynář a ovázal Antonína silným pouzníkem
okolo útlých beder, aby ho mohli vytáhnout, kdyby skočil vedle. Tři
nejsilnější muži se chytili provazu, Antonín se rozeběhl, odrazil se
pružnýma nohama a skočil... jižjiž dosahuje chodidly na rozštípené
roubení, ale zároveň se smekl, a dřív, než se mohl zachytit rukama,
narazil hrudníkem o kmen, až zaduněla rána i v tom řevu rozbouřených živlů, a on padá, padá do hlubiny — v ní sípá proud, jako
by se nikdy neměl dosytit hrůz. A proud ho zachytil do svých
spárů dřív, než muži mohli trhnout provazem zpátky, vzbouřil se,
divoce vystříkl a odspodu se vyvalila chapadla vln, objala smělce

462

jako těla ohromných hadů ďábelských a strhují ho do své zběsilé
náruči. I vykřikli muži, vrhli se k provazu a bojují o to tělo, uvázané na jeho druhém konci, rvou se o ně s proudem, jehož vzteklost
poznávají až teprve teď ve vší divoké nespoutanosti. A když ho
konečně vytáhli, zůstal smělec ležet na břehu polomrtvý a s údy
polámanými.
Uviděli nyní marnost své naděje a jali se naříkat hrdly neuvěřitelně zprahlými, ačkoliv je liják promáčel snad až do dření kostí,
s takovou vydatností se lil s oblak, napájeje zpupnost proudu, ale
sotva uslyšeli svůj nářek, lekali se jeho hlasu: jejich hrůza, stesk,
zoufalství byly tak mocné, že se ani naříkat neodvažovali, jako
by se mohli nářkem prozradit a přivolat na sebe trest, i zmlkali
jeden po druhém v nevypravitelné bázni, až se nad nimi rozložilo
ticho, dvojnásob úzkostné mezi vyjícími živly.
A do toho ticha zazněl skřehotavý, vysoký, přeskakující stařecký hlas, jako by přicházel s výšin. I obrátili se po něm a uviděli
Daniela Chata v otevřeném vikýři zpustlé mlýnice, jak něco volá
tím skřehotavým hlasem stařeckým a jak někam vzhůru rozpíná
ruce s ohromnými dlaněmi jako lopaty. Podívali se do toho směru
a uzřeli v protějším štítě mlýnské stavby, postavené do rohu, zašlou sošku rodičky Boží Panny Marie v podstřešním v ý k l e n k u . . .
a nyní porozuměli jeho slovům.
„Modleme se," volal Daniel hlasem velikým, „oroduj za nás,
Boží rodičko, vypros nám milosrdenství, Maria Panno, vyveď nás
z tohoto zajetí, Královno nebes milá," modlil se Chat a jeho hlas
pronikal skrze příval, déšť i vítr, skučící vítr, který rval jeho dlouhé
šedivé vlasy. Zbláznil se, zešílel, jako my přijdeme všichni o rozum,
pomyslili si mnozí a jala j e úzkost, sirá úzkost lidí zatvrzelých,
kteří toužíce vzhůru uvěřili přece pouze této zemi a této hlíně a tomuto kamení, kteří toužíce po společenství lidském, zavrhují
pravé společenství, a to je na věčnosti. Ale druzí, hlavně ti, které
již život zkrušil, poslouchali ho s nadějí; a když počal Zdrávas,
poklekli do hlubokého bláta a modlili se s ním.
II
Pak vstali a pohlédli na protější břeh ve směru těch mostních
trámů. Náhle tam spatřili mužskou postavu, zahalenou v plášť.
Bylo na ní tolik zvláštního, tolik neskutečného a nezemského, že se
báli i zavolat, aby se nerozplynula jako oblak. Kdo je ten člověk?
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Či na ně přece všichni nezapomněli ve svých starostech, či se našel
aspoň jediný, který přijde a potěší jejich zmučené duše? Ale kam
jde, pro Boha živého? Což nevidí propast, která ho odděluje od
nich? Či chce přejít suchou nohou i ten proud, běsnící v hlubinách?
A ten člověk na druhé straně (nebo kdo to byl) nezaváhal ani na
okamžik. Vstoupil na silnější smrkový kmen, roztáhl ruce, aby udržel rovnováhu, nasadil přísunným pohybem chodidlo na oblinu a
učinil krok, dívaje se maličko vzhůru, a jde k nim po jejich mostě.
Neměli by na něho křiknout, neměli by ho varovat, ať je kdokoli?
Nebo nevytáhli před chvílí jednoho- smělého ze chřtánu proudu s údy
polámanými? Ale nekřičí, ani nevolají — i dech ztajili v prsou a
jen patří na toho muže, který jde k nim po kládě; nedívají se m u
do tváře, chtějí ho vidět celého, i nohy, zlehka našlapující, i rozepjaté paže, celou tu postavu na pozadí protějšího břehu. A kláda
se houpá, čím víc se k nim blíží, most se kymácí většími a většími
výkyvy odshora dolů — ani kdyby chtěl, nemůže se již vrátit, neotočil by s e na úzkém trámu.
A tu konečně došel muž na konec toho kymácivého mostu. Skočí
teď přes hlubinu? Nezalekne se v poslední chvíli? Odtamtud by
snad přece bylo lze skočit, břehu se zachytíš spíš než kymácivého
břevna — a oni by za nic na světě nekřikli, že již jednoho vytáhli se zlámanými údy, aby ho varovali.
„Lidičky, Lux, Lux —!" zavolal v tom téměř nad jejich hlavami Daniel Chat, ale oni by mu nerozuměli, ani kdyby si ho všímali — jak by si však mohli všímat starce, když se právě ten muž
na jejich mostě počíná zpolehounka houpat na smrku, vězícím
na druhém břehu v polovyvrácených k o ř e n e c h . . . a houpá se víc a
víc, již snad přepíná nosnost těch houžví v kameni. Rozhoupává se
místo rozběhu, to chápou, musí dostat kmih, má-li se přenést přes
ty dva sáhy, ale vydrží most zatížení? A když již všichni myslili,
že se v každém okamžiku musí sřítit do hlubiny, jejíž sípání neutichá, jako by se nikdy neměla dosytit hrůz, odrazil se, skočil a
letí, Bože, letí k jejich břehu — doskočí, nebo se odrazí dolů do
hlubiny? — a výkřik úzkosti rozrazil jejich sevřená, hrdla — ale
dřív než dozněl, muž se zachytil drápy a vyhoupl na břeh.
Stál tu nyní před nimi, vlasatý, vzpřímený.
Pohlédli mu v t v á ř . . . nikdy nezapomenou tuto vzrušenou, bledou a zároveň od námahy zardělou tvář prvního, který k nim při-
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chází z tamtoho břehu. Zdá se jim tak vzdálená, a přece neuvěřitelně blízká i známá, jako by její podobu nebo aspoň stín podoby
její viděli již někdy dávno a dávno v dětských snech, v těch prvních vzpomínkách dětské mysli, přístupné viděním zázračným: a
nepřipomínají si ani, že všechny podoby lidské oživila jedna vůle a
jedna jediná milost, tak ulpěli na této zemi, jejíž odloučení od krajiny celistvé jim přineslo velikou hrůzu.
„Pozdrav vás Pán Bůh, lidé," řekl jim pomalu a tiše ten člověk.
A když pořád mlčeli, jako by oněměli, zeptal se jich:
„Kde je — Daniel Chat?"
A tu si teprv vzpomněli na skřehotavý hlas stařecký i na jeho nevypravitelnou horoucnost, na lopatky jeho ohromných rukou, rozpjatých vzhůru k sošce Panenky Marie, na slova, která opakovali
s ním, vědouce zpola, kam vede jejich zatvrzelost... ale než mohli
odpovědět, přiběhl belhaje Daniel Chat, roztáhl dnes po druhé
náruč, objal poutníka a přivítal ho.
„Můj hochu, Františku Luksi!"
A teprv tenkrát pochopili, že k Danielovi přichází muž jedné
z jeho vnuček, odešlých do světa, František Luks. A protože to
byli lidé sprostní, nepomyslili ani na podivnost některých jmen,
která člověk dostává jako všecko, cožkoli na tomto světě má, která
člověk dostává na znamení, jako dostává smrtelnou schránku pro
obsah nesmrtelný, a tím je nemomíjející duše lidská, ale jestli nepomyslili na to, připomněli si, v jaké hodině k nim přišel a jaká
jejich slova ho přivolala na tento jejich zavržený břeh.
Z prózy „Po kymácivém mostě"

Cesta J a n a Č e p a
Oldřich

Králík

(Část

druhá)

Po úžasných útrapách a hrůze bezedné hlubiny jsou Letnice blaženou Aeneovou zastávkou v Karthagině, s uvolněním unavených údů
a s usmířenou romancí o minulém bloudění. Rozkaz k odplutí do
pravé vlasti ještě nepřišel, země se nerozvírá k sestupu do podsvětí,
tak vládne družná radost kamarádská, zažehuje se „smutná láska
Didonina, prostoupená sladkou vlahostí" (L., str. 94). Opravdu jsou
Letnice od první stránky charakterisovány rozkoší ze slova, nezvyklou
nádherou zvuku, slova se k sobě druží lichotnými aliteracemi. Bylo
Řád 30, 1939
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již vyloženo, že právě v této knize nalézá básník svou poetiku vůní:
zjevy a výjevy ztrácejí tíhu, vznášejí se na křídlech snové vzpomínky.
V titulní povídce se praví: „Má najednou v ruce páku, kterou se to
břímě dá nadzvihnout", skutečně s magií takového Alaina-Fourniera
dovede teď básník nadechnout na př. taneční výjev v lese. Vedle aliterací („vrznutí vrátek" a pod.) je pro vidění a stylové cítění knihy
typický „malý chumáček něhy". Deml kdysi krásně psal o Březinově
„trsu trávy" a Čep má v Z. dvakrát, právě v nejvýznamnějších povídkách „chumáč zvadlé a pocuchané trávy". Stěží můžeme uvést
zřetelnější svědectví pro hlubokou změnu, která se odehrála mezi Z.
a L., než tuto křehkou proměnu chumáče. „Malý chumáček něhy"
není v L. ojedinělý, cituji z několika dalších příkladů jeden: „Jen
několik ztracených vůní, chomáček mateřídoušky na mezi v září, když
vzduch řidne." Svorníkem ústřední prózy L. „Jakuba Kratochvíla"
je skvělá postava P. Klementa. S knězi předešlé knihy má společné,
že pronikne k lidem zpravidla až v smrtelné muce, ale j e to podáno
bez dřívější drásavosti, s tajícími liniemi nově nalezeného výrazu:
„Snad se některému z nich vynoří v posledních mrákotách a zchladí
hrozný žár jazyka, který už tvrdne." Celá postava asketického kněze,
jistě jedna z nejkrásnějších v Čepově díle, vynořuje se z čisté chlapecké vzpomínky, v „ornátě metajícím blesky", s „hubenou tváří
zářící sladkostí", s „naléhavou prostotou řečí", zjevuje se vždy na
životní křižovatce Jakuba Kratochvíla. A co nejslavnějšího, P. Klement je živým hlasem radosti, prosakující hlubinami bolesti a smutku, kdykoliv pocítí Jakub záchvěv radosti, musí být nablízku vzpomínka na P. Klementa. S navázáním na uvedená závěrečná slova
Můry o nutnosti prohryzat se časem stojí v L. tato věta, toto nejvlastnější poselství knihy: „Jakub zase slyší ten adventní zpěv, cítí
tu tlumenou radost, která je skryta jako jádro uprostřed jablka, jak
kel v semeni. Až jednoho dne vyrazí, stráví všecek ten masitý obal,
všecku tu usazeninu, tu tíhu všedních dní."
Na věcech v celých L. leží závoj minulosti, „Jakub Kratochvíl" je
položen do doby předválečné a také titulní povídka nese odlesk starých časů. Víme, z jaké niterné potřeby básníkovy se tak děje, aby
totiž se na čas uhasila palčivost světa. Někde v pozadí se rýsuje zjev
Didony, která začala pohlcovat všechny paprsky, a básníka se pomalu zmocňuje lehký neklid nad tímto zajetím, nepropouštějícím
příliv vnějšího světa. Na konci ústřední prózy je naskizzována milostná episoda a jaksi prozatímně únik z ní. Duchovní obrys „karthagin-
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ského" dobrodružství je asi nejjasnější v těchto slovech: „Nejsou už
věci, je jen jejich odraz v Eliščiných zornicích. — Za tou čarou přestával svět, tam byla říše tmy a prázdnota bez konce" Tentýž prožitek letmým cípkem zasahuje také do úvodní povídky, v níž Prokop
říká: , , . . . když se ti najednou přenese střed světa do něčích zornic
a nic nemá pro tebe smysl, neodráží-li se to v jejich zrcadle. A když
ti ty zornice zhasnou, svět je slepý." Tyto narážky jsou příliš znepokojivé, básník musil napsat svůj; čtvrtý zpěv Aeneidy a tím je
další kniha, v níž vášeň zaplňuje svět až po obzor.
Již v L. je do osudu Jakubova otce vkreslena scéna, jak vzpomínka
na zátočinu cesty v rodném kraji ho vytrhne z milostného omámení, a
to je vlastní téma Děravého pláště. Návštěva krajanova vybaví v hlavní
postavě prózy vzpomínky na kraj, „do kterého jsou vtištěny šlápoty
mých dětských nohou a stopy mé první naděje," a tu on „po prvé
zahlédne cosi jako prostor okolo této příhody příliš částečné". Tato
příhoda, na niž vidí teprve po zlomení kouzla, jsou „dvě léta, která
se přede mnou v této chvíli tyčí jako hora, zakrývajíce mi minulost
i budoucnost", dvě léta, za nichž „upjal jsem se k ní tělem i duší,
zúživ se na všech stranách, nevida nic mimo ni". Zena, která očarovala Karla z D. pl., je udělána z téže hmoty jako Albína Drůzová,
je to týž marný žár smyslů a mohl bych z D. pl. citovat paralely ke
všem větám, které jsem uvedl při oné povídce ze Z., o drahocenné
látce života, o břemeni, o rozdírání vzácné tkáně životní atd. Vracejí i některé formy zoufalství ze Z., hlavně v povídce Člověk na
silnici. Typická je však pro D. pl. nová podoba hrůzy, ztráta směru,
Dokonce i v povídce tak dokonale zobjektivisované jako Noční návštěva, lokalisované do doby napoleonské, čteme: „a tma kolem dokola najednou pozbyla směru", v nejčernější tvar se ovšem tato hrůza
vyhranila v děsivém Člověku na silnici: „Prostor je dokonale prázdný a beze směru na všechny strany, a přece je v něm zazděn jako
v těsné kobce, a ať se hne, kam chce, všude narazí hlavou." Nutným vyvážením tohoto ledového děsu je volání po svobodě, Karlovi
v D. pl. „slovo „svoboda" zazvoní o sluch jako zvuk kouzelné melodie" a v pozdějších knihách Čepových je toto volání stále hlasitější. I když se ztratil „původní půdorys", i když se stala „cesta
nezřetelnou", je v lidech D. pl. „něco silnějšího než já, než mé lásky", je v nich „ta hrozná věc, lidská duše" (podle posledních citátů
je zřejmé, že povídka Člověk na silnici je strašlivým rubem titulní
prózy a spolunositelem metafysického napětí knihy). Souběžně se
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ztrátou směru cesty se ztrácí i podoba člověka, marně se dívá Karel
do Jindřiščiných očí, „jako by tam chtěl zahlédnout její unikající
podobu", a ve snu se mu zjevuje zemřelý otec: „Říkal mi napolo
v pláci, napolo ve smíchu: „Vždyť už ani nevím, jak se j m e n u j i . . .
Ztratil jsem někde své jméno.., . Řekni mi přece, jak se j m e n u j i . . . " "
Teprve v závěru povídky se vydá hledat ztracenou podobu, uvázat se
v odkaz nebožtíků: „Uviděl jsem znova n e b o ž t í k a . . . a vydal jsem
se s ním hledat zapomenuté jméno, které je jménem mým. — Náš
díl věcnosti je ohraničen stejným obzorem."
To, co se stane smyslem Prokopova bloudění v Hr. st., je v této
knize jenom naznačeno. Předně v povídkách z poslední části knihy
sbírá s (vědoucí pozorností stopy svého dětství, zakutálené po kraji.
V samém ději titulní prózy se návrat domů příznačně uskutečňuje
při smrti matčině, ale při této poslední návštěvě po obě noci „zaznívá volání kukačky jako hlas marné touhy. Za čím ten pták tolik
teskní? Proč má ten zvuk takovou ozvěnu v našem srdci? Hledat
a nenacházet, být doma a nebýt d o m a . . . " Je to poněkud paradoxní, Karel Hrachovina je vytržen z milostného zaslepení vůní vzpomínek na domov, ale když byl doma, domov se mu počal odtrhovat
od země; a uviděl tam růst nový svět. Básník si s ohromením uvědom u j e neodvratnost změn, které se dějí nějak zcela mimo něj, i taková povltavská hospoda „podlehla rychle nevyhnutelným změnám".
S tím větší úzkostí pozoruje v rozplývajícím se domově „jakousi
obnovu, která nezbytně doprovází vznik nové domácnosti". V tomto
odcizujícím se světě nezbývá než na venek resignovat a skrýt se za
normální šaty a kariéru, vlastní cestu však ukazuje v Doslovu „obraz neznámého svatého s holí a v poutnických sandálech". Od knihy
D. pl. se velké Čepovo téma „dvojího domova" rozvíjí stále závratnějšími akordy a nejkladnějšími postavami jsou typy poutnické se
zraky „upřenými na neviditelný předmět".
Umělecky pokračuje D. pl. v linii předešlé knihy, na čtenáře vydechuje podobné oblaky vůní, ale vlahá něha L. je vystřídána bouřlivějším zabarvením. O změně temperatury jasně poučuje záměna
„chumáčku" za „chuchvalec": všechny ty „ořezané chuchvalce v r b "
i „chuchvalce omamného dechu" vrhají poněkud drásavý stín. Znepokojující je také v úvodním příběhu komposiční nepoměr mezi
krvavou ranou děje a tenounkou vrstvou kladných jistot, která má
ránu narychlo zacelit. Básník zřejmě komponuje příběh Karlův a
Jindřiščin jako tragedii, jistě nejsou bez významu poměrně četné
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zmínky shakespearovské. Úmyslem umělcovým bylo asi nabrat něco
z kouzelné životní látky geniálního dramatika a hlavně fixovat rozeklanou postavu Karlovu jakousi lázní hamletismu, výmluvné je zvláště toto místo s posledních stran D. pl.: „ „Spát, spát," opakoval
jsem si slova dánského prince, a probudit se na jiné planetě, v těle
někoho jiného, a začít znovu, začít se vším znovu." Je důležité, že
také jako v Shakespearově Hamletu je tragické rozdvojení hrdinovo
ve vztahu s jeho rafinovaným smyslem uměleckým. Karel je obdařen
vzácným kritickým smyslem, čte především básníky bídy lidského
srdce a prožívá bouřlivý kvas poválečné poesie české. I když je to
diskrétně podřízeno komposičnímu rámci, klade se tu bolestná otázka o smyslu poválečného básnictví a poměru života díla a života
básníkova. Spolubydlící Karlův Vojtěch Vápeník je postava téměř
stejně závažná jako Jindřiška, jsou charakterisováni jako bytostní
blíženci: „Táž animální dravost u něho i u ní, totéž samozřejmé sobectví, týž elementární fatalismus. Opilost životem —? Nebo trvalý
stav dítěte našeho věku?"
Viděli jsme, že ústřední prózy D. pl. nakupily celou horu tragických otázek, a je úkolem románu Hranice stínu, aby toto nesmírné
břemeno pozdvihl. Nutno hned říci, že po stránce umělecké komposice tu básník ztroskotává, jednak je to jeho nejroztříštěnější dílo,
jednak se neuvaroval některých theatrálností. Je také cítit leckde nevrlost, má-li udržovat vnější jednotu dějovou, na př. libovolně jsou
vsouvány do mezer dějových výseky ze školní práce Prokopovy, a
vůbec stoupá z díla jakási nespokojenost. Jsou ovšem v románě
nádherná místa, ale celkem se rozestupuje na několik postav se samostatnými novelistickými příběhy. V popředí jsou dva hrdinové,
kteří se podělili o úlohu dřívějších ústředních postav, jako byl Jakub
nebo Karel Hrachovina, a sice Prokop Randa a Jan Šimon. Doplňují se jako kontrasty, jejich osudy se pravidelně kříží, tak při
Prokopově odchodu z domu, v milostném dobrodružství s Jiřinou
Vaňkovou a především v rozhodnutí zůstat doma či odejít. Lze
snad říci, že Prokop hledá svůj domov po matčině straně a Jan
osud po straně otcově. Smyslem jeho návratu je čistá památka matčina: „Jejím tajemstvím byla podivná vnitřní líbeznost a čistota,
která ji všecku prozařovala. Zdálo se, že vůbec na sebe nemyslí, že
v ní vůbec není otráveného kořínku, který rozleptává podoby jiných
lidí." Pro tuto podobu si jde Prokop do rodného kraje, přesně jak
bylo napověděno v D. pl., a najde tuto podobu a ospravedlnění své-
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ho bloudění u starého Zavadila, děda s matčiny strany. To je
opravdu skvělá postava, která zasvětí Prokopa do tajemství tradice,
předá mu odkaz mrtvých pokolení: „Chodil několik dní opojen, jako
by cítil dotek celého řetězu srdcí, která mu odevzdávají rytmus svého tlukotu. Jeho osamělost na zemi, jeho nejistá cesta, jeho promrhaný čas — všecko najednou nabývalo smyslu. Cítil se najednou
vržen do tajemného společenství, a jeho jednotlivý úděl pozbýval
trpkosti." Jinak je ovšem Prokop vtělením chabosti, která poznamenávala Karla Hrachovinu, zvláště vystupují jeho truchlivé rysy
konfrontací s farářem Stoklasem, který je ve všem všudy jeho robustnějším dvojencem a přísným soudcem. Jde o dvě věci, umění a
rodný kraj. Umělecká značka Prokopova jsou básně Traklovy, vydávající vůni „ztlívajících květin", a farář soudí velmi ostře: „Je to
ovšem básník; jeho jediná knížka by stačila, aby poznamenala jeho
stopu. Jinak však je to kolísavé světlo a jeho život by snadno mohl
být dlouhým čmouděním", a se strmou pregnancí: „To všechno je
psychologie, a co s psychologií, když jde o smrt a o život?" Zde je
zavile stupňována hamletovská pochybnost o umění z D. pl. a podobně ostře se rozšiřuje propast mezi disonančními hlasy rodného
kraje. Sám Prokop si jasně uvědomuje mizení hmotného domova:
„Krajina vzpomínky leží vždycky někde jinde, vznáší se nad zemí
jako přelud z páry a světla" a briskně to říká farář Stoklas v krásném odstavci, začínajícím větou: „Ten chudák básník, který je posedlý hledáním svého domova!" (str. 89—90). Téma domova zasahuje ovšem i do druhé půlky románu, do osudu Jana Šimona, a t a m
se k němu ještě vrátíme. Vlastní klíc k postavě faráře Stoklasa a
tím nepřímo i k postavě Prokopově je v otázce po poslední opravdovosti života: „Udělal pro ně všecko? Mohli by odolávat, kdyby se
opravdu postavil svým vlastním tělem mezi ně a Ďábla, kdyby se
sám vrhl na váhu jejich spásy?" Je to ohlas úzkostného výkřiku ze
Zeměžluči: „Co by se všecko na světě musilo změnit, kdyby se toho
(se. kříže a Krista) některý blázen (byli prý takoví) chopil jako skutečnosti! Jaká pohroma!"
Kdežto milostné záležitosti Prokopovy jsou ve svých obrysech podivně rozmazány, ať jde o vztah k Anně Králové, ať chvilkové omámení Jiřinou, ať o sympatie k Terezce Roubalové (i tu všude Prokop
sbírá především podoby, jako vůbec smyslem jeho figury je aeneovská katabase do podsvětí), dělá Jan Šimon některá vášnivá gesta
smyslové lásky, jako by byl pokračovatelem milostného omámení
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Karlova z D. pl. Je to týž úmysl požádat o ruku zrádné krasavice,
totéž pozdvižení ruky na nevěrnou Jiřinu při posledním setkání, ale
tato gesta nejsou dotažena, Jan netone tolik v kouzlu ženy, fascinuje
ho již druhá skutečnost: „V jeho výraze bylo tolik vášnivé něhy, že
to z něho tryskalo jako příliv sopečného s v ě t l a . . . ale tuto chvíli už
to nebyla jenom Jiřina, co zaněcovalo toto světlo, nýbrž něco skutečnějšího, něco, z čeho je uděláno všecko." V poněkud patetické
scéně u faráře Stoklasa úpěnlivě křičí s postavami V. „Deus, ne
sileas", je proti Prokopovi vášnivcem života i ducha. Je také daleko
bezpečněji zaklíněn do rodného kraje, pracuje sám na polích a pozoruje otce a bratra, jak bez reptání na zděděném kuse země zdvihají těžké břímě: „Jeho rod byl usazen na stejném gruntě v Habřinách už nejméně čtyři staletí, a rodný k r a j se zařezal do duše všech
Šimonů linií svého obzoru a barvou svého světla." Právě proto má
sílu k svému rozhodnutí odejít z domova jako poutník. Jeho básnickou zkratkou je mohutná balada Claudelova na rozloučenou a
klíčem jeho osudu je opět kněz, hrdinský misionář P. Antonín Zavadil. Tato blýskavá postava rozlévá oslnivé světlo, jehož paprsky
aspoň v plánu unikajících dálek sjednocuje hlavní herce románu. Jím
se zahlazuje propast mezi Šimonem a Prokopovou půlkou díla, nejen
jsou s ním příbuzensky spjati Prokop Randa a starý Zavadil, jeho
otec, nýbrž také faráři Stoklasovi svítí do paměti příklad jeho statečnosti na frontě. V jeho postavě konečně je uchopeno téma „dvojího domova" ve svém posledním duchovním dosahu: „Kdo ví, kolikrát se m u zdálo o stínu těchto stromů v žáru příkré stezky, kterou
si zvolil."
Jan Šimon, který si s takovou úzkostlivostí uvědomoval: „Nic
není tak nebezpečného, jako když člověk nechává míjet čas a sám
s ním nepracuje", odchází, protože, když „vystřízlivěl, zůstalo něco
ležet vedle něho jako kus křemene spadlého do snu, něco těžkého
a tvrdého, co má objem a tvar". Od této chvíle budou Čepovi dělní
lidé vždy tvořit a dotýkat se věcí, které mají určitý objem a tvar.
Tápající a hledající Prokop zůstává ve svém proměněném kraji, prožívá nový pocit. Přišel vlastně nazpět jako cizinec, ale není už cizí,
i když je sám. Zamíchal se do osudu lidí, které našel kolem sebe, a
hlavně může mluvit k mladým lidem. Ztělesněním přicházejícího pokolení je Vojtěch Staroštík, který bude mít v příští knize výraznější
pokračovatele.
Podobně jako je roztržena dřívější jednotná figura mužská na
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Prokopa a Jana, tak i dva póly ženské duše a sensibility jsou ztělesněny odděleně. Jiřina Vaňková je dědickou Albíny Drůzové, na rozdíl od ní si však zahradí obě cesty k úniku. Dvakrát se v ní probudí
pocit souručenství se stárnoucí matkou, „její nevýslovná trýzeň už už
hledala trhlinu v jejích prsou, aby se jí vyřinula, aby se spojila s bolestí této ženy", ale zadrží toto nutkání a vrhne se na osudnou cestu.
A stejně zadupe a zažene vábení vánoc: „Jiřina zarývá zuřivě obličej
do podušky, aby k ní nepronikl ani záchvěv radostného paprsku."
Její osud je pak tak neodvratný jako mlčenlivý pád sebevrahů ze Z.
Anna Králová naproti tomu je čirý jas, ačkoliv její muž vnějšími
rysy ku podivu připomíná Karlova soka z D. pl. I ona má určité
ladění básnické, jejím pravzorem je hrdina Calderónovy hry Život
je sen. Jejím metafysickým jménem je „svoboda", „vnitřní světlo,
které z ní prosakovalo, utápělo její zevnější podobu". J e ženským
podobencem P. Antonína, stejně jako on: „Držela se na rozhraní,
odkud je vidět na obě strany. Ne že by neuměla přilnout k tomu, co
pomíjí." Jenom na rozdíl od neuvěřitelného askety žije a může mluvit, žije v neskutečné dálce a mluví překrásně: „Věci jsou sice ještě
na tomto světě, ale zároveň už na onom. Je to účinek nepatrného
otřesu. Smrt je asi něco takového."
Jestliže Hr. st. byly při vší skvělosti vnitřních zkušeností přece jenom ve svém uměleckém půdorysu roztříštěné a prostoupeny jakousi
podivnou vlnou nespokojenosti, je další Čepova kniha Modrá a zlatá
přímo jedinečně harmonická, po mnoha stránkách ještě kouzelnější
obdoba šťastných Letnic. Především jsou usmířeny oba mučivé problémy, které tragicky rozviřovaly ovzduší románu Hr. st., problém
umění i rodného kraje člověkova. V ústřední próze Zápisky Jiljího
Klena je zase nalezen smysl umění, snad se vztahem k polemice, která se tehdy vedla po časopisech o výrok P. Valéryho: „Asi tak od
dvou let jsem se dal znovu do Homéra a do tragiků. A také clo
Shakespeara. Víš, tam je to, co ti dnes nemají: cosi velkého a rytířského, ochota přijmout tragiku života. Vědomí, že život je posvátný
a slavný a že se jisté věci nesmějí obracet naruby. Může se tomu říci
víra." To ovšem není všechno, Čep se vyrovnává s úkolem umění
daleko složitěji a nejen do minulosti. Do této souvislosti patří přednáška rady Klena a hlavně kázání P. Leona. Zde básník podivuhodně
pronikl do tajemství živého slova, v každé větě o onom kázání jsou
zhuštěny celé oblasti poznání. Tato nová víra v moc a poslání poesie
má samozřejmě odraz v celém rázu próz M. zl. Druhá zralost Če-
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pova slova se projevuje zvláštním spočinutím na materiálu slovním
a podivně rovnoběžným stylovým dějem, zduchovněním a současně
zreálněním. Nevýslovná sladkost a jistota prolíná teď každou větu
Čepovu a básník potřebuje daleko méně slov k zpodobení dějů vnějších i vnitřních. Uvádím na př. tak stručné a tak pádné postižení
zoufalství, bez násilného symbolisování a vymýšlení: „jakési zpustošení zevnitř, sněť nudy". Také osoby se nějak zaoblují, jejich řeči
s nimi přirozeněji srůstají, stačí upozornit na komposiční úlohu
hospodského Dalibáby. Nepochybuji, že je to po umělecké stránce
jedno z nejdokonalejších děl, které kdy bylo napsáno českým jazykem, je to úžasné vítězství ducha i slova.
Rovněž druhá bolestná otázka z Hr. st. ztratila svou trýznivost.
Rodný k r a j propadá ovšem ničivým změnám, ale postavy tří próz
M. zl. si nezoufají. V nejstarším Ponocném Josef Brach po promrhaném životě přece se necítí v rodné vesnici vyděděncem: „Habřiny se
staly jeho državou, jeho lénem, a zatím co jejich obyvatelé rozeznávali jenom to, co bylo jejich domem a chlévem a poli, on viděl
jejich obrys na pozadí času a stín, který prostírají v noci okolo sebe
jako svůj příští hrob." V Hr. st. si ani farář Stoklas netroufal Prokopovi nahlas říci své myšlenky o marnosti lpění na hmotném domově a nezbytnosti naděje jen nadpřirozené („Ten chudák básník . . . " ) : v poslední povídce M. zl. Zatopená ves farář Hrubý vážně
říká doupovským farníkům: „Nesmíme zapomínat, že náš domov
není provždy tato hromádka kamení a hlíny, kterou jsme si slepili.
Jsme svobodné dítky Boží, a z tohoto synovství nás nevyvrátí žádné
vystěhování a žádná zátopa. Naše pravá vlast m á těžiště jinde a bude
trvat, i když tento svět pomine." To jsou slova, která tiší všechny
bolesti, a významné je, že i v nejosobnějším okruhu představovém a
citovém je naznačeno překonání rozporu mezi poutnickým údělem a
marným hledáním ztraceného rajského kraje dětství, jinými slovy
mezi Šimonem a Prokopem Randou. Hrdina titulní prózy M. zl.
„chodí okolo věcí jako divák a poutník", žije teď v kraji, v němž
se nenarodil, a vzpomínkový svět k němu připlouvá, jenom aby ho
unášel tam, kde už navždy zakotví: „A najednou se opět vynořuje
tato potopená pevnina — nebo je to snad koráb, který mě má odvézt
na dalekou cestu?" Proces se blíží k dovršení, kraj dětství se již téměř úplně odpoutal od hmotné země a vyráží k plavbě do druhých
světů.
Nejpevnějším poutem, které spojuje M. zl. s L., je hlas radosti,

473

ne již plašený a kradmý, jako sem tam zazněl v Hr. st., nýbrž jasný
a mnohonásobně instrumentovaný. J e v povídkové komposici přidělen Petru Markovi a jeho synu Vojtěchovi. Po prvé se ozve v přátelském rozhovoru: „Víš, řekl bych, že bolest a zlo a nečistota nesahají nejhlouběji: nejhlouběji je radost." Pak stárnoucímu Klenovi
po letech zazní „z roztrženého modra nad hlavou", po druhé „skoro
zároveň s prvním zakvílením oddané písně skřivánkovy" a ještě při
setkáních s mladým Markem a jeho milou. Píseň radosti se v M. zl.
téměř ani nezakolísá větry lidských vášní, ale to jen proto, že úpěnlivý křik V. „Deus, ne sileas" se blíží vyslyšení, nadchází svátek Letnic. Dotýká se této skrytosti Boží ve své přednášce Klen, hlavní
drama se odehrává v nitru Vojtěcha Marka. Zpovídá se ze svých
bojů s neviditelným nepřítelem, kterého chtěl vypudit ze záhadného
mlčení jako Jan Šimon: „Ta nejistota je právě z toho, z čeho je ne
moc, smrt, a čemu se říká — h ř í c h . . . Anebo si namítejte, chcete-li,
dupejte a zatínejte pěst — hrajete, prosím, komedii před prázdným
jevištěm, nikdo vás neslyší. Dobrá. Ale vy přece dupete a zatínáte
pěst, protože si nejste jisti, že vás nikdo neslyší." Hodně Markovi
pomůže přednáška rady Klena, ale hlavním ručitelem jistoty, že nejsme opuštěni, je opět jako v L. kněz, misionář P. Leo. Jeho kázání odplaví všechny pochybnosti, Vojtěcha nejímá již stará hrůza
„jako by se měl vždycky propadnout kus pevniny, na který mám
šlápnout" (a celá nesrovnatelná str. 135). Jiljí Klen prožívá zase tajemství Boží přítomnosti nejvnitřnějšími vrstvami duše, svatodušní
kázání P. Leona mu otevře pravý přístup k svátkům Svatého Ducha:
„Bylo to, jako když se v nás něco sesuje tím otřesem, naše stará
okoralá bytost, bázlivá a studená. Neviděli jsme nic než ten zvláštní
jas, který se podobal ohni a který nás pronikal skrz naskrz, který
zcela strávil naše srdce a proměnil je v živoucí p o c h o d e ň . . . Kdo ji
v nás bude moci uhasit? Vždyť i šlápoty tvých bosých nohou jsou
žhavé, pátere Leone." Bylo třeba obšírněji citovat, neboť zde je nejvyšší vítězství knihy, odsud pramení všechny jistoty ostatní.
Abychom se vrátili k analogii vergiliovské, básník je již v Latiu
a vybojoval si své místo. Teď je možno stavět domy, a aspoň renovovat chrámy. Začíná se to na stránkách povídek Čepových hemžit
jako na staveništi, dorůstá mladé pokolení, plné odvahy a chuti do
práce. Je tu architekt Tylšar: „Moci jednou stavět takhle. Něco, co
by vyráželo přímo z duše a rozvíjelo se v tvar jako b á s e ň . . . Víte,
já bych stavěl jako blázen, ze všeho, třeba z bláta nebo ze slámy."
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A Vojtěch Marek s mladým Václavem Válkem jsou budovateli nových domů a domovů, když staré zpuchřely a byly zatopeny přívalem nového času. Cesta do budoucnosti je vítězně proražena, řetěz
srdcí se prodlužuje.
Dovolával jsem při V. vlastních Čepových náznakových soudů
z Př., nyní doplňuji citát: „Napsal ještě několik kapitol, v kterých
se snažil užívat přesnějšího jazyka a přízvuku spíše osobního, ale i
toho nechal a spokojil se intimním deníkem, který mu byl jakýmsi
zpytováním svědomí." Ty kapitoly přízvuku osobního se zřejmě týkají knih od L. počínajíc, intimní deník můžeme s velkou pravděpodobností identifikovat se Zápisky Jiljího Klena, v nichž opravdu
zpytování svědomí je významnou složkou. Již v Ponocném Josef
Brach touží „vdechnout život tolika mrtvým dnům, připojit je k tomuto okamžiku" (vlastně byly to L., kde se po prvé výrazně projevila starost o celek a celistvost života lidského, myslím místo začínající „Přijde smrt a dokončí rázem to, čeho se nedostávalo naší
podobě"), v Zápiscích se k této osudové otázce, která je častým námětem literárním, na př. v Baringově románu Suknice nesešívaná,
přistupuje se soustředěnou vážností: „Spoléhal jsem příliš dlouho na
jakousi zkušenost, která rázem spojí řetěz náhodných dní a let, dodá
jim smyslu. Nepochopil jsem včas, že ta nenadálá zázračná zkušenost je udělána z namáhavého úsilí každé vteřiny, že nutno mít sám
sebe ustavičně v rukou."
Po tak neuvěřitelně štědré knize, jako j e Modrá a zlatá, j e básnické dílo Jana Čepa prozatím uzavřeno povídkou Příbuzenstvo,
Zhuštěnost slova je v ní ještě, pokud možno, stupňována, ale to nebrání, aby se nad dějem pokojně neprostíral nekonečný prostor. Básník shrnul na nevelký počet stran množství životních gest a výjevů,
které nejsou většinou nové, ale jsou nově uchopeny a oblity zralejším světlem. Básník se dotýká teď ran lidského srdce s nekonečnou
něhou, překonal již zcela pokušení bolesti pro bolest. Název povídky
vznikl z pocitu, který jsme konstatovali v Hr. st. a který prostupuje
vztah rady Klena k V. Markovi, že totiž člověk nemusí být cizí mezi
lidmi, i když zůstává sám. Jako v M. zl. Klen, tak v Př. profesor
Hejda „našel svou kolej . . . něco se v něm p r o t r h l o . . . podstatou
toho pocitu byla radost". Pokračuje tu posléze krystalisace onoho
základního tématu „dvojí domov", v poslední z těch proměn kraje,
které se táhnou od Husopasa, má Karel Hejda zřetelný pocit: „ . . . a
k r a j k němu najednou přirazil jako loď, která přistává. — Odkud
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k němu připlul? Kam ho odveze?" Uzavírám svůj pokus o postižení
duchovního dramatu, které se bez oddechu odehrává za knihami
Čepovými, a končím krásným odstavcem, do něhož sevřel básník
své vidění rodného kraje: „Karel Hejda znal tyhle chvíle, ten podivný pocit, že na každém místě, v každém okamžiku probíhá dvojí
rovnoběžný děj a známé věci se lehounce zachvívají dotekem neviditelného průvanu. I tento kraj, na první pohled střízlivý a plochý,
je zbrázděn výmoly tajemného přívalu a jeho obyvatelé jsou krutě
otloukáni jeho nárazy."
Podobizna básníkova, kterou jsem zde podal rozvinutu v čase,
je ovšem nutně hrubá, bylo by ji třeba prokreslit dalšími rysy.
V díle Čepově narážíme ještě na několik témat, která přímo vybízejí, aby byla ve svém rozvíjení podrobněji sledována. Do
mnoha podob se láme „mythus duše", uvádím heslovitě „písmo
šlépějí", „všechny bytosti jsou naroubovány na tajemnou jednotu",
„cítil se najednou oděn v nebožtíkovu podobu" — stejně složitě
se projevuje představový komplex smrti, smysl smrti je neustále
tříben, vede s e zápas živých s její hrůzou, příznačně se proměňuje
gesto umírajících a nebožtíků. Do próz básníkových vpadá v nekonečných variacích čas, jako proud a jako propast, podobně se
postavám próz na chvíli promění kraj, jednou jako mámení,
jindy jako oslnění. Nesmírně poučné by bylo také obejít dlouhou
řadu křížů od zmíněného dřevěného kříže na rozcestí (Dv. d.) po
Catalinin krásný krucifix, který pošle Klen nevěstě Vojtěcha Marka
(M. zl.), stejně nabádavé proputovat kostely od farního kostela na
návrší po španělskou „katedrálu čnící takřka přímo z moře lesem
svých vysokých opěrných pilířů". Linie Čepových kněží, vynořujících
se ze sebevražedné hrůzy a nakonec zvěstujících radost, je snad
jasná z předešlých výkladů, ale dal by se ještě sestavit z jeho líčení
poutí a svátků krásný obrazový doprovod k církevnímu roku.
Básník ovšem neméně intensivně vnímá babylonské zmatení bezbožné doby a stejně často formuloval i svůj odpor k „pustošícímu
přívalu vulgárního věku". To všechno by neobyčejně prohloubilo
podobu Čepova díla, ale nezbývá než to ponechat speciálním studiím.
Zato bych rád ověřil správnost svého vyměření duchovní pouti
básníkovy na dvou příkladech.
Ve 2. č. letošního ročníku Řádu jsem se pokusil ukázat, jaký
smysl, celkem jednoznačný, má slovo a pojem „přítomnost" v díle
K. Čapka. Čepovy knihy se ku podivu přesně, přímo chemicky
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přesně liší tím, jak v jejich prostředí reaguje, jak se v nich zabarvuje „přítomnost". V. jsou charakterisovány „svatou přítomností", přítomnost je privilegiem věcí neviditelných, na př. mrtvé
matky a Hostie („přítomnost dech zatajující"). Tato výlučnost jde
tak daleko, že slovo „přítomnost" se nahrazuje slovem „skutečnost",
jde-li o živého, na př. „skutečnost cizí ženy" (o Rozárčině maceše).
V Z. se téměř úplně vytrácí metafysický odlesk slova, čteme sice
o „strašlivé přítomnosti" oběšené Karoliny V., ale jinak sestupujeme
k střízlivé realitě: „v ostrém světle přítomnosti", a v povídce
o Albíně Dr., tak cele udělané z vášnivé látky života, čteme o „přítomnosti takřka tělesné". Pád z výšin, kterých bylo ve V. náhle
dosaženo, je výslovně přiznán v závěrečných Příznacích: „Cítil jsem
hroznou nemožnost obrátit se v myšlenkách k Bohu, který se mi
zdál nepřítomen, zoufale
nepřítomen".
Situace L. je jasná, v popředí jejich se ostře tyčí shluk drahých
představ: „Kostel byl zavřen, čněl tvrdě a příkře do letního soumraku. Byl hluboce vrostlý do země a vypínal se vysoko k nebi,
tak jako lidský tvor, v jehož srdci žhne také ono červené jadérko,
svědectví Boží přítomnosti". Ale v pozadí se rýsuje žena a „v její
přítomnosti tento hlas hluboce mlčel". V D. pl,, jak víme z komposičního rozboru a jak se zde potvrzuje, poměr je převrácen,
v popředí stojí žena, jejíž jména jsou Jindřiška a přítomnost:
„Ona byla z těch lidí, kteří mi už zůstanou mysteriem: nemusit
myslit dál než na přítomnost". Opuštěný milenec hledá „zbloudilou
stopu Jindřiščiny přítomnosti", teprve v polo dobrovolné, polo
nedobrovolné rekonvalescenci duchovní ho „proniká poznenáhlu
zřetelný pocit přítomnosti, která vyplňuje všecko a z jejíhož
okruhu se nelze vyšinout".
V Hr. st. po pomalém otáčení v předcházejících dvou knihách
je pohyb slova „přítomnost" nápadně zrychlen, to dosvědčuje
prudkou vnitřní dynamiku románu. Důsledně v celé knize je spojena „přítomnost" s „okamžikem". Oči Anny Králové znepokojují
Prokopa, „byly přítomny v každém jeho okamžiku", její jméno
„provázelo svou němou přítomností každý jeho okamžik". Jako
ke všemu, co se s Prokopem děje, je i k tomuto spojování přítomnosti s okamžikem klíč u faráře Stoklasa. V nesporné souvislosti s úvahami o neviditelné dráze, kterou musí urazit člověk
a lidstvo, a s výkřikem o dar síly, aby se mohl vrhnout celý na
misku vah, vydírají se faráři vzrušené otázky: „Jak to, Pane, žes
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mne postavil právě do tohoto okamžiku, který se zdá vymknut
uprostřed vesmíru jako odumřelá hvězda ? Jak mi ukážeš, že
i tento okamžik
stojí před tvým obličejem v ustavičné
přítomnosti?"
Tím se osvětluje poslední stránka románu o nové
cestě Prokopově: „Až do této chvíle bylo všecko zahaleno v přísvit
očekávání a měkké představy — a hle, tady je skutečnost. Tady
je přítomny
okamžik,
tvrdý a bílý! Nezbývá než jít rovnou kupředu, krok za krokem, a necekat útěchy od lidí." Upozorňuji ještě na poslední odstavec svého rozboru M. zl., hlavně
na slova „namáhavé úsilí každé vteřiny".
Po vášnivém zvratu v Hr. st., po zachycení v „tvrdém" okamžiku
přítomnosti znamená kniha M. zl. jisté usmíření, typickým dějem
je tu povlovný přechoď z jedné přítomnosti do druhé, asi analogický
objevenému teď vyrovnávajícímu posunu mezi dvojím domovem.
Obecně to říká Klen v hovoru s Vojtěchem: „Z této přítomnosti
pomalu mizejí (sc. nebožtíci), ale v té druhé — nezdá se vám? —
jsou čím dál tím naléhavější". Tak se mluví o mrtvé Catalině jako
o „drahé přítomné" a přímo před očima čtenářovýma se odehrává
tento děj v Ponocném. Nejdříve jsou to bez duchovního přízvuku
„vzpomínky jenom jako na stísňující přítomnost velikého opuchlého těla", ale pak náhle „syn nevnímal svého otce jako druhou
přítomnost, od sebe oddělenou", t. j. propadl za otcem do oné
pravé přítomnosti, vidí se už v rovině věcnosti. Vyskytuje se také
ono spojení přítomnost a okamžik, ale vše je nějak žíznivé posunuto k budoucnosti: „ . . . šlo především o to, aby ztrávil co nejpříjemněji okamžik, který právě trval, nebo spíše, aby jej co n e j snáz přečkal a vrhl se dychtivě na druhý, jehož přítomnost stejně
zklamávala". Nejskvělejší ovšem je místo, kde se usmiřuje onen
tragický rozpor mezi V. a Z., kde vítězný posun duše ke světlu,
prostupující celou knihu M. zl., zachvacuje nejhlubší tajemství;
přítomnosti. Básník prožívá mysterium období od Vzkříšení po
Nanebevstoupení, zalyká se s lidstvem osamělostí: „Cítili jsme
se opuštěni, jeho tělesná
přítomnost
nám chyběla. Bože
m ů j , jsme už tak stvořeni, že chceme cítit pod svou dlaní tlukot
živého srdce, teplo skutečného člověka". A nyní je tichý hrdina
M. zl. ozářen tajemstvím Letnic, ono místo jsem již citoval: „Neviděli jsme nic než ten zvláštní j a s . . . " Rozbor „přítomnosti"
v Čepově díle vyznívá stejně jako rozbor celku: posledním slovem
je ustavičné dělné úsilí duše, budiž ještě citována věta o P. Anto-
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nínovi, vznešeném přízraku, vznášejícím se ve výšinách nad tápajícími postavami Hr. st.: „Zamilovanou chtivost... dal on věcem, které se tobě zdají neviditelné, ale které se jemu staly makavými silou lásky a hrdinství"Druhé zrcadlo, v němž lze spatřit v odraze cestu Čepovu, j e
téma „modrá a zlatá", téma, které dalo jméno poslednímu souboru povídkovému. Kdežto světlo měsíční padá na scény přesně
determinované, mísí se až stereotypně se smíchem sebevraha, osvětlení „modrozlaté" je nesmírně citlivé a temní či zjasňuje se
při každém záchvěvu duchovním. Již v Dv. d. obě nejosobnější
povídky, pojaté pak také do výboru v Z., jsou dramatem modré
a zlaté. V Domku čteme o nebi: „Jeho modrost byla nasycena
sladkou září a listí na stromech přijímalo od ní blažený odlesk".
Ale pak „se Jeníkovi zatmělo v očích" a v druhé povídce Do města
se tento pocit ještě zesiluje — až k smrti, ještě v očích utopeného
chlapce „tkvěla naplno m o d r á ú z k o s t " . Ve V. je téma ztajemněno: „Šla v poledne žhoucím zlatem roviny, na niž vrhala
jenom bezmračná tůň oblohy svůj záhadný stín, plný tiché hrůzy".
To je ovšem věta z nejspirituálnější prózy V., v Husopasu je klidnější zářijový obraz: „Nebe nad obzorem tiše stálo v modři a
zlatě schylujícího se slunce". V Z. vlastně není „modré a zlaté"
(stejně jako se tam rozplývá metafysický obsah „přítomnosti"),
je tam jenom „modrá úzkost" a třikrát jemně přehraný akord
„modrá — r u d á " (ústřední povídka Lucie Laurová). Tím se Z.
vrací k povídce Do města z Dv. d., změny jsou spíše jenom stylistické, proti vlčím mákům jsou v Z. jeřabiny: „Tichá modř oblohy, v níž krvácely červené trsy jeřabin".
Kniha L. anticipuje také v tomto ohledu, jako v tolika jiných,
M. zl. Již v L. svítí „modrá a zlatá" na cestu Jakubovu, jako
naopak v M. zl. je svorníkem knihy svátek Letnic. Není možno
uvádět zde četná místa, kde v L. „vzduch tekl a voněl jako medovina" a hrdina povídky jej s rozkoší ssál, citujji pouze útržky ze
dvou prolínajících se okamžiků Jakubova života: „Jakub zvedá
hlavu, polyká to světlo a tu tekutou modř, srdce se mu zdvíhá,
zdvíhá, zalyká se sladkostí — naposledy, naposledy!" — " A s malým posunutím: „ . . . byl jasný den, odpoledne plné zlata a modři,
cesta se zaleskla a zdvihla od země, stoupala výš a výš do té modré
sladkosti, dech se tajil, srdce se zalykalo blahem, ještě jeden,
doušek, ještě o krok v ý š . . . naposledy". Po zvláštním zhoustnutí
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a přiblížení modrozlatého světla v L. značí D. pl. jakési zaostřeni
modři a napětí mezi ní a zlatou. V letním vyvrcholení milostného
opojení vnímají milenci i slunce a oblohu jako kus „drahocenné
látky života": „Řekli-li jsme „slunce", byl to opravdu onen nádherný příval nepopsatelného světla, které vychází z neznámého.
zdroje a proniká modravými spoustami vzduchu". Po odchodu
Jindřiščině „přívaly světla byly znenadání pohlcovány propastmi
modré tmy" a vzniká nový akord, „modř oblohy zhnětená s hlínou podzimních polí". A teprve v kladném závěru D. pl. složitým
zrcadlením se zjeví modrozlatý motiv L. jako „krása polních květin,
které vypily barvu slunce a modř oblohy".
V Hr. st. se umocňuje zářijové světlo Husopasa, světelným leitmotivem románu je tato věta s počátku: „Září je skoro vždycky
krásný měsíc, ale toho roku bylo všude tolik modři a tichéhosvětla, že to člověka obléhalo se všech stran". Hledání domova
je zdůrazněno tím, jak světla jsou vržena na rodnou vesnici a na
starého Zavadila: „Střechy vesnice se choulily hluboko na dně
modré a zlaté propasti". A smrt starcova je překrásně oslavena
zlatomodrou oblohou, smíšenou s hlaholem zvonů: „A do této
široširé modři, do tohoto líbezného světla, které stékalo tiše po
cestách, zaduněly zvony, ohlašující smrt starého Zavadila, posledního pamětníka starých č a s ů . . . jejich (sc. lidí) myšlenky sledovaly s chvěním rozmach a vznešenost této závratné melodie, která
otřásá zemí a dotýká se nebes — této burácející melodie, na jejíž
rozpoutání stačí život a smrt jediného člověka".
Závratná symfonie modré a zlaté ve stejnojmenné knize daleko
převyšuje ovšem vše, co dříve básník na toto téma napsal, a vymyká se popisu. Harmonicky se tu prostupuje trojí obloha, trojí
„hlubina široširého azuru, prosáklého světlem". Obloha nad hanáckou vesnicí z dětských vzpomínek se mísí s oblohou nad vltavským krajem, v němž teď unavený poutník žije, a do toho pálí
žhavé slunce nad španělským mořem a španělskými skalami. Hrdina M. zl.: ,,pochopil, co je to s v ě t l o . . . . Deus est lux, vzlykl jsem,
hledě do roztrženého modra nad hlavou a cítě otevřenou ránu
v srdci". Jakmile je překonána bázeň a odhodlaně nastoupena cesta
ke smrti, zahlédne vykoupený poutník současně onu trojí oblohu,
jemně zbrocenou unikající krví: „ . . . úžasný prostor modři prosáklé světlem, podbíhající na spodním okraji červenou krví. Hleděl jsem na to se zatajeným dechem, jako bych to vidjěl po prvé..
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A vskutku, kolikrát jsem přistihl za svého života čistotu nového
dne, to první zakrvácení! Jenom cesty mého dětství jím byly potřísněny a potom zdi té katedrály, která se vztýčila s lesem svých
pilířů uprostřed nebe a moře, na samém útesu jižního ostrova, po
oné strašné noční plavbě, jež viděla mou největší lidskou bídu".
A už docela něco nevýslovného je trhaný hymnus představ poutníkových, než ho pronikne „sladce vražedný" paprsek světla; někdo
měl štěstí, že slyšel tyto poslední stránky M. zl. předčítat samého
básníka.
Snažil jsem se již při rozboru jednotlivých knih ukázat souběžnost růstu duchovního a uměleckého, naznačil jsem také s počátku
některé rysy básníkovy poetiky. Chci teď sestavit jakýsi vzorník
Čepova umění slova, z každé knihy jsem vybral po jedné větě,
pokud jsem dovedl posoudit, větě vrcholné. V povídce Smrt š e v c e
Nerušila čteme: „Rád se dívá na proud přečisté vody, která se ř i n e
z roury a je prostoupena barvami večera, rád se dívá, jak se podivně tříští o čistý vnitřek putýnky a zvoníc splývá, s modrými zvuky
klekání". Je to zhuštěný Dvojí domov: dvojí čistota, barvy a zvuky
večera, ale při tom všem linie poněkud suchá a celek nepřehledný
pro nedostatek prostoru. Ve V. o R. Lukášové: „Byla s nimi spřátelena velmi důvěrně a znala dobře tón, jaký vydává stín větve,
když se dotkne měkké sladkosti trávy, a nevýslovnou tesknotu, když
na sebe pohledí bílá silnice,, ubíhající do modré dálky, a nízce shrbený štít Lukášovy střechy, uzavírající malý schoulený prostor"'.
Vidíme tu hlavní znak celé knihy, subtilní ráznost, s níž jsou představy rytmovány, slyšíme hudbu věcí neviditelných. Po komposiční
stránce měřeno, objevil tu již umělec metodu povlovného rozehrávání slovní hudby, vlastní akord zazní až po nenápadné předohře, tento způsob říkat hlavní věci a skvělá slova jako pokračování po spojce „a" rozvíjí Čep bohatě v dalších knihách. Zato
druhá část větné architektury působí dojmem přílišné předsevzatosti, slova jsou do kontrastních členů jako by nahnána. Ze Z.
cituji tuto kvintesenci čirého zoufalství: „O Štědrém večeru stála
Lucie sama v tmavém pokoji a dívala se, jak se láme na ledovém
povlaku okenní tabulky fialový paprsek hvězdy, který jí ryl
v srdci jako tvrdý diamant. Dívka přimhouřila oči a naslouchala
s tragickou rozkoší tomuto vysokému tónu, kterému odpovídalo
v dálce dlouhé úpění sýčka jako bezútěšný pláč bludné duše, jako
vábivé lkáni zamrzlých tůní a rybníků, skrývajících v hlubinách
Řád 31, 1939
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zrádné blaho a nekonečný žal". Mimochodem připomínám podobné
vánoce Jiřiny Vaňkové, takže by se dalo soudit na reálný prožitek.
Proměna, která se ve V. přes určitou deformaci přece jen zdařila,
padla zde do přerývky a nemůže dost dobře přesvědčit, čtenář
se ptá, proč „tvrdý diamant", proč „vysoký tón"? Již ve V. byla
druhá půlka přetížena, zde se úplně utrhla a propadla jakési
rétorice, třebas vznešené.
Proti tmě, ledu a žalu Z. zalije nás v Letnicích zcela odlišné ovzduší jasu a radosti. Cituji hned z první prózy: „Země se třpytí
v rose a karmínové krůpěje polního kvítí vlhnou písní ptáka,
který se zalyká v oblacích horoucností a něhou". Zázračně sytý
zvuk slova (několikanásobná aliterace, konec vydechnutý hláskami
„ h " a „ch", atd.), nadpřirozená vlahost smyslu slov, s rozkoší
zdvižená konstrukce vět, to vše dělá z úryvku nezapomenutelný
svátek slova. Vůbec považuji titulní Letnice, tak bezstarostně uvolněné v komposici, za nejomamnější prózu Čepovu, za stylové vítězství, opojené vlastní silou. V D. pl. se nelze ubránit, aby zrak
nepadl na slavné místo, které je jaksi útočištěm metafysických
nadějí v knize jinak proniklé krvácejícím příběhem vášně — sám
jsem již dříve po částech místo ocitoval: „Kaplička na návsi byla
otlučena se všech stran, a když jsem nahlédl mřížovými dveřmi,
překvapil mě na oltáři obraz neznámého svatého s holí a v poutnických sandálech. V jeho očích, upřených na neviditelný předmět, se zrcadlila tesknota lidských cest a krása polních květin,
které vypily barvu slunce a modř oblohy". J e zde řečeno vše:
krása z L. je ztlumena, za mříží se vynořuje předobraz P. Antonína.
Logicky jako v Z. je tu zlom větné stavby a v něm poutnické
sandály a „žár strmé stezky". Místo plavé radosti opět tesknota,
ne nepodobná tesknotě R. Lukášové. „Malý schoulený prostor" nestačí trvale žíznivé duši, sbírají se síly k nové pouti,.
Z románu Hr. st. považuji za nejcharakterističtější místo o faráři Stoklasovi, motiv zvonění dotýkajícího se nebes se vyskytl již
v kapitolce o „modré a zlaté": „Sotva vyšel z lesa, uslyšel dunění
habřinských zvonů, které se rozlévalo vysoko pod modrým nebem.
Faráři se zdálo, že jeho barva a stín potemněla těmi hlubokými
zvuky, a to v něm znovu oživilo úzkost, která ho svírala poslední
čas". Svět Čepův se tu poznatelně zlidšťuje, křehké míšení barev
a tónů má nový ráz, úzkostí o člověka „barva nebe o stín potemněla". Také celé vidění básnické je více vázáno na člověka, na jeho
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gesta („vyšel", „uslyšel") a na tep jeho srdce („zdálo se", „úzkost
svírala"). Mottem básnické metody v Hr. st. by mohla být slova
téhož P. Martina: „Tanul mu na mysli příklad těch, kteří docela
přemohli přírodu a viděli jenom Boha a člověka, pro kterého je
třeba nasaditi všecko".
Z knihy M. zl. lze citovat na pohled velmi prostou větu: „V pokoji
se chvěl průzračný soumrak, v kterém se slabě čeřily obrysy našich
postav s bílými skvrnami tváří a rukou." Průduchy neviditelného
světla se otevřely, všechno pozemské je zhloubi vyvráceno a unášeno
neodolatelným příbojem. Ustaly křeče cukajícího srdce lidského,
není třeba se zmítat, slovy „slabě se čeřily" je vyjádřena sladká
jistota, že všechno bytuje současně ve dvou světech.
V M. zl. je rozřešen, jak se zdá, definitivně stylový problém Čepův, který je totožný s problémem duchovním, totiž rozpor „dvojího
domova". Dráždivé kouzlo všech citovaných ukázek vyvěrá právě
z prostupování dvojí skutečností, viditelné a neviditelné. Jan Mukařovský ukázal na podobný stylový problém u Máchy a na významné
postavení slovesa „mísit" v jeho poesii. Některé Čepovy prózy
jsou přímo komponovány na motiv tohoto slovesa, na př. v D. pl.
povídka Pouť, většina velkých scén, počínajíc L., je vybudována na
prolínání dvou pásem, zjasněné vzpomínky a přítomné chvíle, namátkou uvádím návrat Prokopův s počátku Hr. st., do něhož synkopicky zaznívají útržky vzpomínek na někdejší návrat s matkou.
Také tento problém by zasluhoval zvláštního vyšetření, zde jen
upozorňuji, jak v M. zl. zároveň s vítězstvím duchovním je potřena
jakákoliv roztříštěnost stylová, jak je rázem dosaženo nezvyklé
oproštěnosti, jenom zdánlivě snadné, neboť se v ní tají mocný pohyb.
Není už celkem co dodat, postavení Čepovo v našem písemnictví je
jasné. Jak ukázali M. Dvořák, Jan Franz (O Janu Čepovi, Listy pro
umění a kritiku I., str. 84 a další) a R. Černý,*) vyrůstá jeho básnické dílo z tradice Březinovy. Sami jsme viděli, jak Čep přejímá
hymnus bolesti, také pro něho jak platí verše Březinovy: „Krev
naše, zdá se vyprýštila z tajemné rány Všeho a vtekla do našeho
těla a křečovitým pulsem v něm víří," ale stejně jako Březina přehodnocuje i Čep bolest a v dvojím nádherném vzepětí duše, v Letnicích a v Modré a zlaté, dobude „radost, dar příliš těžký, jenž
*) Tvar, II., str. 186—190: „Umění Čepových Vigilií", Listy pro umění a kritiku, III., str. 513—517: „Tradice postav Jana Čepa".

483

z dětských rukou dosud nám padá". Aspoň naznačeno bylo, jak
Čep přetvořuje Březinovu Legendu tajemné viny i Mythus duše,
samozřejmě básník o celé pokolení mladší přesunuje poněkud přízvuky. Proti grandiosnímu rozletu Březinových Pokorných dobyvatelů stojí u Čepa „obraz h r d i n s k é p o k o r y člověka před Boží
vůlí" (Z.), cesta Čepových postav vede déle pozemskými pěšinami
a jeho hrdinové tíže zapomínají na „ostrovy zajetí svého", ale v podstatě jdou stejně „hrdinsky a pokorně".
Prodlužuje-li Čep velebný hymnus Březinův v jiné poloze, je zato
jeho dílo palinodií na blasfemické skladby o něco staršího mistra
české prózy, Karla Čapka. Snad by zjistily u Čepa i přímé náznaky
polemiky s Čapkem, poslední slova prvního z Příznaků (Z.) se nepochybně týkají Čapkových kriminálních příběhů: „ . . a městský
strážník hlídá jejich metafysickou bránu." Lehce by se našly nesporné analogie v jejich díle: jmenoval jsem ve spojení s V. Čapkovu
první samostatnou knihu Boží muka a u obou je pak metafysický
vzlet zavalen tíhou hmotné skutečnosti, u jednoho následuje Zeměměžluč, u druhého Trapné povídky. Najdou se i překvapující shody
ve stavbě jednotlivých próz, Čepův Zbloudilý, vyloučený pak z Vigilií při definitivní úpravě, má velmi podobný obrys vnější i vnitřní
s Čapkovou Ztracenou cestou, závěr Zbloudilého má mnoho společného se známým závěrem Krakatitu, Můra (Z.) je variant, ovšem
hodně vzdálený variant Čapkovy Čekárny, Starcův smích (Z.) má
paralelu v jednom místě Povětroně, docela unikavá podobnost spoj u j e Epilog (V.) s Čapkovými Odrazy. Tyto podobnosti n e d o k a z u j í
ovšem pranic pro nějaké opravdové, byť dočasné spříznění či sblížení obou umělců, naopak srovnání na př. Zbloudilého se Ztracenou
cestou by ukázalo bytostné rozdíly od samého počátku, jak Čapek
hned v Božích mukách rozbíjí na prach okamžité osvícení, kdežto
Čep je věrně přijímá. Jde přesto o zajímavé svědectví o obecnosti
ducha, o nutnosti probojovat se určitými stadii. Kdežto v pozdějším
díle Čepově, počínajíc Letnicemi, bychom sotva našli styčné body
s Čapkem (výjimkou je snad pouze předsmrtné starcovo vidění předků v Hr. st. připomínající známou kapitolu Obyčejného života),
je duchovní gesto předešlých dvou knih Čepových a prvních próz
Čapkových velmi analogické. J e to ve velkém měřítku totéž, co
prožívají neustále postavy jak Čepovy, tak Čapkovy, ovšem podstatně odlišným způsobem, a co klasicky nazývá Březina „doupata
hadů": „a všechny mé záhony květů se změnily v doupata hadů".
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To bolestné oddrobování kladných jistot pocítí u Čepa Rozárka
Lukášova i Prokop Randa, u Čapka hrdina Ztracené cesty i pozdní
povídky Rekord. Ale Čepovi lidé se nedají, i když dočasně tonou
v hrůze, že „Bůh je zoufale nepřítomen", zápasí o požehnání. Čapkovy postavy se sebeničivou rozkoší, s děsivou ironií zašlapávají
nesouvislé šlépěje a to nutně určuje další básnický rozvoji autorův. Místo vnitřní práce se tu produkují náhražky utopií a technických vynálezů, marně se tu hasí žízeň duše exotickými dálkami.
Čepova t. zv. motivická chudoba znamená ve skutečnosti, že básník
znovu a znovu stoupá „do šlápot svých dětských nohou", v nichž
utkvělo něco z ráje. A v knize M. zl. bez třaskavin a blýskavých (experimentů, jenom hrdinstvím pokory může se Jiljí Klen opřít
o „žhavé šlápoty" bosých nohou P. Leona. Markantně se projevuje
rozdíl drah v traktování „přítomnosti": složité drama Čepovo, odehrávající se mezi dvojí přítomností, je u Čapka zkomoleno, nakonec tu zavládne dusná všudy přítomnost člověka, jenom člověka,
všechna okna kosmickému průvanu jsou brutálně zahrazena. Symbolický hrdina Božích muk Boura se svým pyšným zoufalstvím
a cistou prací logickou konci jako opuštěný Adam z První party,
zasypaný důlní katastrofou, jehož sbíječka „pořád ještě b ě ž í . . . pořád tluče pod kamením". Symbolický Cyril Nedoma přece nachází
posléze svůj pravý domov, odhodlává se v J. Klenovi skočit do
odrážející lodi rodného kraje, která ho odveze. Tajemství jeho vítězné cesty je slavně prosté: „Namáhavé úsilí každé vteřiny".

Svaté vidění
Victor

Poucel

Vidění pozemské, duchovní sestra hmatu, je nejkrásnější mohutnost
tělesná. Proto mu Pán dal darem tři panství. Jsou to panství Světla,
panství Tvarů a Směrů, všechna tři více než důstojná toho, aby náležela této kněžně, neboť sousedí s panstvím Krále. Pán jimi chtěl
zůstat v blízkosti člověka a vidět ho, jak k němu běží po každé,
když ho zavolá, třemi rychlými cestami svatého vidění.
Ale oči pozemské nechtěly užívat nabízených výhod. Zůstaly upřeny na zem, mimo nabízená panství, daleko od Boha, daleko od
své svatosti. Neslyšeli jste nikdy vyprávět ten příběh ?
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A především Světlo nebylo přijato očima člověka. Svatý Jan to
říká v svém Evangeliu. Ale jsme teprve u mystiky země, a už tam
je pravda, že světlo nebylo poznáno. Udělali z něho služebnici, zatím
co je rodu královského. Pojali je jako zjev, který způsobuje, že vidíme, zatím co je především proto, aby bylo viděno. Nechápou to,
nevěří, že je to božský dar, že vstoupili do světla a že světlo vstoupilo
k nim! Myslí jenom na dary tohoto světa. Aby je uchvátili, není-li
pravda, bylo potřeba na to vidět. Nic víc. Když vykonalo službu,
světlo odchází, a kdo mu vzdává díky? Nejsou-li to ti, kteří trpí a
kterým je noc dlouhá, kdo se modlí za jeho návrat?
Ať si fysikové pozorují, že je Světlo samo o sobě neviditelné a že
se projevuje jenom na překážkách. Že proniká temně nebeské prostory a dává potom náhle vyvstávat ze země prostorám svého jasu.
Mají to nesnáze, ti fysikové! Jestliže je světlo samo o sobě tajemné,
jenom tím více probouzí mé touhy. Začíná tím, že nám ukazuje
jinou věc: Nedopouští se tu jakéhosi mileneckého uskoku, dříve než
se nechá samo uchopit?
„Je sladké vidět světlo," říká Ifigenie před hranicí. Byl to její
poslední vzlyk. Neřekla, že je jí sladké vidět Řecko nebo matku
nebo snoubence, ne, světlo!
Dnes, pokud jsem pochopil, jsou Ifigenie vzácné. Není obecným
zvykem naší pošmourné Evropy, když se bledý paprsek sluneční
vetřel do příbytku, že zapuzujeme toho opovážlivce okenicí nebo záclonou? To je zákon. Ta zuřivost, s níž se mu podrobujeme, odkrývá na dně tak mnohých srdcí záští ke světlu.
Vyjímám malíře, a ještě ne všechny! Vyjímám básníky, a ne snad
toho, který chválil světlo za to, že činí věci „jinými, než jsou". To
není veliká chvála. Pro mne by zásluhou světla bylo, že se ukazuje
takové, jaké je.
Ale kdo mě přesvědčí? Kdo mi dá zapomenout na hoře, které zakusily mé pohledy toho dne, kdy se octly po desíti letech vítězoslavného Východu znovu pokořeny do stínů vlasti, pokládané za zářivou?
Tehdy jsem myslil, že nikdy nepřivykne svému vězení. Ó, nehmatatelná krása krajů tam dole, která pronikajíc oči uváděla duši
v držení jejího léna a která dávajíc vidět dávala zároveň milovat!
Kterýsi posel Páně, po kterém ustavičně toužím, mi bude od nynějška scházet! Zdá se mi, že by bylo lépe opustit všechno to, co
znám zde, protože tam na Východě, kde by mě dnes nikdo nepoznal,
bych byl méně osamělý. Jak to vyjádřit? To světlo bylo jako svrcho-
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vane poznání všeho toho, co jest, jako početné prodloužení mne samého. To světlo bylo myšlenkou víc než lidskou, přicházející od Boha
a vracející se k němu. Viděl jsem první paprsky tvého světla, Pane,
chvěl jsem se pod třásněmi tvé slávy. Život mých očí, který mě celého pohlcuje! Nebylo to tím, že ozářené předměty tam dole byly
žádoucnější než jinde. To, co nazývají turisti „pitoreskním", není nic
jiného než marnivost nováčka, nepřináší-li naší duši nějakou novou
oporu. Ale ať poušť plápolá kolem dokola a ať už není nic než sálání; ať zaplaví nebe svými plameny, nuže, možno-li říci o tomto
světle, že v sobě skrývá nějaké temno, to proto, Pane, že v něm mé
oči ještě ohnivěji hledají tvou přítomnost. Ach, ať zhynou všechny
tvary světa slepého, a ať vidím, Pane! Vidět, co to bude, ne-li spočinout v klíně pravdy, která není jiná než ty? Ale já v to doufám,
a ty vyslyšíš modlitbu mých očí: In lumine tuo videbimus
lumen.
(Žalm 35, 10.) V tvém světle, Pane, uvidíme světlo.
Oči se zmýlily ve světle po druhé, když jim ukazovalo tvary tohoto světa. Měly za to, že se jim tvary takto ukazují proto, aby věci
byly drženy; kdežto světlo je ukazovalo především a zvláště proto,
aby byly viděny.
Vidět čistě! Zapovědět svým očím, aby byly rukama a sloužily za
vozidla lakotným démonům! Vidět stvoření svaté a nehledat ve viditelných tvarech bytostí jiné zadostiučinění než zadostiučinění tvůrčího umělce! Zkrátka, dovést rozjímat viděním zároveň nezištným
i těšícím se! Neznamenalo by to pro naše oči projít tím panstvím
„Tvaru", které jim Bůh otvírá, aby tak dospěly do Království, o kterém je psáno: Blahoslavení čistého srdce, neboť Boha viděti budou?
Nehledíc ke zkaženosti těla, která vysvětluje už dostatečně, proč
se čisté vidění kazí obracejíc se v žádostivost, bylo by vhodné se
otázat, zda obecné cesty poznání prodlužující naše vidění nejsou příčinou naší slabosti v rozjímání. Filosofové provedli kritiku pojmu,
tvrdíce o něm, že má malou cenu, jsa znetvořen snahami prospěchářskými.
Má úloha není filosofovat. Říkám toliko, že pojem, tak jak nám
jej popisují, není jediným myšlenkovým vyústěním smyslového vnímání. Nebouřím se také proti abstrakci po příkladu tolika jiných,
kteří to mají za správné: abstrakce je přirozená, je také zákonná
jako kterýkoli jiný výkon ducha — a bez ní jak by se tvořil jazyk? Ti,
kteří jí spílají, jak by to mohli dělat bez ní? Říkám toliko, že by
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nás abstrakce neměla zaujímat celé. Stávajíce se schopnými pomocí
abstraktních poznání mluvit jako knihy 1 a myslet jako učenci, měli
bychom si přesto zachovat schopnost vidět. Vidět, rozumíte, vidět
čistě, jako bychom si byli udrželi dar božského dětství. A to nám
právě na neštěstí chybí.
Schopnost, jářku, hledět na věci bez závoje, neboť není závojem
ta tuhá pojmová mřížka, na které se zachycuje tolik předsudků a zákroků věcem cizích? Zmatením skoro nevyhnutelným jsoucností a jejich
obrazů svět k nám dospívá už jenom pod kormutlivým zevnějškem
belinogramu.
Na té nebo na oné straně mříží tohoto vězení jaký je však vězeň?
Není to zajisté svět. Připusťme, že nám našimi pojmy postupuje své
„tresti": nic víc však touto cestou už z něho nebudeme mít, ani jeho
ducha, ani jeho mládí, ani jeho panenskost. Neboť svět, vězte, je
stvořen dnes; ale to, co z něho máme, je obstárlé jako naše rutiny.
Budiž, ať jsou pojmy světly vědy a rozprávky, jsou však opravdovým
kontemplativním neduhem, šedým zákalem našeho duchovního vidění
skutečností.
Zlo, jehož léčení se stalo tím hrdinštějším, že mu výbojné vědy
vočkovaly svou víru. Stalo se téměř nevyléčitelným. Co udělali naši
zakladatelé, Descartes, Galilei, z tohoto bratrského světa, složeného
z hmoty a ducha, z ducha především, jako společníka naší duše ? Začali
jej zabíjet, jako by jej tím bylo bývalo možno pohodlněji přiblížit našim
tělům. Podobni těm lékařům, kteří vedou učené hádky o životě nad
mrtvolou, nebo těm přečišťovačům cukru a mouky, kteří, chtějíce
zkrášlit své výrobky a prodávat je dráže, začínají je zbavovat vyživnosti, vyrobili nám svět zfalšovaný abstraktními slovy a hmotou
bez ducha. Jak by mohl mít takový podnik i u těch, kteří se vychloubají spiritualismem, jiný účinek než falešnou duchovnost? 2
1

Nutkání mluvit nutí vrhat pojmová utváření ve směru co nejvíc vzdáleném
od intuice. Proto nikdo se nestane kontemplativním, jestliže neprovozuje mlčení.
2
Setkáváme se obecně u duchů tendencí duchovních se zmatením přímo nehorázným způsobeným tímto quiproquo. Tak jako náš prostor s třemi rozměry,
které určují hmotu, vnukl mathematikům myšlenku předpokládat v něm rozměr
čtvrtý, slyšíte vážně tvrdit, že prostor o n rozměrech by byl duchovní. Nevidím,
že by se byl pan Maeterlinck příliš pozdvihl nad takovýto spiritualismus; a
rozumím-li pracím pana Charles Henryho, jejich závěry o tom, čemu říká „duše"
a „Bůh", jsou stiženy touž dialektickou vadou. Jako kdyby bylo možno vytvořit ducha destilací hmoty, složit dohromady srostité s odtažitým! — Vyslovím
svou myšlenku naplno: žalostné utvářeni racionalistické, kterému podléháme od
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Ach, ať v tom zahynou všichni! Já se z toho vytrhnu, sám, nepůjde-li to jinak. Cosi ve mně mi říká, že je k tomu čas, ale že k tomu není nic než čas. Vzdálím se z těch křehkých budov. Nuže, jakou
podívanou vzkřísí mé oči ze srdce koupaného přírodou! Jaká rozkoš
obrátit se v celém rozsahu, se vším svým rozjímáním, k prvotnímu
řádu věcí! Zbavím se tedy prozatím, 3 abych se oddal kontemplaci,
všeho toho, čemu mě naučila geometrie, fysika, pocty, těžké sítě
vržené na oceán, aby z něho vytěžily to „nezbytné", látku našich
ctižádostí a našich požitků.
Dejte pryč ty sítě a nechte mě, ať se ponořím do toho oceánu
svobodných životů. Neboť zvláště tehdy, když se mu přiblížím a budu
jej rozjímat bez závojů, zvláště tehdy se mi otevře v posvátném
vztahu.
Oči ti byly dány, ó člověče, abys viděl, ale první vidění Adamovo
je chvála. Budeš mít věru čas těšit se z toho, že máš; ponech si čas
těšit se z toho, že se obdivuješ. Panství tvých očí je div světa. Neposkvrňuj svými žádostivostmi ten božský úkon. Hleď proniknout tento
svět ne temnotami, ale svým světlem. Pán ti to řekl, otvíraje ti to
panství Tvarů vzešlých z jeho rukou: svět je obraz, předmět vidění,
ale obraz, „který pomíjí" (I. Korint. 7, 31) a že tím není užitku
z jeho držení. I v držení zachováš přesvědčení, že tvor sevřený okamžik v tvých rukou, v tvém náručí, je obraz. Tak ti bytost tělesná
nebude zakrývat hlubokou a neměnnou pravdu, a i její tvář bude
světelná.
Tak přicházím k třetímu bodu, před kterým bude se dobře omluvit, že budu říkat věci tvrdé. Ukazuje očím panství Směrů, nebudu
činit přece nic, než že vysvětlím zásady už vyslovené. Ale není oblasti, kde se moderní duch ukazuje vzpurnější.
Co pro vás znamená, zeptám se přímo, ten výkřik žalmu:
Pozdvihl jsem očí svých k horám, odkud přijde mi pomoc. (Žalm
120, 1.)
Všichni v tom viděli metaforu. A jestliže vás ve jménu žalmu přinutím, abyste zdvihli oči k horám skutečně, odpovíte mi nepochybně,
Reformace, ochromuje ještě mnoho intelektuálů, oficielně počítaných mezi ortodoxní. (Mohu to říci s důvěrou, nikdo mi to nebude vytýkat, protože se nikdo
nebude cítit tím dotčen.)
3

Je třeba prohlásit ještě jednou, že nijak nezamítáme poznání vědecké; zdůrazňujeme toliko podle pravdy přednost kontemplace.
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že vám s dostatek stačilo na to pomyslet. A kdybych se vás ještě
dotěrně zeptal, co jste dělali myslíce na to, bylo by vám těžko se
přiznat, obávám se, že jste nedělali nic kloudného. Pravda je, že od
několika století žijeme všichni pod vládou myšlenky posvětštělé.
Hmota se svou odtažitostí nás hypnotisuje do té míry, že skutečnosti
duchovní se nám zdají na ní závislé, zatlačeny do pozadí, kde ztrácejí pro naše oči na síle a pevnosti toho, co existuje skutečně.
Pomyslili jste kdy na postoje, které by nám vnuklo Písmo, slovo
Boží, kdybychom je přijímali tak, jak je nám dáno, tak, jak se může
rozjímat, mimo jakoukoli vědeckou kategorii? A protože mluvíme
o směrech, co myslíte o směrech vnukaných našim očím slovem
sursum „vzhůru", a jeho slovem souvztažným, „dolů" deorsum, tak
častým v ústech Pána ? Co si myslíte o užití zřejmě morálním a náboženském celé té biblické geometrie? Nebe je nahoře, země je dole,
říká kniha Přísloví (25, 3), nabízejíc nám takto klíč k vesmíru, dřívější než naše abstraktní pojetí a souhlasný s myšlenkou, kterou si
o tom vesmíru tvoří, ne jeho obyvatel, nýbrž jeho stavitel. Neboť
tento klíč jsme pustili do studně pravdy vědecké a zdá se, že jsme
neschopni jej odtamtud vytáhnout. Naproti tomu ho Slovo Boží dále
užívá. Prohlašuje, že sestoupilo, a opět vystupuje. Ascendo ad Patrem
meum et Patrem vestrum. Ba víc, viděli ho vystupovat. Nanebevstoupení je jedním zobrazením toho jazyka víry, velitelským pro
naše oči. A katolická liturgie nevyjadřuje jinak ekonomii tajemství.
Co si tedy o tom myslíte, táži se svého křesťanského čtenáře. — To
je, odpovídá klidně, mluva „symbolická", založená na vztazích, které
existují mezi „fysickým" a „morálním". — Ale jaké vztahy? Neboť
to se rozumí, že jsa vzdělán, začal jste se dovolávat své geometrie,
abyste z těchto formulí víry vymýtil jakýkoli význam čistě prostorový. Co z toho tedy zbývá? Nepochybně to, že Ježíš Kristus říkal
„vystupovat" a „sestupovat" se shovívavostí k přestárlé kosmogonické soustavě. Což se za jeho času vědělo, že země je kulatá, že se
otáčí a že není středem Vesmíru? Na štěstí Koperník uvedl Ježíše
Krista na pravou míru.
To je tak zhruba to, co si můžeme myslet, jestliže to neříkáme.
Nevím, zdali si v tom směru mnoho křesťanů uvědomuje, jak tím
zůstávají formule víry oslabeny. Sursum. Deorsum. Co si zbývá ještě
myslit o náboženském obsahu formulí takto vybrakovaných ? Jakou
oporu nalezneš, člověče moudrý a učený, v těchto dvou sloupech
Evangelia, o které se opírala myšlenka Kristova?
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Nejste-li schopen odpovědi, ó doktore, obraťte se na jednoho z maličkých a dívejte se, kterými směry hledí. Dítě na prahu království
nebeského uniká ještě, aniž to tušíte, úchylkám skoro zhoubným,
které vtiskují vašim očím vědy, jimiž se honosíte. Jen se podívejte,
jak se modlí s rukama sepiatýma, s očima obrácenýma k nebi: „Otče
náš, jenž jsi na nebesích!" Coelum sursum. Jeho duše stoupá tam
vzhůru s pohledem, stoupá skutečně, jako kouř kadidla a jako lodyha květů, tam k modrému nebi, kde v své prostotě nalézá Otce,
aniž v jeho myšlence vzniklo sebe menší rozpojení mezi „hmotou"
a „tvarem", mezi „fysickým" a „morálním" smyslem pronášených
slov. Ne, to dítě ani nenapadne, že stoupání jeho srdce směřuje jinam než k nebi, kam míří jeho oči. Ta výška, kterou měří jeho pohled, je táž a je to přesná míra jeho touhy a jeho vzmachu; to je
ten směr a ne jiný; tou stranou zůstává Otec, a všechna ta modř je
světelným šatem jeho neviditelnosti.
Jaká moudrost, jaká hloubka filosofie v této perspektivě božského
světa! Jaká plnost v tomto postoji! Jaká víra v tomto přesvědčení!
Řekněte aspoň, který z obou se vám zdá pokročilý, který zpozdilý,
dítě, které takto sceluje svou víru a své smysly v modlitbě, či dospělý, který se po straně usmívá té naivnosti, protože si myslí, že
o tom ví více. A co víme více? Nedovedeme ani pochopit, ani proč
oči dítěte obrážejí nebe. To je přece dost jednoduché! Obrážejí
je, protože na ně hledí; kdežto naše se lesknou jenom svity pozemskými, ztrativše sílu proniknout tímto nízkým světem. Co víme víc
než dítě? Povím vám to. To, co nám napovídá uvnitř hlas — hlas,
který nazveme, stojíte-li o to, vědeckým — smlouvající se s hlasem
dítěte, když odříkáváme touž modlitbu jako ono, aniž můžeme vůbec
dosáhnout té vznešenosti:
„Otce náš! Nazývám tě „Otcem". To slovo je, dodává hlas, obraz
pozemský, toť se rozumí, vzatý vlastně z otcovství lidského. Ale kdo
jsi, celkem vzato, ó m ů j B o ž e ? . . . A dodávám-li, že jsi na nebesích,
tam nahoře, netvrdím proto, že bydlíš nad mou hlavou, za oblaky,
nad Siriem. Jak směšné! Vím, že Bůh j e zrovna tak dole jako nahoře. Co znamenají dneska ta slova, která se sotva shodují s mými
pojmy? Na mou věru, nevím o tom málo. Mluvím tak, protože se
nemluví jinak. Není potřeba, ó Bože, pokory k tomu, abychom se
podrobili lidovým zvykům, když jsou jako tento konec konců pošetilé?"
Ale já nemiluji takové rozprávky, takové způsoby, prosté kacíř -
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ství, nedáte-li jinak, ale tak bolestné pro víru. Na štěstí si vás příliš
vážím, abych si nemyslil, že v jistých hodinách aspoň se jich dovedete zdržet, a kdybyste to nedovedl, jistá síla by vás k tomu přinutila. V nevyhnutelné hodině neštěstí bez útočiště na zemi.
Chtěj nechtěj k nebesům je třeba zdvihnout oči
a zapomenout na své theorie, abychom už nebyli než dítě, před
Otcem.
Tak si počínalo v Evangeliu věčné dětství Ježíše Krista. Et ipse,
elevatis oculis in coelum. Ježíš zdvíhající oči k nebesům! Ad te,
Deum Patrem omnipotentem. K tobě, Bože, Otce Všemohoucí! 4 Ó,
jaká radost a jaké světlo, kdyby nám bylo dáno vidět okamžik to,
co viděl on, když patřil na svět a na nebe! Viděl-li jako my nebo
nahoře a zemi dole, neměřil je jistě jako my odtažitostmi geometra:
neměl jiné míry kromě pravdy a země byla pro jeho oči dole, protože byla chudá na pravdu. Ale on zdvihal každou věc. Hleděl na
vinice nazaretské a neshledával je dost „pravdivé", ale vztyčil v nich
myšlenku zdvíhaje ji až k sobě : Ego sum vitis vera. Hleděl na setby
pozemské, nositelky prvního klíčku, ale zdvihl z nich myšlenku:
Semen est verbum Dei. Hleděl na náš chléb, stvoření nedokonale,
žádostivé, neschopné však nasytit člověka celého, ale myslil na to,
dát mu ten doplněk, kterým by se změnil v chléb opravdový, panem
verum, chléb nebeský. Celá obraznost Kristova je oživena tou silou
vystupující, která proměňuje hmotu v blaženost. To, co by se mohlo
nazvat „stylem" Kristovým, není nic jiného než slovní projev této
svatosti; a jeho gesto, když zdvíhal oči, bylo božskou svátostí vzletu
duše.
To jsou věci, kterých už nevidí řečník se svými pověrčivými způsoby, s modlářskou liturgií chrámu opuštěného pravým Bohem; věci,
kterých se stal neschopným člověk bez víry, pro kterého skutečnost
nemá jiné míry než míry hmotné. Jejich vidění pozemské je zatemněné a zasuté zemí. Neměl jsem tedy pravdu, když jsem vás varoval před zvráceností pohledů, a není spravedlivo chválit Moudrost
Otce, skrytou moudrým tohoto světa, že vyhradila pro oči maličkých světlo svého Krista?
4
Proto Církev stanoví přesně pohledy kněze při posvátných úkonech. Musí
oči hned zdvihnout a hned zase sklopit. To je závážná a významná část bohoslužby.
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Procházejíce trojím panstvím Světla, Tvarů a Směrů, zkoumali
jsme stále pohled jako vnímače pravdy. Zbývalo by ještě, jak jsme
to už naznačili, zkoumat jej jako vysílače síly. Tato druhá stránka,
kterou pokládám za nesnadné studovat přímo, se zdá v přímém
vztahu se stránkou první. Svaté je vidění, které plní svůj integrální
úkol v každém ze tří panství, a je pravděpodobné, že blahodárné
účinky jeho síly jsou úměrné jeho svatosti. Pohled svatý, střetající
se s našima temnýma očima, je schopen nad nimi zvítěziti, neboť
osvětluje pravdou, proniká čistotou a nás nutí hledět k nebi.
Přeložil Jan Zahradníček

Česká otázka
ve s v ě t l e d í l a T h e o d o r a
Rudolf

Haeckera

Voříšek

Tato krátká úvaha o rozsáhlém thematu nechce být podrobným
a konečným rozborem otázky, k níž se vrací ten, jemuž platí tyto
řádky, téměř v každém svém díle, ať přímo nebo nepřímo. Pisatel
těchto řádků chce se totiž při této příležitosti zároveň dotknout
něčeho, co se snad na první pohled bude zdát příliš osobní. Naklademe však své otázky a nepřemýšlíme o smyslu bytí a kultury
jako tvorové o nějakém abstraktním prostoru a v neurčitém čase,
nýbrž jako lidé v tomto prostoru a v této situaci, v tomto okamžiku
svých dějin a pod existenciálním tlakem této národní situace. Chci
tedy říci, že mé poznámky k dílu Theodora Haeckera, které bylo
nedostižným světlem učednických let mých i mých přátel, a které
jím zůstává neustále, budou psány s hlediska českého, s hlediska
duchovní situace mého národa, k němuž se v poslední době obracejí
pohledy všech věrných křesťanů a — Cechů naší země.
Vždy, kdykoliv jsem bral do ruky kteroukoliv z oněch „malých
knih" Theodora Haeckera — sám tak označuje své, jenom rozsahem malé knihy — upoutal mne vedle myšlenkové síly a slovní
krásy onen duchovní postoj, který zaujímá tento křesťan a Němec
k věcem Víry a kultury, a tak se členu malého slovanského národa,
který se velmi mnoho napřemýšlel o svém poslání a určení v pro-
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storu, jenž mu byl Prozřetelností určen, kladla pochopitelně otázka,
jaké duchovní příbuzenství si má v tomto světě nalézat, co mu j a k o
křesťanu v tomto světě a v této době odpovídá. Aby byla tato věto
chápána v celém svém významu a hloubce také těmi, kdož nejsou
přímo účastni našeho národního osudu, je třeba říci několik slov
k charakteristice české duchovní situace vůbec a poválečné zvláště,
neboť jen tak je možno proniknout k otázkám, kterými se zabývá
mladá česká katolická generace, v jejímž myšlení právě Theodor
Haecker zaujímá tak výsostné postavení.
Především je třeba říci, že v našem národním společenství, jehož
smyslem, daným geopolitickou situací a celými dějinami, je především — jak to neustále zdůrazňoval náš největší historik Josef
Pekař — uchování národního bytí, národní existence, nese myšlenková práce všech velikých Čechů společný znak, totiž starost o národ,
o jeho uchování a rozkvět. Tomuto úsilí byla věnována celá jedna
významná epocha našich národních dějin, tak řečené národní obrození, ona doba ke konci XVIII. a celého XIX. století až vlastně
k světové válce — doba, v níž se celá nauková činnost generací
nesla k posílení vědomí národního ať jazykově? literárně, historicky,
filosoficky, nebo hospodářsky a politicky. Tato rušná doba vyvrcholila 1918.
—
V letech poválečných však vznikl ihned a,
politického zabarvení nabyl spor, který se dotýkal samého jádra
našich dějin a naší národní kultury vůbec, spor o t. zv. českou
otázku, který začal dávno před světovou válkou a který i dnes
nepřestává být aktuální, dostávaje se do jiného historického stadia.
Že tento spor zasahuje do základních problémů nejen naší národní
kultury, nýbrž dotýká se filosofie kultury vůbec, ukáže nám krátký
rozbor jeho podstaty.
První president bývalé československé republiky Masaryk vystoupil již před válkou s thesí, která byla předmětem jak souhlasu,
tak i vášnivých polemik; její jádro je v tvrzení, že smysl českých
dějin je v české reformaci, v českobratrství a v jeho ideách, které
jsou v evropských dějinách začátkem toho čemu se říká pokrok,
humanita, moderní vztah člověka k Bohu a světu. Masaryk — a
v tom, zdá se, je specifický znak české herese — chápal reformační
čin Husův a jeho následovníků jako vítězství rozumu nad vírou,
racionalistického
(rozumí se vědeckého) výkladu světa nad theologickým, či jak to také krátce vyjadřoval, vítězství vědy nad mythem>
neboť theologie mu byla zcela comteovsky a positivisticky orgánem
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mythu. Vycházeje z tohoto přesvědčení — Comte a positivismus
byl vůbec jeho velikým vzorem — zdůrazňoval neustále ono osvobození od Víry a theologie za smysl nejen českých, nýbrž i evropských dějin, za jádro pokroku, který nezadržitelně vede Evropu
k vrcholu vývoje. Takto chápal i princip svobody, která mu byla
totožná s odpoutáním ode všech vazeb národních a náboženských,
od vší nábožensky posvěcené autority. Jediná věc, v níž neochvějně
věřil, byla Demokracie, nejen jako politická forma, nýbrž především jako „názor na život a na svět", jak s oblibou říkával. Demokracie — zní to poněkud paradoxně, j e to však doklad, jak
daleko zasáhla sekularisace ducha jeho myšlení — stala se mu
přímo metafysickým principem, který přenášel nejen do svých
úvah politických a filosofických, nýbrž i náboženských. Tak mluvil
velmi často o „demokratickém" pojmu Boha a chtěl tímto výrazem
poukázat na to, že prý katolický theismus je v základě jakýmsi
náboženským „monarchismem", který má svůj reflex — Masaryk
myslel převážně sociologicky a politicky — v Církvi, jejíž uspořádání je prý také monarchistické, s nejvyšší autoritou v cele.
Demokratismem pak v těchto věcech rozuměl Masaryk jakési zlidštění, zrovnoprávnění, „přiblížení" prý Boha člověku a tím také
odstranění oné hierarchické struktury viditelné církve, která se
příčí jemu tak drahým ideám demokratické tradice oněch otřepaných dnes už hesel rovnosti a volnosti. Bližšímu zkoumání těchto
myšlenek neujde jistá podobnost, která je mezi Masarykem a Schelerem, na jehož základní blud tak často Theodor Haecker upozorňuje. Max Scheler mluvil v posledních letech svého života, zejména v knize „Die Wissensformen und die Gesellschaft" o tom,
že katolická Církev předmětně zbožštila (dinglich vergottet) svého
zakladatele, aby unikla jeho osobnímu následování. Řečeno masarykovsky, učinila z Boha jakéhosi absolutistického monarchu, který
trůní neúčastně v jakémsi osamocení nad světem, nestaraje se —
budiž prominuto srovnání, které však vyplývá z onoho pojmu —
o své poddané. Jak je vidět, myslel Masaryk převážně, sociomorfně
a tak se mu „demokratické" chápání Boha jevilo především ve svých
sociálních důsledcích: nepřipouštělo hierarchie, neuznávalo zvláštní
„kasty" kněží, odmítalo veškeru liturgii jakožto příliš vnějškově působící, neuznávalo prostě viditelnou církev.
Masaryk vypracoval na těchto svých filosofických a tak říkajíc
theologických předpokladech jakousi filosofii kultury, která je
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shrnuta v jeho poválečném spise „Světová revoluce" a kde právě
stopoval vliv katolicismu a protestantismu na kulturu národů. Vycházeje z onoho jednostranného pojetí katolicismu, prohlašoval o
něm, že svým spiritualismem a asketismem piříliš upozorňuje na
tělo a tak je prý možno vysvětlit „chorobnost" z katolicismu vyrůstajících básníků, jejich potácení mezi nevěstkou a světicí, jak
na to upozorňoval zejména u Musseta. Protestantismus je mu
naproti tomu přirozenější, lidštější, chápe prý člověka tak jak je,
a proto v něm není tolik neklidu, chorobnosti, dekadence, napětí
mezi duchem a tělem.
Jak viděti, nebyl tento názor ničím jiným, než směsí deismu, liberalismu a volnomyšlenkářství a nebylo by proto nutno věnovat
mu takovou pozornost. Jsou v něm však, jak se domníváme, uzavřeny dva typické znaky českého myšlení, které pronikly hluboko
do vzdělanosti celého národa. První z nich j e racionalismus, vše
zplošťující rozumářství, kterému je theologie mythem, tedy něčím
nižším a podřadným, druhý pak bychom mohli nazvat sklonem k niternosti, jednostrannému zdůraznění nitra, nikoliv ovšem v jeho
hloubce, nýbrž v jeho protivě k vnějšímu, existenciálnímu výkazu,
což je namířeno především proti katolické liturgii.
Obojí to vedlo pak k zlaicisování celého života, především ovšem
výchovy; politickým ztělesněním tohoto racionalismu, podloženého
ještě učením o svobodě a toleranci byla pak stranická demokracie,
onen rozleptávající živel v našem národě, který se náš lid teprve po
všech událostech minulého a letošního roku učí překonávat.
*

Snad jsme poněkud zašli dále, k věcem vzdáleným našeho thematu.
Avšak poválečná situace ukazovala, že nelze vystačit s nazíráním,
které nám bylo doporučováno. Vyvstávalo nebezpečí, hrozila bouře.
Je možno s tímto dědictvím čelit všemu, co jest a co ještě přijde?
A tu několik mladých lidí poznává dílo Theodora Haeckera. Poznává především to, co říká v knize „Was ist der Mensch?" o tom,
že „das Höhere kann das Niedere erklären, niemals das Niedere
das Höhere." Proti nivelisujícím tendencím svého okolí a proti
snahám, které chtějí skutečnost vykládat z jednoho principu, obnovuje se zde onen starý, avšak vždy zapomínaný pojem hierarchie,
nižšího a vyššího, a řád, který v této hierarchii vládne; mluví se
o kvalitativním rozdílu, který zabraňuje zvrácenému směšování
oblastí. S našeho českého hlediska — nechceme se zde totiž od
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něho o d c h ý l i t — měla tato věta význam právě proto, že jsme si
uvědomovali, jaké je ono zvláštní, řekněme české porušení zásady,
v ní vyslovené a jaký je zvláštní charakter české herese na rozdíl
od bludů jiných národů. Naznačili jsme to již jednou a je to třeba
říci znovu: je to racionalismus, rozumářství, povýšení rozumu na
nejvyšší stupeň v řádu lidských mohutností. Mluví-li Theodor
Haecker v knize „Was ist der Mensch" o zvrácení řádu v dnešním
světě a uvádí trojí způsob této perverse, pak by pro nás platilo
nejspíše to, co říká o člověku postaveném na hlavu, na inteligenci
jen technickou a úzce racionalistickou, a musíme k tomu dodat,
uzavřenou samu do sebe. Tato uzavřenost rozumu, plynoucí z pýchy
a neuznávající nic nad sebou, ale také nic z přirozeně daných skutečností jako je rodina, národ, vlast, vedla ve svém ethickém projevu
k tomu, co bylo u nás označeno za oficiální národní filosofii, totiž
k humanismu, k té osvícensko-rozumářské filosofii, v níž se neustále
mluví jen o „lidství", o „lidskosti", a záměrně se přezírají opravdu
lidské hodnoty a podstatné znaky člověka. V myšlení politickém a
sociálním se toto uctívání „lidskosti" projevovalo přezíráním národa
jako reality a sklonem k jakémusi internacionalismu, který uctíval
kdejakou poslední literární, uměleckou a filosofickou módu, a politicky hledalo spojení s tím, co vyznávalo „demokracii", „úctu k člověku" ve smyslu ideálů velké francouzské revoluce a západu vůbec.
Především však vznikal u nás ponenáhlu jakýsi totalismus l a i c k é h o
a sekularisovaného nazírání na svět, který chtěl zasáhnout všechny
oblasti života, především ovšem školu, a byl namířen v prvé řadě
protikatolicky, ba protinábožensky vůbec. Národ byl takto vychováván v důvěře v sílu a moc rozumu a lidských sil vůbec, v důvěře
k politickým myšlenkám, které vylučovaly jakékoliv křesťanské posvěcení a jakoukoliv úctu k autoritě Boží a církevní. Bůh byl prostě
záměrně a nenápadně vypuzen z mysli lidu a na jeho místo nastoupila víra v tento svět a v jeho mocnosti.
Připomínáme si tyto věci dnes proto, že nedávné politické události
postavily náš národ před veliké a doufejme i blahodárné zpytování
svědomí. Odkryly mu rázem a v oslnivém světle blesků, ohlašujících možné katastrofy, skryté duchovní síly, jimiž rostl a sílil ve
své slavné minulosti a které zapomínal v onom opojení z domnělé
vlastní síly a v onom záměrném poukazování na pomoc všeho ostatního, jen ne na pomoc Boží. Zdá se, že všechny tyto události odkryly
ve vědomí mnohých Cechů jedinou možnou cestu, kterou se může
Řád 32, 1939
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náš národ v budoucnosti brát, má-li si zachovat duchovní svébytnost, odpovídající jeho postavení, jeho tradici a jeho vlastní vůli
a snahám: je to cesta křesťanská, cesta, bohatá na veliká duchovní
a umělecká díla v minulosti, jak o tom každého cizince přesvědčujte
pohled na naše krásné město Prahu. Nejen však pro tuto velikou
minulost zvedá se před námi křesťanství jako oživující a budovatelská síla našeho přítomného i budoucího života. Také ve vztahu
k přítomnosti a právě k ní. Třebas zasuté a pokřivené, žíly v našem
národě vlastně vždy ideje, plynoucí z životodárných pramenů křesťanského učení a mající v něm svoji pevnou záštitu a ochranu;
těmito ideami jsou úcta k osobnosti a k spravedlnosti, jemný smysl
pro právo, pochopitelný u národa malého. V době převážně demoliberálního myšlení byly ovšem obě tyto myšlenky vykládány špatně;
mluvilo se především o toleranci, o volnosti myšlení a právu vyznávat každý názor, je-li jen upřímný, čemuž se říkalo svoboda
a spravedlnost — dnes v soutěsce protikladných názorů, kdy výklad obou těchto pojmů nevychází z ducha evropské křesťanské
tradice, uvědomujeme si u nás tím více, jak nezbytný je dnes návrat
a obnovení tohoto duchovního základu pravé Evropy.
Zdá se, že jest immanentním zákonem českých dějin vždy se
opakující tragické vyústění určitých dějinných epoch, při čemž
bychom položili důraz na tragiku ve smyslu aristotelovském, jejíž
hlavním účinkem je očištění, katharsis, po neúměrném zbytnění a
zveličení vášní, po oné hybris, která tak často je znakem lidského
jednání. Z kolika bludných idejí byli jsme takto očištěni od dob
husitských až po poslední demokraticko-laickou epochu naší historie,
a to vždy po katastrofách, přicházejících z venku. Není někdy dosti
sil a vůle, zbavit se oné hybris vlastním úsilími, a stává se to u nás
velmi často.
Jest už naší chybou v této úvaze, že stále odbočujeme. Měli jsme
vlastně psát o Theodoru Haeckerovi a rozepsali jsme se o svém národě. Přes to však chceme na svoji omluvu znovu uvésti, že nám,
jakož i přátelům, které spojuje stejné duchovní pouto, byl Theodor
Haecker právě mužem, jehož dílo pomáhalo překonávat onoho ducha,
s nímž nám bylo v našem národě neustále zápasit, a které pomáhá
překonávat i bludy dnešní. Nemýlíme se zajisté, řekneme-li, že je
zde jistá příbuznost němectví a češství, jemuž se kladou stejné otázky a které základní věci křesťanské prožívá a promýšlí stejně.
Kdybychom to měli ukázat na jediném pojmu, tedy bychom si zvo-
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lili pojem pravdy, tak jak jej Haecker v souvislosti s Kierkegaardem
vykládá v „Christentum und Kultur." 1 ) České, jakož i slovanské
myšlení vůbec — Haecker na to ostatně v článku o Kierkegaardovi
poukazuje — je spíše než myšlení románské nakloněno chápat pravdu jako subjektivitu, chce nejen pravdu mít, nýbrž v pravdě opravdu
být, chce ji uchopit s nasazením celé své osobnosti. Dokazují to
i české herese, především Hus, který byl fanatikem své, pokřivené
pravdy, avšak šel pro ni na hranici. Z dějin českého myšlení bychom
si mohli vyvodit i v tomto ohledu potvrzení svého názoru: nebylo
zde totiž nikdy sklonu k systematické filosofii ve smyslu na př.
německé idealistické filosofie nebo hegelianismu, a vždy byl v našem duchovním světě daleko více ceněn filosof „existenciální",
jemuž pravda byla bytostnou součástí vlastní osobnosti, než nějaký
katedrový myslitel, který před posluchači rozvíjel svůj; systém.
Čímž nechceme nijak řešit otázku správnosti tohoto myšlení, jehož
představitelem je také Masaryk.
Tento pojem pravdy jako subjektivity nesmíme ovšem chápat ve
smyslu idealistickém, tedy tak, že se tím vlastně připouští ono známé
každý má svou pravdu. Takto Kierkegaard nikdy neuvažoval a
nikdy také nezapochyboval o objektivní a předmětné platnosti našeho poznání. Nikdy také nepochyboval o platnosti klasické definice
pravdy, která mluví o adequatio rei et intellectus, o souhlasu bytí
a myšlení, což je stejně pravdivé jako věta o pravdě jako subjektuvitě. Kierkegaardovo zdůrazňování subjektivity vychází především
z toho, že člověk může určitou pravdu poznat a uznat, nemusí ji
však realisovat (abychom mluvili s Newmanem), tedy svým jednáním o poznané pravdě vydávat svědectví. Germánské a slovanské
myšlení chce tedy realisaci poznané pravdy, chce pravdu jakožto
subjektivitu, neboť — a v tom tkví vlastní smysl tohoto chápání —
je-li pravda subjektivitou, pak to znamená jen uskutečnění oné slavné věty buď čím jsi. A co je člověk? Tuto otázku si položil také
Haecker a jako křesťan na ni odpovídá: člověk je obraz Boží, imago Dei.
Pravda jako subjektivita tedy vrcholí v tomto poznání a v realisaci této věty, která jest ovšem nikoliv v řádu rozumu, nýbrž
z řádu Víry. Teprve zde však nabývá plného smyslu ono chápání
pravdy a s ní se dostává pravého smyslu také kultuře. A zde také
1

) Viz článek Sören Kierkegaard v jmenované knize, str. 66—114.
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Haeckerova filosofie kultury vrcholí. Neboť otázka „co je člověk",
je vlastně také otázkou, co je pravda a kdy člověk jest v pravdě —
tedy býti člověkem, opravdu býti, znamená zároveň mít pravdu a
v tomto smyslu je subjektivita totožná s vlastními kořeny bytosti,
s její vlastní podstatou, jíž je podobnost Bohu.
A zde je, doufáme, i klíč k pochopení pravé kultury, jak ji vidí
Haecker. Je-li subjektivita jako podstata pravdy typickým znakem
myšlení germánského i slovanského, ukazuje Kierkegaard i Haecker, že správně chápaná subjektivita nevede k idealismu a subjektivismu, nýbrž k odkrytí božských kořenů naší existence. Neboť tam,
kde jsem sám sebou, nejsem zcela sám sebou, zde se dotýkám, jak to
vyjadřuje Jaspers, transcendence, stávám se obrazem Božím. Pravá
existence, pravá subjektivita, je realisováním „božnosti". Germánský a slovanský pojem pravdy jako subjektivity u Kierkegaarda,
Newmana a Haeckera vede tedy přímo ke křesťanskému chápání
člověka jako obrazu Božího. Zde se Haecker i Kierkegaard dostávají k základům opravdové anthropologie, která správným chápáním člověka dochází správného chápání světa i lidského díla.
A je-li v pojmu subjektivity obsažen i projev realisace, uskutečnění, znamená-li subjektivita nejen uznání, ale i uskutečnění pravdy,
pak dílo, vyrůstající z těchto křesťanských kořenů je pravou kulturou.

Jakub Třetí
Jindřich

Středa

Dne 10. června 1688 narodil se Jakubovi II., králi anglickému,
králi skotskému toho jména VII., syn z královny Marie Modenské.
Jeho narození velice zarmoutilo náčelníky protestantů. Dosud totiž
dědičkami trůnu byly dcery z prvé manželky Anny Hydeové, vychované protestantsky, i když matka jejich se stala katoličkou: z nich
starší Marie byla provdána za Viléma Oranžského (syna anglické
princezny a tedy také případného dědice trůnu), mladší Anna pak
za Jiřího, prince dánského. Na zachování protestantského následnictví však měla zájem jak šlechta, obohacená z církevních statků,
tak buržoasie spatřující v protestantismu ideologii svého vznikajícího
kapitalismu: konečně i v lidu měla nová víra určitou oporu, jak se
nedávno bylo ukázalo povstáním Monmouthovým a neklidem ve
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Skotsku. Katolické následnictví však otvíralo možnost, že králova
politika snášenlivosti bude mít úspěch: že trestní zákony proti katolíkům budou odvolány a že stará víra, opřená v Anglii o více než
osminu obyvatelstva, ve Skotsku o řadu horských kmenů, v Irsku
o plamennou věrnost domorodého lidu a všude o tehdejší převahu
románské barokní kultury, přitáhne k sobě konservativní živly státních církví a stane se za několik generací vládnoucí. Kterak tomu
bylo zabráněno, je důležité poznati, a proto jsme se dějinami jako
bitismu zabývali již v několika článcích a chceme v tom pokračovat. Je totiž nemožno bez této znalosti pochopit dvě věci: liberální
epochu a osudy Anglie.
Zpravidla se sice dějiny končícího dnes období začínají francouzskou revolucí a to proto, že ješitnost francouzských republikánů, zcela ochotných říci s liturgií „nihil nobis nasci
profuit, nisi redini profuisset", zcela přesvědčených, že jsou zároveň
spasiteli lidstva a tvůrci nového lidstva, dokázala potomkům poněkud zastříti, co sami velmi dobře věděli: že pouze pokračují v revoluční politice londýnské City. Ale celý ráz epochy jimi zahájené
(antiklerikalism, antimonarchism, centralism, kapitalism, parlamentarism) vyplývá jasně teprve z pozorování anglického whigovství.
A podobně dnešní úpadek Anglie, tak překvapující pro Cechy, Masarykem vychované a vidoucí v loňských a letošních dějích jakési
porušení řádů přírody, je naopak zcela logickou nutností pro ty
z nich, kteří studovali potlačení jakobitismu.
Jakmile sedm anglických biskupů, kteří byli zatčeni, když odepřeli
čisti královu Deklaraci ve prospěch svobody svědomí, bylo soudem
osvobozeno (soudci v Anglii byli a jsou typickými představiteli vládnoucí třídy: pojem třídní justice patří k těm, které Marx vypozoroval za svého anglického pobytu), Whigové vzkázali pro Viléma
Oranžského. A ten, hlavně dík zradě potomního vévody z Marlborough, se ujal vlády. Zatím král poslal svého syna i s královnou do Francie. Že to bylo jeho hlavním omylem, není pochyby:
viz o tom dílo slavného Onno Kloppa: Der Fall des Hauses Stuart.
Zatím totiž co hlavním účelem Ludvíka XIV. bylo udržeti Anglii
vnitřně rozdělenou a tím na moři bezmocnou, zatím co vyslanci
tohoto panovníka podporovali penězi Jakubovy odpůrce (ale za Vilémovy vlády pak ovšem Jakobity), domníval se Jakub, sám nejčestnější z lidí, že Francie je skutečným, upřímným spojencem.
Bylo, pravda, snadno se zmýliti. Skvělé pohostinství a vybraná zdvo-
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řilost, kterou Ludvík vyhnancům prokazoval, mohly vskutku vzbuditi dojem opravdového přátelství, k němuž ostatně Ludvík už jako
bratranec byl zavázán. Jakub však neznal tajných instrukcí, které
francouzským zástupcům ukládaly vším způsobem dostati knížete
Waleského k francouzskému dvoru — aby tak Jakub byl odkázán
toliko na Ludvíka a od svých poddaných byl co možno oddálen.
Toho bylo dosaženo. Ač ze sedmi biskupů pět zůstalo věrno (byli
tak zakladateli rozkolu Non-jurorů) a ač Jakub měl velké sympatie
ve svém výtvoru, loďstvu, i ve vojsku, jevil se jako pouhý služebník
francouzských zájmů, což jeho oblibu velmi poškozovalo. Zároveň
však ani on, ani jeho nástupcové se služebníky Francie stát nechtěli,
majíce před očima své vladařské povinnosti, jak o tom svědci Jakubovy. rady synovi: a to zase bránilo Francii, nasaditi skutečně
všechny síly pro restauraci panovníka, který by pak stejně pracoval
jen pro své země a nikoli pro Francii. Pro tu už bylo užitečnější
občas podpláceli ministry usurpátorů.
Opomenuv tedy pro svou důvěru ve Francii a její sliby možnost
svěřiti sebe a svou rodinu věrnosti svých anglických gard, zhnusených zvukem holandských povelů ve Whitehallu a toužících se vrhnouti na vetřelce a buď slavně zvítězit nebo zahynout; opomenuv naproti tomu také z nedůvěry v branné přípravy Skotska možnost,
udělati z něho středisko odporu, přeplavil se Jakub do Irska. 1 ) Naprostý nedostatek zbraní, nedostatečnost francouzské pomoci a —
třeba říci — fanatická statečnost v Irsku usídlených protestantů však
způsobila, že brzy i on byl Ludvíkovým hostem.
Pohostinství to, pravíme, bylo vskutku královské: a páni, kteří svého
krále následovali, mohli mu tvořiti dvůr, stojíce kolem něho s bílými
úředními holemi jako kdysi ve Whitehallu a provázejíce ho na oblíbené štvanice. Neboť pokud se záliby v namáhavém sportu týče,
zůstal Jakub vždy Angličanem.
Kníže Waleský vyrostl v Saint -Germain, uprostřed královské o1

) Katolicko-národní režim, zavládnuvší za přítomnosti panovníkovy, měl důsledky velmi neblahé. Ač jeho postup byl plně pochopitelný, jakožto reakce a odveta za hrozné události pod Cromwellem a ostatně i jindy, kdy angličtí a skotští
protestanté záměrně a otevřeně usilovali vyhubiti nebo aspoň ožebračiti a zotročiti domácí obyvatele, přece jen pohroma nastavší přistěhovalcům zanechala u jejich soukmenovců trpkost, která po mnoho pokolení sloužila za omluvu pro porobení Irska. I z toho porobení ovšem Francie těžila, dostávajíc ze zoufalé země
neustálý proud vojáků, zuřivých to nepřátel Anglie.
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břadnosti, ale i obrazu bídy; a smutku. Jako chlapeček byl představen oddílu britských důstojníků, kteří jako prostí vojáci sloužili
Francii, a jejichž oběti a statečnost Francie tak špatně odměnila.
Po svém otci nastoupil 6. září 1701. V roce 1708 jej Ludvík vypravil s loďstvem a skvělou výpravou do Skotska (i stolní stříbro
a stejnokroje gardy byly naloděny), avšak bouře jej donutila k návratu.
Nyní, vida také udatnost Jakuba III. na belgických bojištích,
Marlborough nabídl své služby : ovšem za podmínek velmi zvláštních,
že si totiž král vezme jeho dceru. Jakub odmítl se stát zetěm vojáka,
který prodal jeho otce, a proto spoléhal daleko více na svou sestru
Annu, která vskutku byla znechucena možností hanoverského následníka. Nechtěla však mít nástupcem katolíka.
Nyní provedla Unii Anglie a Skotska. Liberální dějepisci nemohou dosti vynachváliti tento krok; nejsme však ochotni se k nim
přidat. J e pravda, že přestaly, války na pomezí a že Skotům (zejména těm méně sympatickým) se otevřely širší možnosti v anglické
byrokracii a kapitalistické podnikavosti, a že samostatné Skotsko
by nebylo zažilo industrialisaci XIX. věku, která ovšem již dnes
ukazuje účinky značně neutěšené v podobě celých krajů nezaměstnaných, zbídačelých a pro orbu ztracených: světový rozsah anglického kapitalismu zapojuje Skotsko do všech světových hospodářských krisí. A kromě toho i mír a blahobyt jsou příliš drahé, jsou-li
zaplaceny úplnou politickou a kulturní závislosti, jaká nyní nastala.
Tu lid dobře předvídal: trápen jsa hned také anglickými výběrčími
a celníky, vzatými ovšem ze spodiny Anglie, stihal Unii a její podplacené původce nenávistí a posměchem.
Proto bylo navrženo, aby král se dostavil do svého starého státu,
ujal se tam vlády a vyčkal Anniny smrti, po níž by nastoupil
i v Anglii. Leč nestalo se tak. Skoti se stejnou horlivostí jako
angličtí důstojníci v Belgii si rozdíleli královy pamětní mince. Na
líci byl jeho obraz a nápis „Cujus est" — na rubu mapa Velké
Britanie a nápis „Reddite".
Po nastoupení Jiřího I. rozhořčení národa v Anglii se stupňovalo. 2 )
J e pravda, že vládnoucí třídy byly dost spokojené. Jedna současná
2
) Zvláště zlobilo anglické poplatníky, když Jiří dostal subvenci na posádky
svých hanoverských pevností. Panovaly u nich přehnané představy o chudobě
rodného knížectví nové dynastie. Tak jedna píseň líčí Jiřího, kterak před povoláním na trůn bos pěstuje v zahradě zelí.
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píseň Whigů se posmívá pretendentovi, že „se mu koří jen dav a
k....", ale i nálada davu, konečně, mohla v součinnosti s vojskem
působit. Tu náhle hrabě Mar, nic nepřipraviv, ale pohněván chováním Jiřího I., sezval svoje známé a poddané pod záminkou velkého honu a 6. IX. 1715 pozdvihl královský prapor. Byl však velmi
neschopným vůdcem, a u Sheriffmuir ani se značnou přesilou nedovedl bitvu rozhodnout. Král po všemožných obtížích přistál 2.
ledna 1716 a 3. února byl nastolen. Mezi pány, kteří jej uvítali na
svých zámcích, patřil také lord Strathmore (přímý předek nynější
královny anglické), jehož bratr u Sheriffmuir padl. Nedostav francouzské pomoci, král se musel zase nalodit a vláda pak přikročila
k rozličným popravám.
Mar však se stal podvazkovým rytířem — (Jiří I. předepsal tmavší
barvu stuhy, aby svoje rytíře mohl odlišit). Nebyl jediným, který
si od krále ve vyhnanství dal uděliti pocty a tituly, 3 ) ač málo politiků dokázalo napodobit Whartona. Tento šlechtic, promarniv totiž
ohromné jmění jednak žurnalistikou, jednak jako předseda hýřilského a nemravného Klubu Pekelného Ohně, se dal jmenovat vévodou od obou soupeřů! (Císař Karel VI., tehdy právě spojenec
Jakubův, jej musel z Vídně pro opilé chování vypovědět. Vůbec
jeho věrní dělali Jakubovi různé obtíže.)
Non-juroři, ač král je od toho zrazoval, chtěje šetřiti protestantského veřejného mínění, si většinou zavedli zvláštní, starobylejší
liturgii a přeli se o ni; na jeho dvoře, který byl postupně v Baru
pod ochranou jeho bratrance vévody lotrinského, v Avignonu a
v Římě, se hádali protestanté a nesnášenliví katolíci, podporovaní
královnou Klementinou Sobieskou.
Tato pozoruhodná žena, pravá vnučka vítěze Chocimského a vídeňského, si Jakuba vzala po dobrodružné cestě, důstojné filmově
hrdinky: ovšem, že tato historie zfilmována nebyla, neboť oficielní
kruhy anglické by asi nerady připomínaly obecenstvu tyto stránky
dějin. Potom, davši život skvělému vojákovi (který ovšem i chyby
svých polských předků měl ve velmi vysloveném stupni, ač tělesně
byl typu britského) a nadanému knížeti, pohádala se s manželem,
který její přepjaté zbožnosti neschvaloval. Uchýlila se dokonce do
kláštera, později však (zvláště po zákroku papežovu) se s manželem
3
) Potomci povýšených namnoze ještě žijí. Na příklad anglický velvyslanec
u Quirinálu, hrabě z Perthu, má po předcích nárok na titul vévodský.
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smířila a ztrávila konec života ve všeobecné oblíbenosti. Je nesporno,
že žádnému ze Stuartovců anglických nebyla jeho žena užitečna:
všechny nechápajícím katolickým zápalem a úzkoprsou dvorní politikou věc spíše ztěžovaly — jen poslední žena vyhnanci život ztěžovala prostopášností.
Nezdařil se ani úmysl nastoliti Jakuba s pomocí švédskou, v souvislosti s boji Hanoveranů na pevnině. Za to skutečnou pomoc
poskytlo Španělsko. Filip V., jak známo, považoval sebe za dědice,
kdyby Ludvík XV. umřel bez potomků. Aby se mohl zbavit svého soupeře, vévody orleánského, musil nejdříve porazit jeho spojence,
Jiřího I. Proto r. 1719 byly ve Španělsku připraveny dvě výpravy :
větší pro Anglii a menší pro Skotsko. Následkem bouří odjlela jen
menší a byla snadno poražena. Ale přátelství mezi starší větví bourbonskou a Jakobity zůstalo, a nebylo ani bez důsledků v nedávné
občanské válce: neboť jediní Angličané, kteří se zastali Franca.
byli v cele s Bellocem přátelé jakobitisamu. Již dříve ovšem Karel
VII. španělský byl jakobitskými organisacemi podporován, a jeho
dcera je členem jakobitské Ligy.
Tyto nezdary nemohly však hnutí udusit. Je zajímavé, že liberálové,
kteří se zásadně nehnou bez finančních pohnutek, kteří přivedli
Hanoverany do Londýna, aby jim platili válečné půjčky Viléma
Oranžského (jež by restaurovaný král byl odmítl), kteří pro kolek
na noviny sesadili francouzského krále bezprostředně po dobytí
Alžíru, a brasilského císaře vyhnali, poněvadž osvobodil jejich
černošské otroky — že tito lidé se posmívají Jakobitům, že jejich
hnutí nebylo prý naprosto nezištné. Ovšem že nebylo, jestliže se
tím myslí, že lidé měli skutečné stížnosti na Hanoverany a skutečné
naděje z restaurace. A poněvadž tomu tak bylo, ani dvacetiletá korupce Walpoleova nedovedla zabránit příštímu výbuchu. Sama
o sobě tato politika nebyla špatná. Záležela v tom, zdržeti se všeho
otevřeného pronásledování, kupovati celý parlament, koupiti si
vládnoucí třídu možností bezmezného vydírání sedláků 4 ) a všestrannou korupcí zacpati prameny idealismu a loyality. Částečně se to
Walpoleovi zdařilo: zanechal příštím pokolením Anglie úplatný
4
) V době revoluce měla Anglie 160.000 rodin svobodných sedláků. Do polovice
XIX., století vymizeli skoro úplně. A vylidnění anglického a skotského venkova
pokračuje. Dnes ovšem příčinou už není hrabivost šlechty, nýbrž hospodářská politika City.
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parlament, lhostejnou a skoro pohanskou církev, 5 ) neuvěřitelně zhýralou šlechtu,6) ožebračené chalupníky, všemohoucí banku, beztrestné spekulanty v City a základy kapitalismu vůbec. Skutečně
Anglie roku 1745 zůstala celkem klidná a klidně se vyvíjela v průmyslový ráj, kde bylo nutno konečně omezit dětskou práci na osm
hodin denně, aspoň u šestiletých.
Přes to přese vše Jakubův syn svoji výpravu podnikl. Byl ovšem
od mládí ve zbrani vycvičen. Ve čtrnácti letech už pomohl vzíti
Gaetu Karlu VI. — ve prospěch španělských Bourbonů. Byl tedy
rozhodnut opakovat otcovy pokusy tím spíše, že zprávy agentů
z Anglie (ne vždy spolehlivé, jak u takových zpráv bývá) zněly
zcela příznivě. Však i v poslanecké sněmovně se stavěli proti Jiřímu
II. „cizímu naší řeci a ústavě". Karel, obsadiv Edinburgh, vytáhl
na anglické vojsko. Útokem horalů generál Cope byl tak postrašen,
že na útěku předjel své dragouny. 7 ) Cesta na jih byla volná a tak
princ dospěl až do Derby. Leč Anglie zůstala klidná a skotské
kmeny byly zdrceny u Cullodenu.
Vláda, hrozně postrašena skoro úspěšným povstáním, zavedla ve
Skotsku naprostý teror, nejen proti povstalým kmenům, nýbrž proti
národu vůbec: v Anglii Hanoverani nezískali na oblibě svými popravami. Tak nálada po Cullodenu byla Stuartovcům spíše příznivější než před ním, jak i z písní té doby vidno. Ale scházel hmotný
předpoklad nového tažení — slibovaná francouzská pomoc.
Nyní se začal bludný život Karlův po Evropě, zatím co Jakub
stárnul v Římě. Jeho druhý syn Jindřich, k veliké nechuti Karlově,
se stal kardinálem. Po několika záchvatech mrtvice konečně Jakub
°) Někteří z Whigů mezi duchovenstvem se oddávali pochybám o božství Kristově. Většinou byli daleci takových bohovědných starostí, hledíce shromažďovati obročí, honiti lišky a popíjeti portské. Za svědomitého byl pokládán farář,
který aspoň svého kaplana chtěl mít střízlivého. Jejich správa duší ostatně nebyla vždy lehká. Jednou kazateli vznešená posluchačka zle vyčítala výrok, že v nebi lidé všech stavů budou pohromadě bez rozdílů.
6
) Za nestřídmého byl považován jen ten, kdo pil víc jak tři láhve denněLord Sandwich vynalezl chlebíčky, aby k vůli obědu nemusel přerušit hru
v karty.
7
) Karel, zakazující radovánky po vyhrané bitvě z lítosti nad padlými a dávající ošetřiti raněné, velmi se odlišil od vévody z Cumberlandu, který dával pobíjeti raněné, vybízel obyvatelstvo k povraždění zajatců, a doporučoval svému
otci popravy, čemuž tento rád vyhověl. I na jakobitské straně byly násilnosti, ba
vraždy, leč tón neostýchavosti, ba nadšení a nesmiřitelného potěšení byl omezen
na stranu druhou.
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III., ve Skotsku toho jména VIII., zemřel 1. I. 1766. Byl pochován
se vší královskou nádherou, kterou jeho rod i ve vyhnanství vždy
udržoval. 8 ) Jeho pozůstatky odpočívají u sv. Petra v Ř í m ě . .

Z naučení J a k u b a II. synovi
Přinášíme úryvky z rad Jakuba II., zanechaných synu Jakubu III., a několik písní jeho stoupenců. Písně jsou přeloženy z Hoggovy sbírky. Některé
jsme přinesli již v čísle 6, letošního ročníku (v článku Poslední Stuartovna).
Poznavše však jejich nápěvy, mohli jsme překlad poněkud zdokonaliti; Hogg
též podává text poněkud jiný než Petrie. Není ostatně jinak možno, nežli že u
písní kdysi zakázaných a tedy ústně podávaných, jsou rozličné varianty. Z těch
písní snad lépe nežli z dějinného přehledu je znát, jak málo se dnešní anglický
režim svým původem opírá o vůli národů, a jak nepřirozené je vlastně celé
jeho zřízení: jak málo práva a tradice skutečně stojí za řečmi jeho zastánců.
J.S.

Králové, nejsouce odpovědni za své činy leč Bohu a sobě samým,
měli by býti opatrnější a obezřetnější než ti, kdož jsou v nižších
postaveních, a jako je povinností poddaných zachovávati králi
pravou věrnost a dodržovati jeho zákony, tak král je zavázán svým
úřadem míti pro ně otcovskou lásku a péči: a ježto ty jsi z jejich
počtu první, pokládám se za zavázána dáti Ti tyto r a d y . . .
Pamatuj vždy, že králové, knížata a všichni velcí tohoto světa
musejí jednoho dne vzdáti počet ze všech svých činů na velkém
soudě, kde každý bude souzen podle svých skutků. Mysli, že jsi
přišel na svět, abys sloužil „všemohoucímu Bohu, a ne aby ses jen
potěšil. Skrze Něho že králové vládnou, a bez Jeho zvláštní ochrany
že se nemůže zdařit nic, co podnikneš...
Žádný král nemůže být šťasten, nevede-li se jeho poddaným
dobře, a lidé nemohou být jisti, že svého užijí, ač-li není králi
dobře také a není v stavu, aby je mohl chránit a (zajistit své,
vlastní právo: pročež zachovej svou pravomoc, ale neruš poddané
v jejich majetku ani svědomí, pamatuj na velké přikázání: Čiňte,
co chcete, aby vám jiní činili, neboť to je zákon i proroci. Dávej
velký pozor, aby nikdo pod tebou neutiskoval lid, nebo jej netrápil
8

) Ještě Jindřich IX., dokud jej francouzská revoluce neožebračila, se lišil
skvělostí svého dvora od Jiřího III. Tento, večeřívaje studené skopové maso a
sám počítaje zeleninu dodávanou jeho kuchyním, byl vítaným terčem kreslířů
karikatur.
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vydíráním, stíháním nebo plány: 1 ) pamatuj, že král má být otcem
svého lidu, a musí mít pro něj otcovskou náklonnost. Žij v míru a
klidu se všemi svými sousedy, a věz, že králové a knížata mohou
být právě takovými lupiči jako zloději a piráti, a budou na posledním soudě potrestáni, že něco nespravedlivě vzali: a nedávej se
unésti ctižádostí nebo pomyšlením na slávu na tomto světě, abys
zapomněl na ono božské přikázání, a nedej se přemluvit, aby ses
dal do zvětšování svých území nespravedlivými nabytím, jsa spokojen
s tím, co je Tvé.2)
Snaž se ustálit svobodu svědomí zákonem. Nebuď nikdy bez značného tělesa katolického vojska, bez něhož nemůžeš být v bezpečí;,
pak Ti lidé za svobodu svědomí budou vděčni. Nikým se nedej
přemluvit, abys od toho u s t o u p i l . . .
Je hrozná věc začít nespravedlivou válku. Anglický král by měl
být opatrnější než druzí, myslím právoplatného (neboť vetřelci
dobře mohou jednat jinak, aby udrželi svou tyranii, pamatujíce
tak málo na blaho národa, jako na křesťanství), neboť musí mít
pomoc svého parlamentu, aby ji vydržel a vedl, a zadluží-li se jednou, je jeho koruna ve velkém nebezpečí, neboť se mu ukládají
věci, směřující ke zkáze monarchie, čehož bylo mnoho příkladů
v každé době, a zhoubných od doby mého narození. 3 )
Z téhož důvodu by měl král anglický pečovat, aby žil ze svého
důchodu a nedal se unésti, aby přestoupil své příjmy od lichotníků
nebo špatných ministrů, kteří by člověka schválně zadlužili, aby ho
zradili p a r l a m e n t u . . . .4) Dále promysli obchod národa, a podporuj
jej všemi zákonitými prostředky, to tě udělá blahobytným doma a
váženým v cizině: a zachovej panství na moři, neboť bez toho Anglie
nemůže být bezpečna.
Co se týče našeho starého království skotského, dávej velký pozor, aby se nic nezměnilo ve vládě tohoto království, budou stát
při koruně a koruna musí stát při n i c h . . . Je pravým zájmem koruny udržet toto království oddělené od Anglie, aby byli spravováni
1

) Rozuměti jest podvodné finanční podniky.
2

) Kritika neustálých vpádů Ludvíka XIV. do Němec, Nizozemí a Španěl.

3

) Naráží se tu jednak na obtíže Karla I. po válce proti Francii, jednak na
útočné války Cromwellovy, jednak na stálou finanční nevýhodu států stavovských
(Anglie, Čechy, Holandsko, Polsko) proti absolutní monarchii Ludvíka XIV.
4

) Narážka na Sutherlanda a jiné ministry Karla II. Tehdy, rozumí se, ministr
ještě měl být doslova „služebník" krále, nikoli parlamentní politik.
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svými vlastními zákony a zřízeními: pokládej všecky, kdo by třebas
pod lichou záminkou navrhovali sjednocení obou království, za slabé
lidi, podplacené nějakým soukromým zájmem, nebo za nepřátele
monarchie: neboť Skotsko jak je, je pro ni velkou oporou, což by
nemohlo být vůbec, kdyby bylo sjednoceno, to jest pohlceno Anglií,
jako bylo za Cromwella. Velmi musí být pečováno, aby žádný jednotlivý velký muž nebo rod nedostal vládu tak do svých rukou, aby
provozoval tyranii nad svými ostatními krajany, poněvadž oni jsou
k tomu od přírody náchylni. 5 )
Co se týče Irska, je zájmem koruny povznésti toto království tak,
jako ostatek jejích panství, pokud se jen d á . . . . 6 )
Přeložil Jindřich Středa

Jakobitské písně
(Nápěvy a slova)
i . Highland Songs of the Forty-Five.
(Z knihy: Killiecrankie, Songs of Scotland.)
Slova k tomuto nápěvu byla otištěna v 6. čísle letošního ročníku Řádu na str.
372-3.

5

) Týče se Lauderdalea, skotského kancléře Karla II. a jeho neobyčejné úplatnosti, a hrůzovlády Campbellů za mladých let téhož krále, ale platí pro celé
dějiny té země vůbec.
6

) Srovnati s prohlášením Viléma Oranžského: „Učiním vše, seč jsem, abych
potlačil irský průmysl".
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2. The King shall enjop his oron agein.
(Přeloženo z knihy: James Hogg, The Jacobite relics of Scotland.)

I.

1

Po tisíc roků jeho dům
zde vládl našim praotcům
a není, kdo by právo měl,
svůj trůn s ním aby rozdílel:
kdo by tedy spíš
spravoval nám říš,
než ten, po právu zem čí je?
Neustane boj,
bude nepokoj —
až král zas svého užije.
II. 16, (na týž nápěv),
Dnes srdcem každý slušný Brit
se po vlastech má veselit
a na desátý června den1)
buď každý pitím rozjařen:
ať se každý vychechce
1

) Narozeniny Jakuba III, VIII.
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na Whigy a na zrádce,
hmyz v pro radě pohřížený:
chceme pít v den oslavy
Jakubovi na zdraví
a návrat práva kýžený.
Zas jednou buďte, Britové,
jak bývali jste stateční:
den tento vlády za nové
pak věčně bude sváteční.
Ještě možno snad
vlast svou zachovat —
když zkusíte být hrdiny:
čest nám zavelí,
bychom drželi
se starých králů rodiny.

Když rozhlédneš se Whitehallem,2)
jsou pavučiny kolkolem
kde zlato, stříbro po sále
se dříve lesklo u krále:
všude stávaly,
vůni dávaly
tam v síních růže, lilie:
všecko bude zas,
jen co přijde čas,
až král zas svého užije.
Krev, jež se odrodila nám,
jho cizí uložila nám
a Jiří teď nás okrádá,
trůn našich králů ovládá:
na Karla však pomněte,
3. Here's a health to the valiant

kterak bloudil po světě,
lidem svedeným vlasti zbavený
konečně byl den,
devětadvacátý květen,
pro návrat práva slavený.3)
Ted' pod vetřelcem stenáte,
po pádu konstituce své:
snad hnusné plémě vyndáte,
jež máte z revoluce své,
Což pod cizinci
jako otroci
lid náš žít snese snížený?
Ať je Jakub živ,
aby přišel dřív
k nám návrat práva kýžený.
Swede.

II. 20.
Rukávy ona má zelené,
povězte o mé milené,
poběžím, dokud nevstane,
s housličkama ji probudit.

Na zdar Švédovi statnému4)
strážci svých zemí zdatnému,
králi to právoplatnému,
teď chceme na zdraví jeho pít.

2

) Palác v Londýně.
) Karel II. povolán na trůn z vyhnanství, 29. května 1660.
4
) Karelj XII., v Německu soused a tudíž nepřítel Jiřího I.
3
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Refrén:
Sklenici plnou vypijem,
útraty nepolitujem,
na ty nahoře naplijem. —
Víno nás nemůže utopit!
Na zdar všem dětem královským,
králi, který je vskutku jím:
nic při tom zlého si nemyslím!
teď chceme na zdraví jeho pít, atd.
Každému, co mu teď těžko je,
kolik má přátel zem oboje,
4. The King's Anthem,

každý ať má už, co jeho je,
teď chceme na zdraví jeho pít, atd.
Ať žije tajuplný cať,5)
z daleka snad nám zjedná zdar,
dodělá to, co začal Mar,6)
teď chceme na zdraví jeho pít, atd.
Zdar našim podnikům za mořem,
Král ať brzy se vrátí sem,
vetřelcům cizím na strach všem,
teď chceme na tohle všecko pít. Atd.

(Nápěv dnešní hymny.)

II. 24.
Bůh králi požehnej,
Bůh krále zachovej,
Bůh krále chraň!
Vítězství rač mu dát,
štěstí a slávu přát,
aby nám brzy vlád —
Bůh krále chraň!
Bože, pojď na pomoc,
ať v šťastný den Tvá moc
vše napraví!
ať celá rodina,

5

již má teď cizina,
náhle do Londýna
se dostaví.
Bůh Církvi požehnej,
Bůh Církev zachovej,
čistá ať jest
od bludu křivého,
whigovství lživého
a nevraživého,
na její čest.

) Petr Veliký, také nepřítel Jiřího.
) Velitel povstání 1715, viz článek „Jakub III.".

6
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II. 25. (Na týž nápěv.)
Církev, král, svoboda
důstojnost národa
— vše zrazeno:
cizáci drží zem,
vládnou nám majetkem,
živnost a právo všem
je upřeno.
Cizák má vládnout a
my líbat svá pouta?
To tedy ne!
Každý ať poctivý
k boji se hotoví —
buď právo obnoví,
neb zahyne.
Bůh žehnej knížeti,
vladaře dítěti,
Karlu ovšem:
5. Johnnie Cope. Nápěv budíčku

R á d 33, 1939

ať máme najednou
zem Whigů zbavenou,
Jiřího s rodinou —
staň se, amen.
Bůh žehnej poddané
Bůh dej, ať zůstane
pevný náš lid,
aby se vrátil ten,
jenž k vládě oprávněn,
neb národ takto jen
lze zachránit.
Jestli král vrozený
z národa zrozený
vrátí se k nám,
pak velkomyslnost,
právo a poctivost,
lásku a každou ctnost
obnoví sám.
skotských

pluků

(původně

dělnická

píseň).
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Cope poslal výzvu z Dunbaru
„Já na Karla se seberu
a já se tam s ním seperu,
když počká na mě zrána."
Hej, Janku Cope, a ještě spíš?
A či tvé bubny bijí již?
Já na tě počkám, jestli bdíš,
než půjdu na uhlí zrána.

Když Karel na to psaní sáh,
tak meč svůj z pochvy povytáh:
„Už pojďte, chlapci, kdo má strach?
Půjdem vesele do něho zrána."
Hej, Janku Cope, a ještě spíš?
A či tvé bubny bijí již?
Já na tě počkám, jestli bdíš,
než půjdu na uhlí zrána.

„Teď, Janku, dodrž svoji řeč,
a zkusme palbu a tvůj meč,
a jako pták nám neuteč,
jejž vyplašili zrána".

Když tohle Janek uslyšel,
hned po koni se ohlížel,
aby ho raděj poblíž měl,
a mohl ujeti zrána.

„Fuj, Janku, teďka utíkej,
když dudy zahrají ti rej —
a na svou kůži pozor dej —
však bude bití zrána."

Když do Dunbaru docválal,
řkou: „Kam jsi celé mužstvo dal?"
„A čert ví, jak bych já to znal,
však jsem je tam nechal zrána."

„Tys, Janku, přijel oznámit
nám trochu rychle, že jsi bit,
a nechal jsi svůj zbrojný lid
tak v úzkých časně zrána."

„Jo," Janek dí, „je úzko mi,
z těch chlapů s jejich sukněmi.7)
ať čert mi radš nohy přelomí —
tak přeji vám dobrého rána."

6. Nápěv

7

a slova písně

) Národní kroj vysočiny.
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„Auld

syne"

Psána řezbářem

v r. 1746.8)

Což radosti a útěchy
nám všecky zmizely,
že zrádci pro své úspěchy,
se s řevem veselí:
jich sprosťáctví je znamení,
že byl by pravý div,
když všecko se zas nezmění,
jak bývávalo dřív.
Bůh nechá zuřit dlouho dost
to plémě zvrácené,
však nikdy na spravedlnost
svou nezapomene:
když dovedeme vydržet,
Bůh bude milostiv,
dá krále nám a právo zpět,
jak bývávalo dřív.
Kdo hotov je stát za právo
a podle Písma dát
vždy císaři císařovo,
ten může teď být rád,

Však padouch lekne velice
se, zradu přistrojiv
na skutečného dědice —
jak Jidáš činil dřív.
Náš princ ač prchá z otčiny,
kde teď je přesmutně,
ač vetřelcové z ciziny
nám vládnou ukrutně:
kdos Faraona zničil již,
jej v moři utopiv,
i Karla v poušti navštívíš,
jak Mojžíše i dřív.9)
Náš princ teď s vojskem přemnohým
sem přijde na lodi
a věrné kmeny půjdou s ním
a cizí vyhodí.
Pak vyhnanec na statku svém
zas každý bude živ,
a budeme mít volný sněm,10)
jak bývávalo dřív.
Přeložil

Jindřich

Středa

Stará písnička
Leopold

Peřich

Náhodou jakousi — jak už se to stává — dostal se mi do rukou
v tomto roce starý památník. Taková knížečka, vázaná v bleděmodrém sametu, jehož plsť byla natolik užíváním nebo uložením
odřena, že zbyla jen plátěná osnova tkaniny. Neznámý autor si tu
porůznu na prázdné bílé listy zapisoval rozmanité události, jež ho
potkaly v životě, zkazky, jež slyšel, básnicky, které snad sám skládal
i popěvky, které si pamatoval. Na titulní straně je ozdobným r u kopisem napsáno Tagebuch a pod ním letopočet 1839. J e tedy
deník neznámého autora letos stár 100 let.
Hlavní obsah deníku tvoří popis cesty, kterou majitel konal v roce
1840 po Evropě. Je to celkem fádní, nijak zajímavé nebo osobité
8

) To jest v době, kdy princ se skrýval v blatech západního pobřeží.
) Skotský zpěvák zná ovšem biblické dějiny nazpamět.
10
) Zrušení edinburského parlamentu patřilo k hlavním tvrdostem Unie.
9
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líčení, takže by nestálo za tuto skoro jubilejní vzpomínku. Ale za
tímto cestopisem, téměř na konci knížky, je zapsáno několik básniček, lépe řečeno říkánek, z nichž jedna mě zaujala svým aktuálním
obsahem. Je to dokument doby zajímavý po dvou stránkách. Předně
svým protifrancouzským stanoviskem, jež dokazuje, na jak dlouho
a trvalo zapustila kořeny mezi rakouskými Němci protifrancouzská
nenávist, vyvolaná napoleonskými válkami, jež přinesly ssebou i
přechodnou okupaci rakouských zemí. Druhou pozoruhodnou stránkou dokumentu jest použití základní křesťanské modlitby k politickému pamfletu. Myslím, že obojí je dosti zajímavým dokladem
jak ke kulturně historickému zkoumání své doby, tak k obecnému
— řekněme sociologickému — zkoumání lidového projevu, abychom
si ho všimli zvláště dnes, kdy zájem o lidovědu u nás roste. Nic nevadí, že u našeho autora nelze s pravděpodobností mluvit o lidu ve
folkloristickém pojetí. Patřil k vrstvám středním nebo úřednickým,
ale ti tvořili v té době — 1. polovině 19. stol. — též lidovou vrstvu,
jež právě v politickém smyslu se dostávala nahoru a nabývala rozhodujícího významu. Nelze mně ani přesně zjistit, zda pisatel byl
autorem pamfletu. Je možné, že jej složil, neboť není v něm nic
umělého, ale je možné též, že si ho jen zapsal podle doslechu.
Text tohoto skládání otiskuji v německém znění, neboť jeho spojitost s otčenášem nelze dobře bez značných úprav v českém překladu postihnout. Převod do češtiny, který jen pro lepší srozumitelnost pro čtenáře přikládám, je volný a bylo třeba některé verše
přehodit, aby byla zachována politická tendence navazující na otčenáš.
Tritt der Franzos ins Haus hinein
so spricht er gleich mit falschen Schein
Das was du nun gesammelt hast
mit gross Müh und Last ist
Der Bauer denkt samt seinem Knecht
du Schelm kamst eben recht
Wir arme Bauer leiden Noth
und klagen es dem lieben Gott
lch glaube nicht, dass man einen findt
der unter diesen Lumpengesind
Es ist kein Volk auf dieser Erde
durch welches mehr gelästert werde
Sie schreien Bauer, Bier, Fleisch, Brot und Wein
Höhnen, Eier, Sedat noch hinten drein
Wenn du, o Herr, sie nicht wirst verhindern
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Vater
unser
der du bist
im

Himmel

geheiligt

werde

dein Nahme
zukomme

uns

so werden sie zuletzt noch plündern
O würden sie doch tod geschlagen
so wollten wir mit Freuden sagen
Sind wir erlöst von dieser Pein
so wollen wir voll Freude sein
Wir wünschen, wohin dies Volk gehört
im Himmel ist es auch nichts werth
Mit ungeheur wildem Schrein
heisst es fressen„ saufen Bier u. Wein
Sie machen uns viel gross Leid
sind nur zum rauben stets bereit
Wenn wir, o Herr, in diesem Jahr
dir bringen keine Zinsen dar
Und wann wir einst in grosser Zahl
bezahlen müssen allzumahl
Gar listig wissen sie zu schaffen
da sie bei unsern Weibern schlafen
Und dabei müssen wir mit Schmerzn
stillschweigenund von ganzen Herzen
Wem kann ein solches Volk gefallen
der Teufel hole sie mit allen
Wenn man kein Pferd mehr haben kann
so heisst es gleich, spann Ochsen an
Wir thun auf ihre Starke bauen
doch schonen sie uns arme Bauern
Die Töchter, Mägde nicht allein
sie führen auch die Weiber nein
Da sie so vieles Übel treiben
so lasse sie doch nicht bei uns bleiben
Erhör uns doch in dieser Pein
und lass uns erlöset sein
O, Herr, verleih uns Fried u. Ruh
u. führ dies Volk dem Teufel zu

Vstoupili Francouz do tvých dveří
řekne ti hned s falešnou tváří
Co jsi dosud pracně ve svůj statek
nasbíral, je teď věru majetek
Sedlák však myslí i čeládka jeho
ty šelmo, ty, ty u pravého
Hle, ubohý sedlák, trpící v strasti
žaluje Bohu v jeho vlasti
Nevěřím, že by v té lumpů sebrance
se našel, kdo řekne ti sladce
A není na světě lidu takového
jenž by znesvěcoval díla Tvého a

dein

Reich

dein Wille geschehe
vie im

Himmel

also auch auf Erden
gib uns heute
unser tägliches Brot
vergieb uns
unsere

Schulden

wie wir
vergeben
unseren

Schuldigem

und führe uns
nicht
in

Versuchung

sondern erlöse uns
von dem Uebel
Amen.

Otče
náš
jenž jsi
na nebesích
posvěť se
jméno

Tvé

Řvou: Sedláku, pivo, maso, víno a chléb
a k tomu kuřata, vejce, salát hned
Když nezahubíš je, o Pane náš
tak nakonec vyplení Ti v ráz i
O, kdyby už pobiti byli
to bychom s radostí pěli
Jsme vykoupeni už z té strasti
oddávejme se tedy radosti
Přejem jim, by šli, kam patří
ne však jak do nebe — ó ti lotři
Vždyť nás tu tolik trápí
a den ze dne nám jen loupí
Když s divým řevem jdou na nás
pivo, víno, žrádlo a chlast
Když ti, ó Pane, zůstanem dlužni
letošní úrok, nezahub nás
Víme, že jednou budeme nemalé
platiti splátky za staré
Ach, s jakou lstí jen dovedou
spát tu a tam i se ženou
A my jen vše to bolestně
navenek tiše, srdečně
Komu by ten národ milý byl
když ne čertům a jiným
Ať snažíme se všichni spolu
vždy stále zní nám shora dolů
Vždyť když už ani koňů není
poručí voly do spřežení a dí
Ne jenom dcery, služky z stájí
i ženy naše uvádějí
Když tedy toto tropí, Pane
nenech nás v bídě svrchované
A vyslyš naše žalné prosby
ať zbaveni jsme už té hrozby
Ó Pane, mír a pokoj jednou už dej tu
a ten národ pošli brzy k čertu.

přijď'
království

Tvé

buď vůle

Tvá

jako v nebi
tak i na zemi
chléb nás vezdejší
dej nám dnes
a odpust
naše

nám

viny

jako i my
odpouštíme
našim

vinníkům

a ne
uveď nás
v

pokušení

ale zbav nás
od

zlého

Amen.
Podotýkám ještě, že v německém přepisu textu jsem úmyslně
ponechal některé pravopisné chyby, ať už vznikly z přepsání nebo
nevědomosti pisatele. K charakteristice autora je někdy i taková
maličkost důležitá.
Skládání tedy jeví se nám zřejmě jako pozdní výplod protifrancouzské nálady mezi rakouskými Němci, jež byla vyvolána napoleonskými válkami a živena pocitem národního ponížení, jež vyvolala přechodná okupace země nepřátelskými vojsky. Obsah stížností selského lidu — odmyslíme-li si zaujatou a polemickou formu
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-— není ani tak zlý — nemluví se nic o násilnostech krvavých, o zavírání a týrání domácích obyvatel — a přece všude proniká odpor
proti tomu cizímu živlu, jenž vojensky přišel a hraje si tu na pány.
Tato zkušenost, osobní a bezprostřední, svádí pak postižené ke generalisaci a obrací se proti celému národu utlačitelů, který skladatel
buď vůbec neznal, nebo velmi málo. Všichni Francouzi jsou pak
národ lumpů, kteří patří peklu. Nelze zajisté popřít, že v celé té
náladě může hrát roli probuzený nacionalism, který v té době zachvacoval mysli všech — a hlavně středoevropských — národů,
mohou tu býti i vlivy oficielní, skorem státní propagandy, jež se
snažila zničiti zlé vzpomínky na dobu napoleonskou i dobu revoluce předcházející, aby upevnila síly režimu současného, ale přece
jen vidíme v argumentaci tohoto skládání především prvky sociálního a hospodářského útisku jako nosnou sílu politické propagandy. Nic tu není o ponížení národním, nic o rozvratu státního
zřízení, jen konkrétní případy útlaku hospodářského, sociálního
a lidského. To — vedle neumělé formy — přispívá k potvrzení domněnky, že opravdu běží o literární výplod, jenž nemá daleko
k projevu lidovému.
Ale i jinak obecně lze činit nad takovým nálezem zajímavé závěry sociologické: co nejvíce se dotýká lidu, jak se brání a jak
zkušenosti osobní, nebo bezprostředně sdělené promítá pak do
oblasti duchovní, kde stávají se činiteli rozhodujícími pro národnostní hnutí a vzájemný poměr národů. Je to pak i zajímavé čtení
politické, aktuální pro všechny doby.
Druhou, neméně zajímavou stránkou věci je použití otčenáše
jako ústřední opěrné osy pro vytvoření politického pamfletu. Na
čin takového rázu je možno se dívati z dvojího hlediska a s odlišenými, téměř protichůdnými pocity. Lze v tom viděti doklad religiosity, jež i ve svých lidských strastech, pokud vyvolávají společenskou a politickou reakci, se připíná k náboženskému motivu.
Základní modlitba křesťanská může se nám v tomto pojetí jevit
základním motivem života jednotlivce, jenž se pak obráží ve všech
ostatních — i nenáboženských — projevech jeho života. Potom
ovšem bylo by důležité sledovat, jak se obráží tento náboženský
motiv v životě. Ale tu počínají pochybnosti, jež tvoří onu druhou,
opačnou stránku našeho soudu, nebo alespoň nutí k velké opatrnosti.
Zkoumáme-li totiž, jak se projevuje náboženský motiv v politickém
pamfletu, vidíme, že není kladným, zúrodňujícím prvkem politic-

519

kého a sociálního snažení, nýbrž jen prostředkem, aby bylo dosaženo většího kontrastu a silnější účinnosti. Náboženský motiv
— v našem případě prosby otčenáše — nepůsobí nijak ani na
formu ani na obsah skládání, aby je zaměřily ke křesťanskému
pojímání života a řešení nadhozených problémů v duchu křesťanské morálky, nýbrž odpovídají na ně téměř pudově, po svém,
prostou negací a žalobou. Obě části skládání, vlastní pamflet a
slova otčenáše, jsou svým obsahem a duchem nejen si vzdálené,
nýbrž i protichůdné, takže na některých místech je možno mluvit
o travestii, nechceme-li použít označení ostřejšího. V tomto pohledu
jeví se nám tedy skládání jako výplod klerikalismu, používajícího
modlitby k politickému a národnostnímu boji. Klerikalismus, jenž
později v Rakousku dospěl takového rozkvětu.
Buď však jak buď, zůstává toto skládání charakteristickým projevem doby, jednou z těch mnoha nenápadných a celkem nepatrných
skulin, jimiž můžeme nahlédnouti do života a poměrů dob starších.
Zůstává i příspěvkem k pochopení lidového a národního ducha,
jak odpovídá na sociální a hospodářský útlak a zabarvuje tuto svoji
reakci národnostními prvky s použitím všech zbraní, jež má po
ruce. Nezastavuje se ani před věcmi posvátnými. Sotva asi tušil
neznámý pisatel před sto lety, jak to bude nás, potomky, ještě dnes
zajímat!
Nuže, vytáhli jsme tento stoletý střípek rakouského Němce, aby
nám dal nahlédnout do starých časů a ukázal nám náladu lidu
v tomto životním prostoru před více než 100 lety. Snad to bude
k užitku lidovědě a sociologii.

Varia
V l a s t n i c t v í jako svěřenství
Při vlastnictví jde o vztah člověka k hmotným částem světa vnějšího, jež tvoří
jeho majetek. Zde je možno dvojí: buď je majetek jedinci výhradním životním
cílem, nebo je pouze nezbytným prostředkem k uskutečnění životní náplně, jejíž
smysl leží výše. Obraz doby, v níž panuje prvý způsob nazírání, je bezútěšný.
Člověk v své pýše prohlašuje úplně právní panství nad věcmi, jež mu dovoluje
s věcí učiniti, co je mu libo: prodati, zastaviti, ba i zničiti ji. Vlastník má zejména
právo vyloučiti každého druhého, třetího a dalšího z jakéhokoli, byť i částečného
užívání věci. To je typicky římskoprávní způsob nazírání na věci majetkové hodnoty, který nabývá vrchu v dobách duchovně sterilních. Přesto, nebo snad právě
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proto, že se člověk prohlásil neomezeným pánem hmoty, obrací se hmota proti
němu a on se stává nikoli pánem, nýbrž otrokem touhy neustále zmnožovati své
hmotné prostředky. Tak vypadá kapitalismus a jeho čisté dítko: socialismus.
Zvrat hodnot, takto nastolený v oblasti hmoty, přenáší se do vztahů společenských.
Lidé hledí na sebe přes přehrady majetků, držených ve vlastnictví, podle jejich
výše a s úzkostí o jejich zachování; žijí tak vedle sebe jako cizinci, nikoli spolu,
jak káže zákon lásky k bližnímu. Takováto společnost nutně nese v sobě neschopnost jakéhokoli spojení k nějakému vyššímu cíli, atomisace společností a mechanisace vztahů je dovršena. Celek spěje nutně k záhubě, jak je toho příkladem
právě stará říše římská, která též pojem vastnictví v této čisté formě propracovala.
Opakem tohoto nazírání je způsob, kdy majetky rozvrženy jsou členům společností podle určitého řádu. Jmění není zde částí samoúčelnou, nýbrž funkcí, která
plní určitý úkol. Je nasnadě, že v těchto poměrech nemá místa strohý princip
vlastnický, nýbrž uplatňují se zde právní poměry osobně — věcné, jichž formami
jsou vlastnictví dělené a poměr lenní. Těmto hospodářským a právním formám
odpovídá pak v oblasti společenského řádu zřízení
stavovské.
Poněvadž o těchto věcech není dosud jasno a poněvadž dnešní držitelé majetku
a moci jsou v nich ochotni viděti jakousi středověkou poťouchlost, bude vhodné
zmíniti se o těchto principech stručně a podle pravdy. Připomínáme, že na těchto
zásadách trvala společnost bez úhony více než tisíc let, kdežto v necelém století
od vítězného zrušení těchto řádů zmítá se v hospodářských krisích, politických
experimentech a v hlubokém úpadku mravním.
[Pro snazší pochopení shora uvedených řádů uspořádáme výklad ve způsobě
srovnání a vytčení rozdílů od poměrů dnešních]:
Dělené vlastnictví je způsob, který umožňuje ve společnosti hierarchicky uspořádané trvání více práv k jedné a téže věci. Je nutno říci, že ani v řádu vlastnickokapitalistickém nevyskytuje se často čisté vlastnictví věci, nýbrž vlastnictví jako
takové bývá ve většině případů omezeno právy jinými, na př. zástavním, služebnostmi, výměnkem a pod. Kdežto však zde jde o vztahy mechanické a čiště neosobní, účastní se při vlastnictví děleném i pečeť osobností tímto poměrem vázaných. Nejjednodušším schématem při děleném vlastnictví je rozdělení na vlastnictví
vrchní (dominium directum) a vlastnictví užitkové (dominium utile), při němž
vrchní vlastník má pouze dohled na podstatu věci, kdežto její obhospodařování
a užitky příslušejí vlastníku užitkovému. Mohlo by se na první pohled zdáti, že
takovéto rozdělení nemá zvláštního smyslu a valné ceny, avšak to by bylo platné
toliko v dobách normálních. Vlastní význam tohoto uspořádání vzniku při abnormálních poměrech, na př. když užitkový vlastník by si usmyslil využiti věci tak,
že by nebyla dále k užitku: tu ihned zasahuje vlastník vrchní, jehož úkolem je
zachování podstaty. Rovněž při nedbalém hospodaření s věcí svěřenou má vrchní
vlastník právo věc vlastníku užitků odejmouti, neboť v takovém případě přestává
věc plnit svoji funkci, pro kterou je určena. Skutečné poměry však se neomezují
na toto schema. Uvedeme jeden z typických případů středověkých, kde se různá
práva svým zvláštním způsobem prolínají. Nějaký šlechtic založil klášter a daroval členům jeho konventu k výživě určité vesnice. Tímto aktem samotným vzniklo
několik právních poměrů. Klášter nebyl výhradním vlastníkem obdrženého jmění,
nýbrž zakladatel podržel vrchní právo na věnovaných vesnicích, ovšem zároveň též
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povinnost poskytovati klášteru ochranu; kromě toho král jako vrchní ochránce duchovních ústavů měl zde též právo dohlédati. Uvnitř kláštera měl každý člen
duchovního kolegia přesně vymezený úkol a přesně stanovené obročí. Bez ohledu
na tento majetkový základ stávalo se zhusta, že třetí osoby učinily různá nadání
ke klášteru, které s původním jměním nesplývaly: když někdo k úmrtnímu dni
své manželky dával sloužit mši sv., věnoval k témuž úrok (holý plat) v určité
částce, který byli povinni platiti na př. 2 sedláci v některé vesnici; jiný věnoval
jednomu z oltářů v klášteře ročně určité množství vosku na svíčky, který odváděli určití držitelé určeného statku. Nad těmito nadáními a dary bděli jednak příslušníci kláštera, jednak dárci, jednak zakladatel nebo jeho potomci, dále panovník,
atd. Co jsme zde uvedli, je jen nepatrný výsek ze složitých poměrů, které zde
vládly, při tom však platy, dávky, plnění, úroky, věcné dary, jich kontrola, zkrátka
veškerost práv a závazků tvořila obdivuhodně vyvážený celek, kde vše bylo spjato
svým účelem. Velmi výstižně promlouvá o hospodářské výstavbě klášterů Šusta:
„Každý člen duchovní společnosti zde se hromadící tu má svůj přesně vyměřený úkol a také přesně stanovené obročí, jeden každý oltář mívá své vlastní statky,
jejichž úrok živí altaristu, ale také každá svíčka, jež se rozsvítí, každý denár almužny, padající do rukou žebráka nebo scholara, každý oběd a snídaně v pamětní
dny kanovníkům a vikářům podávaná, mají své fundační zajištění na některém
třebas velmi vzdáleném, nemovitém majetku, a tak se jeví veliký kostel s hospodářské stránky neobyčejně složitým svazkem věčných rent a práv z nejrůznějších koutů země k němu se stékajících; avšak veškerý zmatek jest tu právě tím
vyloučen, že sebe menší obročí má pevné určení a každá sebe užší trubka, přivádějící zvenčí pravidelné důchody, ústí do konvičky předem přikázané."
Pokud jde o poměr lenní, léno (feudum) bylo nedávno plným právem nazváno
„dosud nedoceněným právním výtvorem středověku". Je to nejinstruktivnější případ poměrů osobně-věcných, kdy k právům a závazkům majetkovým přistupovaly
morální závazky: ze strany pána skýtala se ochrana majetku i osobě vasalově, se
strany lenníkovy slibovala se věrnost. Kde bylo léno dědičné, obnovoval se poměr
ten při každé změně v osobě pánově nebo manově. Majetkový základ léna — beneficium — spočíval v různých hodnotách: nejčastěji byly to statky a držba pozemková, avšak v léno byly též svěřovány clo, mýta, mincovnictví a j. Princip děleného vlastnictví je i zde jasně zachován: lenní pán je vlastníkem podstaty, vasalovi příslušejí užitky. Při tom je třeba míti na paměti, že lenní poměr, i když
(jako ve starém státě českém) není vždy tímto jménem označován, je všeobecným
principem, objímajícím právní poměry soukromé i veřejné. Jím vázán je maličký
zeman s jedním dvorcem ke svému panovníkovi a král celou svojí zemí římskému
císaři. Také zde měly místo různá další práva, a to buď, že vasal jednoho pána
stával se pánem dalších manů, anebo části majetku některé osoby tvořily jak
statky vlastní (zpupné, allod), tak i statky držené právem lenním.
Volíme-li za příklady pro naše výklady jevy středověké pro jejich instruktivnost a jednoduchost, nechť si nikdo nemyslí, že snad jde o jejich znovuvzkříšení.
Nikdo nebude tak pošetilý, aby myslil, že je možno se vrátit k těmto institucím
v jejich původní podobě. Mohli bychom lehce voliti příklady z doby současné,
ty však jsou pro jich menší známost a proto, že se teprve rodí z kvasu přítomnosti, méně názorné. Oč zde jde, je duch principů a zřízení. A tady myslíme, že
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židovské kolečko na jedné a arijské paragrafy na druhé, vrchnost a poddanství
na jedné a pracovní právo a povinnost na druhé, obce městské na jedné a obec národní na druhé straně jsou neseny týmž duchem a týmiž zásadami. Rozdíl spočívá
pouze v tom, že na místě malých oblastí obcí městských rozšiřují se tyto formy
v měřítku celé obce státní.
Jiří Veselý

Knihy

a

umění

B e n e d e t t o Croce o E v r o p ě v 19.

století

(Vydal Jan Laichter v Praze r. 1939.)
Skrývají se pod tímto honosivým názvem vlastně jen dějiny liberalismu, a to
opět s liberalistického hlediska. Croce je stoupencem onoho dějinného pojetí,
které hledí na dějiny lineárně, vidí v nich tendenci po uskutečňování nepřetržitého, v sobě samém, immanentního pokroku, kterému Croce říká svoboda (ale
z celého jeho pojetí je zřejmo, že jde spíše o pokrok nežli o svobodu). Dějiny
jsou Crocemu výslednicí duchovního úsilí; duch, toť (podle Hegla) svoboda. A tedy usilování o svobodu „stále větší a větší" je Crocemu vlastní „smysl" a „duch"
dějin. Omyl tohoto nazírání je zřejmý. Ale u Croceho tu jde ještě o dvojí omyl
zvláštní. Ačkoliv jeho smýšlení je povětšině politické, nedefinuje tuto svobodu,
pokládá ji vůbec za něco nedefinovatelného, „co nepřipouští přívlastků ani empiristických omezení pro svou vnitřní nekonečnost", co se ostatně definuje samo sebou. A toto nedefinovatelné zároveň dogmatisuje. Nejde mu tedy, jako ostatně všem
stoupencům jeho směru, o svobodu, která by byla výslednicí skutečného života, výslednicí dějinného vývoje (a tedy a priori neurčitelná a nepostihnutelná) anebo
konečně výsledkem jakési rozumné dohody, ale o svobodu, jak si ji on sám
představuje, v čem ji on sám vidí, a ovšem jak ji vidí právě očima liberála devatenáctého století. Tato dogmatisace nedefinovatelného je úskalí, o něž pak ztroskotává celý jeho „systém". Řadí tak Croce na stranu „svobody" právě to, co se
mu uzdá, a tedy liberální prvky a činitele devatenáctého století, a na stranu „nesvobody" opět, co se mu uzdá: Církev, absolutní monarchie atd. Tak se na př.
v Croceho „systému" Církev řadí do kategorie toho, co je navždycky a natrvalo a
samou svou povahou nesvobodné, zpátečnické a reakční. A teď se najednou přeneseme do století dvacátého, a vidíme, že Církev hájí s neochvějnou tvrdošíjností
právě leckteré z těch zásad, které byly vlastní liberálům devatenáctého století (a
které tito ostatně jenom převzali z její tisícileté tradice), zatím co liberálové se
změnili. Tady se dostáváme do úplného zmatka, leda že bychom uznali s Chestertonem, že to, co je zárukou svobody a pokroku, je právě Církev; ale to zas právě
proto, že tu nejde o „svobodu větší a větší", kterýžto požadavek je zkrátka a
dobře nesmysl, ale o svobodu ve vázanosti, svobodu podmíněnou a právě proto
pevných základů, svobodu pod zákonem.
Můžeme tento apriorismus ukázat ještě na jednom příkladě. Croce staví často
proti sobě pojem liberalismu a demokracie: onen velebí, tento napadá a odsuzuje.
Jiřina Popelová, která knihu přeložila, tvrdí, že tu nejde o nic jiného, nežli o
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záměnu pojmů: liberalismus, to prý je to, čemu my říkáme „humanitní demokracie" a demokracie, to je (u Croceho) spíše jakési egalitářství, demokracie jenom
kvantitativní, běsnění francouzské revoluce atd. Ale vpravdě jde o rozdíl mnohem
hlubší: liberalismus, to je u Croceho jakási demokracie aristokratická, opět tak,
jak on si ji představuje;
demokracie, to je demokracie demokratická* davová,
liberalismus, tak jak si jej představuje někdo jiný. Vidíme opět, že tu jde o čistě
subjektivní pojetí, které brání tomu, aby jeho, Croceho „liberalismus" mohl být
uznáván za objektivní pojem.
To souvisí i s podivným, zcela abstraktním a přeintelektualisovaným pojetím
Croceho způsobu historického nazírání. Vycházeje opět z Hegla všelijak upravovaného, tvrdí Croce, že prý „jen dějiny duchovních sil jsou pravými dějinami":
„Jsme příliš jasně přesvědčeni o nesprávnosti jakéhokoli historického determinismu, abychom položili v čelo dějin, jak se to obvykle dělá, nějakou událost:
Buď tak zvanou průmyslovou revoluci, nebo podivuhodné technické vynálezy,
nebo změněné vztahy mezi Evropou a Amerikou, nebo vytvoření moderních koloniálních říší, nebo rychlý vzrůst populace, protože to všechno jsou historická
fakta a ne historičtí činitelé" To je, jak zřejmo, úplná idealistická přepjatost:
ve skutečnosti každý historický fakt, dokonaný a často ještě nedokonaný, je už
zároveň historickým faktorem, často významnějším, než všelijaké ty „duchovní
síly". A je tím faktorem ve všech svých složkách, nejenom složkou myšlenkovou.
Tak je na př. dětinské ono pojetí Velké francouzské revoluce, které ji vidí jenom jako plod těch či oněch filosofických myšlenek. A tak je dětinské i Croceho
pojetí historie devatenáctého století, ulpívá-li na líčení působnosti a vlivu liberalistických myšlenek a nedbá-li oněch faktorů, o kterých se zmiňuje jen jako o
faktech. Bylo dávno osvětleno, jak jednou z hlavních příčin francouzské revoluce
byla právě hospodářská přeměna francouzské společnosti v druhé polovině XVIII.
století. Technické využití rozvoje věd, strojová výroba, kolonisace ve velkém a
růst velkokapitálu se tu prostě obrátily proti všem zřízením, institucím, zvyklostem
někdejšího režimu. Tak také v dějinách XIX. století se nelze omeziti na působnost myšlenek liberalistických a „náboženství svobody": dravá síla probouzejícího
se měšťanstva, později růst proletariátu a uvědomění dělnické třídy, pohnutky
často zcela hmotného rázu (a ovšem ještě mnohé jiné), spojují se tu se silou
abstraktního myšlení v jeden mohutný hnací proud. Pátrat, co bylo dříve, zda to,
čemu říká Croce dějinný fakt, či to, čemu říká dějinný faktor, je v dějinách tak
žertovná otázka, jako známý příklad s vejcem a slepicí. Staré křesťanské realistické myšlení, které se brání stavěti příkře proti sobě duši a tělo, pohlížejíc
právem na člověka jako na jednotu, ukazuje však i tu cestu.
Nemá dnes ovšem smyslu polemisovat s liberalismem, s epochou konec konců
uzavřenou a o níž sama skutečnost ukázala to, co řekl r. 1848 Schwarzenberg V Olomouci o ústavě rakouské: že to je instituce, která se neosvědčila. Lze si jen
všimnout některých omylů Croceho, které vedou k jeho nedokrevnému, neživotnému líčení dějin, k dějinám nikoli jako k živé minulosti, ale k jakémusi podivínskému abstraktu, ke schematu. Proto také nemá smyslu zabývat se jednotlivostmi jeho pojetí. Je ovšem pravda, že v dějinách vskutku můžeme pozorovati
jakousi tendenci, kterou, komu je libo, může nazvat pokrokem. Ale není to ani
zdaleka tendence tak primitivně dogmatická, jak si ji představují liberální po-
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krokáři. Je výsledkem velmi složitého dění, zkušeností, ztrát, omylů a návratů;
jenom takto můžeme mluvit o přítomnosti jako o výslednici dějin (v jejich totalitě), dějin, které tvoří jedinou vývojovou řadu; prodlužovat však a určovat tuto
řadu apriorně a apodikticky, jako to činí Croce a jeho stoupenci a souvěrci, je
věc velmi ošemetná. Pravé slovo tu kdysi vyslovil fribourgský profesor, hrabě
Gonzague de Reynold, v knize „Conscience de la Suisse„Pojmy
„pravice" a
„levice", reakce a pokroku, nejsou ustáleny jednou pro vždy, ani v těchže hlavách,
ani v těchže idejích. Tradicionalista není nikterak odsouzen k věčným trestům za
reakci, socialista nebude vždy svatořečen pro pokrok. Stává se zhusta a nezbytně,
že se socialista jednoho krásného rána probudí na nejpravější pravici nejčernější
reakce, a to právě proto, že zůstal socialistou. Co ustaluje místo doktrin a stran,
je jejich umístění v historické perspektivě. Ale tato perspektiva se mění. Velké
události historie ji zpravidla úplně převracejí, a to periodicky
Takto, připojuje hrabě Reynold, není dnes Velká francouzská revoluce než
tradicí, galerií předků; a demokracie je „někdejším režimem". Právě proto však
musíme dát dobrý pozor i na to, čemu se říká „zákon akce a reakce". Vpravdě
říká tento zákon sotva více, než že za jedním činem následuje čin jiný a že tento
druhý čin bude míti k činu prvnímu jakýsi postoj. Ale ztěžka lze napřed říci, jaký
charakter tento postoj bude mít. Je totiž pravdou nejenom, že skutečnost v dějinách následující popírá a převrací začasté skutečnost předcházející, ale že z ní i
mnoho přejímá; jde tu opět o jednotu dění, jež není porušitelna a není myslitelna jinak než jako jednota. A zejména nelze, jak už napsal hrabě Reynold,
pojem „pokroku" nebo ,„reakce" dogmatisovat, jako to činí Croce a jeho souvěrci. Ukažme to ještě na jednom případě: Croce ironisuje pojem absolutní monarchie jako „představu krále pastýře národa a národa, jenž je jen stádem, určeným k tomu, aby bylo voděno na pastvu, aby se pářilo a rozmnožovalo a aby
bylo chráněno proti nečasu, vlkům a jiným divokým zvířatům." Jak bychom dnes
mohli charakterisovat období liberalismu? Přesně týmiž znaky.

Poznámky
Haeckerova filosofie dějin

Čechům

(7. června t. r. se dožil Theodor Haecker šedesáti let.)
Dílo Theodora Haeckra „Křesťan a dějiny" vyšlo česky právě v předvečer té
chvíle, kdy jsme se pozorněji zahleděli do své minulosti. I nebýt této nahodilé
shody časové, znamená tato kniha pro nás důraznou výstrahu. Přece již od svého
národního obrození jsme nakloněni vybírat si ze svých dějin jen určitá období,
a jen v některých úsecích spatřovat poslání celého národa, a tak si ideologicky
vykládat smysl českých dějin. Z toho vznikl proslulý spor o smysl českých dějin, vedený nejen takovými osobnostmi, jakými byli profesor Pekař a T. G. Masaryk, nýbrž i přemnohými skupinami a tábory, které z dějin činily hlavně zápasy
ideí beze zřetele na celou skutečnost historickou a na pravé bytí národní. V tomto
hřmotu ideologických zaujetí konkrétní formulací sporu razil Josef Pekař prostý
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zákon platnosti pro nás stejně závažné jako život, jenž zní: smysl českého národá
je v jeho bytí.
Již z tohoto reálného vyřešení sporu lze vidět, pokud v českém národě nabyly převahy myšlenkové proudy devatenáctého století, — z nich hlavně positivismus, liberalismus, realismus a pragmatismus, zcela zvláštního ražení podle
české povahy, klonící se ke zlaté střední cestě, k mírnosti a skromné spokojenosti, — a pokud zde zůstala jasná odvaha k pravdivé a pravé skutečnosti, touha
po poznání pravdy celé.
Proto také ta výstraha, která nám vyplývá z Haeckrovy knihy o vlastním
smyslu dějin a o místě, které v nich zaujímá člověk se svým dílem, může být
zvláště v současné době velmi plodná. Učí nás všímat si celé minulosti ve vší
mnohotvárnosti, pravé skutečnosti, takové, jaká byla a jaká je. V přítomném
okamžiku nás pak nabádá svým pojetím dějin, abychom viděli ono zaměření, kam
míří všechen životní proces bytí na této zemi a v tomto čase. Nadto ještě tam,
kde vymezuje všechno to, co tvoří dějiny, jaké a které síly, mohutnosti se v nich
projevují, vede nás Haecker k přímému hodnocení, které je svým zaměřením
nejživotnější a nejkladnější složkou dějinnou. Nikoliv tedy pouhé ideje a jejich
vzrůst nebo úpadek, ani holá fakta nebo jakýsi vývoj sociologických zřízení, to
není hlavní, co nám mohou dávat pravé dějiny. Především je to ta životní dogmatika dění, které chápeme v pravdivém vystižení skutečnosti a všech činů, v celistvém pochopení lidské osobnosti, ta upoutá náš zřetel v dějinách. Vždyť z tohoto živého dění tvoří se jak dějiny, tak přítomnost i budoucnost. A zde křesťan
svobodnou vůlí a hodnocením, svou schopností tvořit, rozhoduje až do proměnění
světa. Avšak nad tímto rozhodováním koná svůj soud nebo uděluje moc Pán dějin,
Všemohoucí, jak vyznává vírou křesťan. Ví tudíž křesťan, že dějiny tvoří Bůh,
člověk a skrze hřích člověkův též anděl padlý., A tak nelze pouhým intelektem
dobrat se pravého smyslu dějin, k tomu dochází jedině křesťan svým věděním,
jež proniká a uceluje víra. Křesťan ví z vyznání víry, proč jsou dějiny, čte již
v nich slávu Boží i trest, spatřuje v nich sílu pokušení.
V tomto úplném rozvinutí hierarchie jsoucna a bytí v dějinách se vine výklad Haeckrův. A zde je nutno postřehnout, že filosofická mohutnost Haeckrova
rozvádí tento výklad tím způsobem, aby vynesla na světlo řád pravý, očištěný od
soudobých bludů. Kritika Nietzscheho, Maxe Schelera, humanismu a všech těch
směrů, které zploštily myšlenku bytí a jsoucna, ponížily člověka proto, že jej
svedly od pravé skutečnosti, dokazuje, jak míří tento výklad k očištěné přítomnosti.
Setkáme-li se s takovou osobností, jako je Theodor Haecker, který nám, dnes
nejlépe říká, proč je nutno držet a hledat pravou skutečnost, jediný smysl svého
bytí, kam se zacílí toto býtí a jak je nutno rozumět tomuto procesu, pak je
přirozeno, že zkoumáme, kam jej v našem vlastním kulturním vzrůstu můžeme
zařadit, neboť jen tak lze jej s plným užitkem přijmouti. A tu je příznačné, že
jej lze přidružit — s českého horizontu — jedině k básníkům, do oné roviny totiž, v které K. H. Mácha proudem metafor překonal pokušení nicoty, Hlaváček
volal Boha tichého, mlčenlivého a silného a O. Březina spatřoval skryté dějiny.
Karel Vach
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Úpadek posvátného umění
S bolestí zajisté pozorujeme stále rostoucí úpadek posvátného umění. Rozlišujeme-li však tento druh umění, uvažme hned, co jest posvátné umění a jakými
znaky odlišuje se od umění obecného.
Pod názvem umění posvátného shrnujeme zpravidla veškeru tvorbu uměleckou, směřující k službě Boží. Je samozřejmé, že v době velikého rozmachu specialisace nemůže se umění posvátnému věnovati kterýkoliv umělec. Umění posvátné je obor speciální a podle obecně uznávaných zásad je věcí uzavřeného
kruhu odborníků, kteří už mají své zkušenosti a vynikají pobožností svých výtvarných projevů. Zkušeností nepochybně nabývají dlouholetou praxí. Zkušenost
není konečně nic víc než obratnost řemeslná, které při trošce píle a svědomitosti
může dosáhnouti kdokoliv. Horší je to už s požadavkem druhým, který právě odborníka v umění posvátném přísně odlišuje od ostatních umělců civilních. Zde
ovšem kriteriem stupně pobožnosti tvorby umělecké nebývá jen dílo samo. Je
přece dosti známo, jak se umějí mnozí umělci přetvařovat a jak nedostižnou
nábožností přetéká práce určená posvátné službě i když přesvědčení autora je
na míle vzdáleno pravé a náležité pobožnosti výtvarné. Bylo tedy nutno sáhnouti
k opatřením ostřejším. Výtvarník, který míní zasvětiti se umění posvátnému, musí
si především opatřiti náležitý průkaz o vážnosti svého přesvědčení. Takovým
průkazem může být třeba členství v některém pobožném spolku, nebo zvláštní
vztah k osobám stavu duchovního. Pak je umění posvátné bezpečně a neprodyšně
uzavřeno na místě obyčejnému smrtelníkovi nedostupném, kam nepronikne ani
nejmenší pazvuk z okolního světa. Tam pod přísnou censurou pracují umělci
zasvěcení, inspirujíce se neustále recitací předlouhé řady zákazů a nábožných
přání. Čím déle okoušejí sladkých výhod své uzavřenosti, tím dokonalejší je
jejich souhrn a spolupráce s věrnými služebníky veřejné nábožnosti. Pozvolna
ztrácejí svou vlastní vůli. V nejhlubší pokoře přijímají rozkazy nejpodivuhodnější a plní je s nekonečnou odevzdaností do vůle věřících. Na tomto osamělém
ostrově dostihuje umění vrcholného souladu s životem.
A pohleďme hluboko dolů: tam ve světě civilním plane nejvášnivější boj mezi
uměním a veřejností jen proto, že pravý umělec brání své, miluje, touží, bojuje, sní, klesá únavou a bolestí a znovu s vášní vrhá se vzhůru, tam, kde tuší
nevidetelné záření krásy nestvořené.
Nic nespojuje tyto dva světy sobě navždy cizí. Tam v odloučenosti tupý klid
hoví si ve stínu svícnu, zde zoufalou bolestí rozryté srdce uprostřed živlů vzpíná
se po světle. Tam vládne kázeň bez s,vobody, zde svoboda bez kázně.
Ponechme však umění světské stranou. Připomeňme jen, že je těžko představiti
si velikost nechutenství moderního, přísně církevně smýšlejícího ducha, vysloví-li
někdo na blízku slovo „světský" a nechutenství člověka civilního, uslyší-li slovo
„církevní". Tento rozpor lze jen konstatovat. Hloubku jeho dobře změřiti nelze.
Vraťme se však k umění posvátnému.
Zbaveno všech podstatných známek umění, zastavuje se posvátné výtvarnictví
na mrtvém bodě úpadku. Již žádný, sebeobětavější duch nepronikne houštinou
ustálených výsad výroby privilegovaných skupin, určených k službě chrámové.
Docela marné jsou už snad všechny snahy vnést život tam, kde z bohatství fo-
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rem historických paběrkuje několik povolných zasvěcenců, obrněných proti duchu, nadšení a kráse po zuby. Kostely jsou zpravidla pečlivě uzavřeny proti škodlivému průvanu, který by jistě přinesl ze zkaženého světa otravný dech; v něm
zahynula by jistě mnohá nádherná lilie, uvyklá teplu zbožných vzdechů. Marné
je také snít o velikých historických příkladech a chtít snad dokonce vytvořit
nová střediska kultury po způsobu středověkém. To by bylo třeba nejprve zbořiti pevný kruh svírající každý kostel, pevný kruh s malými dírkami, kudy mohou prolézti jen duše ochotné sloužiti potřebám věřících. Duše odhodlané sloužiti Bohu musí zůstati venku na mraze tak dlouho, dokud nevypustí z hlavy takové věci nepřiměřeně veliké. —
V přítmí kolem oltáře šukají dvě postavičky. Přenášejí květináče, oprašují koberec, natahují oltářní přikrývky. Jsou to jistě služebníci chrámoví a jak oddaní a věrní! Se zalíbením prohlížejí skupiny pelargonií, se zalíbením pohlížejí na oltář, se zalíbením se rozhlížejí po celém kostele. Nepochybně je to kostelník se svou věrnou družkou, svíčkovou bábou. Lze tedy pochopiti jejich
zalíbení, neboť oni a nikdo jiný jsou původci a praví tvůrci posvátného umění
kolem dokola. —
A na oltáři ve svatostánku, uprostřed vší té strašlivé nádhery skrčenců, zavřen
je Bůh.
T. Č.
Oprava k článku Marko Weirich: Návrh na rodinné příplatky v českých zemích,
5. číslo V. ročníku, 1939, strana 313. Druhý odstavec ze shora má zníti správně:
„Podle počtu dětí existují tři hlavní třídy, první s jedním dítětem, druhá s dvěma až třemi dětmi a třetí se čtyřmi a více dětmi. Na příklad v průmyslu činí
příplatek u úředníka v 1. třídě měsíčně 19,20 Lir, v druhé třídě pro každé dítě
po 24 Lir, v třetí třídě po 28,80 Lir měs., zatím co pro dítě dělníkovo činí příplatek v první třdě 14,40 Lir, v druhé třídě po 19,20 Lir a ve třetí třídě po 24 Lir
(takže na příklad roční příplatek pro úředníka se čtyřmi dětmi činí úhrnem
1382,40 Lir).
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K d o by n e m i l o v a l
robustní zjev G. K. Chestertona, nepřekonatelného tvůrce moderních detektivek, jiskřivě vtipného novináře nejvysšího 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

Do „ E R B O V N Í K N Í Ž K Y "
n a r o k 1939
přispěli:
Karel kníže ze Schwarzenbergu, Doc. Dr. Rudolf Holinka,
Doc. Dr. Alexander Húščava, Doc. Dr. Zdeněk Kalista,
Dr. Bohumír Lifka, Dr. Václav Ryneš.
Redigoval ji Břetislav Štorm. - Cena K 30. — .
Knížka vyšla v těchto dnech a expeduje ji nakladatelství
» V Y Š E H R A D « v Praze II., Václavská ul. 12,
nebo knihkupci.

HISTORICKÉ DÍLO, JAKÉ 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 vydání jeho „Českých dějin", toto nové dílo, které bude nesporným obohacením naší historické literatury. Ráčkovy „Církevní dějiny" podávají na téměř
600 stranách osudy Kristova království od založení církve až do živé přítomnosti. 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
„Podlahovy knihovny naučných spisů", ve formátě 18X25 cm na bezvadném
papíře a budou doplněny obsáhlou obrazovou přílohou o 32 stranách.
Cena díla brož. za K 110'—, váz. v plátně za K 135'—, váz. v polokůži za
K 155'—.
Přihlášky přijímá každý knihkupec neb přímo

nakladatelství

»VYŠEHRAD« v

Praze

Právě vyšlo stěžejní české dílo theologické
Prof.

BEDŘICH

MALINA

Dějiny ř í m s k é h o 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 8 5 ' - , v polokůži K 110'-.
Malinova práce podává po prvé v české bohovědě systematicky 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

NAKLADATELSTVÍ „VYŠEHRAD" V PRAZE
Vyšlo dne 28./XI. 39. Dohlédací pošt. úřad Praha 25.

