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Z V Ě N C E „MĚSTO V Ú P L Ň K U

Když vítr zhasil světla v ulicích,
vráželi chodci do svých vlastních stínu,
domů si cizích tváří pavučinu
nosili mlčky místo tváří svých
a staré město teprv na půl spalo,
do sklepů zachouleno jako dnes,
tak nesvé, že je vichr popones
o mnoho nocí dál, než prve stálo,
a jako starý papír na podpal,
na podpal ohně pro zem' bez noclehu
rozhodil kolem města pole sněhu dunivý vichr, který se tu hnal
před ránem, které ještě nenadešlo,
v ulicích města, jímž mé mládí přešlo.
II
V ulicích města, jímž mé mládí přešlo,
sám sebe straním se jak cizince
a slovo, jež se do dětských úst vešlo,
velké, tak velké je mé vzpomínce:
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M a t k a - A já, syn země, orlí matky,
jež vypadla až k stáru z hnízda hor,
nad jejíž hlavou hnal se dětí spor
a v křiku vrabců vrací se k ní zpátky,
nevidím pro tmu, která v ulicích
pro zátah velké hrůzy klade sítě,
a klesám, s městem na ramenou svých ale včas, luno, mrazy zasklily tě
a do rahnoví větrů časům svítě
zdvíhá tě Pán: z tmy vykrojený sníh III
Zdvíhá tě Pán: z tmy vykrojený sníh do tváře svítí zemi otců mých
a město přivírá se jako oko
pod čelem Čech vsazené přehluboko.
Než jasu zvykne, zalesklo se v něm a nerozezná, zdali tys to, Pane,
kdo děsí za studeným plamenem,
za zmrzlou slzou slunce, která kane
na tichou tvář mé země. Zdali tys,
kdo za zády nám smazal půdorys
díla, jež z rukou nepravých by vzešlo,
kdo zatajil nám rozhodnutí svá
a k lačným ústům temnot nahýbá
džbán, do něhož se trochu slunce veslo.

Jaroslav
ALUIGI

Durych

GONZAGA

Ze všech domů, kde pobyli na zkušené, se už novicové sešli do
koleje Gesú Vecchio, aby očekávali zimní vyučování, zimní nemoci
a nového rektora. Ještě v poslední den, právě na Všecky svaté, přijely z Říma čtyři osoby. Dvě z nich přijely koňmo; jejich způsoby
ukazovaly, že jsou původu urozeného. Ale ta, která pak vystoupila
s jejich pomocí z nosítek, byla vítána poklonami velmi pokorně. Byl
to pater Giovanni Battista Pescatore, dříve novicmistr v dome na
Kvirinále, nyní rektor této koleje neapolské.
S ním vystoupil člověk také zvláštní či znamenitý, jak svědčilo to,
že s rektorem seděl cestou v nosítkách. Svým vzezřením budil podiv.
Byl vzrůstu tak vysokého, že to patrně překáželo i jemu, a jistě jen
proto klonil hlavu, ač to neprospívalo jeho pohodlí; jeho šíje byla
sevřena límcem zvláště vysokým, jenž mu nepřiměřeně zdvíhal bradu.
Tím těžší se zdála pak veliká víčka, jimiž zakrýval ustavičně své sklopené oči. I tváře se prodlužovaly divnou únavou, třebas obličej nezapíral svého mládí.
Pater rektor, přijav poklony na uvítanou, hned je představil:
»To je Francouz, Jean Prunet,« pravil, ukazuje jednoho z těch,
kteří přijeli koňmo; »a tento jest Skot; jmenuje se Georg Elfiston;
ví ledacos z příhod našich anglických bratří. Tento třetí jest původu
domácího. Jest to prvorozený syn pána na Castiglione a místodržícího montferratského; žil u dvorů knížat; byl pážetem prvního řádu,
zprvu u císařovny, pak u Krále Katolického; v jeho příbuzenstvu jsou
preláti, kardinálové, i sám generál Tovaryšstva. Jmenuje se Aluigi
Gonzaga.«
To dal slyšícím na vědomí, při čemž nepohnul brvou. V tom
nebylo ve skutečnosti nic divného a syn pána na Castiglione stál při
těchto slovech jako kamenná socha, o niž lupič si brousí svůj meč.
Ale byli tu novicové, kteří nejsou vždy zralí a nesnadno přivykají
kázni řeholní. Těm zdálo se zvláštní, že má oděv tak nuzný a že,
třebas má navštěvovati, jak se ukázalo, už přednášky z metafysiky,
všude dostává až poslední místo. A když po jídle směli jazyky rozvázati, jejich údiv byl hlučný.
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Zdál se nesmělý, nevědomý; čím více se ptali, tím byl nechápavější. Jak tedy vsak mohl žiti u dvoru knížat, býti pážetem prvního
řádu, státi před císařovnou a před Králem Katolickým? Vždyť neuměl říci než to, čemu ho naučili snad až v noviciáte!
Zato scholastikové, kteří přijeli s ním, o nem věděli dosti.
»Nikdo neměj mu za zlé,« pravil Francouz, »jeho nesdílnost!
Přišli v Římě i kardinálové a hledali ho, on však šel a tázal se novicmistra, je-li nutno k nim jiti a slyŠeti je, a když pak ho omrzely jejich
řeči, tu, nikterak neztráceje času omluvami, ušel mlčky.«
Tomu ovšem se ti, kteří neměli kardinálů mezi příbuznými, jednak divili, jednak smáli.
»Není divu,« vtipně pokračoval Francouz, »že se zdržuje slov.
Jednou za dlouhý čas šel k pateru novicmistrovi. Ten, těše se z toho
jako z nějaké přízně, už chtěl ukázati tvář radostnou. Ale nastojte!
Novic žádá o tvrdší důtky! Musil ovšem se vrátiti s nepořízenou. Ale
druhého dne přišel opět a nepřestal nalěhati, dokud velice přísně
nebyl napomenut, aby mlčel.«
Jedni pochopili; jejich úsměv se stáhl jako knot příliš čadící
lampy. Druhým záleželo však více na šprýmu, i slyšeli s potěšením:
»Tu se podrobil. Ale nikoliv tak, jak žádají Konstituce, nýbrž
s očima zarmoucenýma, s hlavou skloněnou. Pater novicmistr však
věděl si rady. Dal mu ušiti límec, dosti vysoký, tuhý, takže neskloní
jí už tak snadno. Tak nám ukazuje pravý důvod své mlčelivosti na
svém hrdle.«
Tu se rozlehl smích velmi nakažlivý.
Dosti bylo však těch, kteří vzdali se práv svého původu urozeného, na nějž rádi by zapomněli, jen kdyby to připustili i ti druzí.
Teď však mezi ně přišel tento novic, který zřejmě byl vyvolen k tomu, aby na odiv všem se tu odhaloval jeho Šlechtický původ i šlechtická přirozenost. A jakkoliv každý byl ochoten s lhostejností snésti
podobnou zkoušku své osoby vlastní, nelze vždy tak lhostejně přihlížeti k zkoušce osoby druhé.
Pater ministr zdvihl výstražně prst.
»Nechte jich,« zadržel ho pater rektor; »ještě nevíte, v čem se
ukáže prospěch!«
Z očí mnohých smíchem vytryskly slzy. Tu však ti, kteří mohli
to pozorovati okem suchým, náhle ztichli.
Ten podivný novic snad toliko nepatrně pohnul tváří. Jeho sklopená víčka snad se nezdvihla, jen ze stínu řas vyšla záře.
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Rychle snažili se před ním zakryti, že se smáli. Snad se nedíval
na ně. Ale kam tedy se díval? Jaká slova měl na jazyku?
Náhle na obličeji se mu rozžehl úsměv.
Teď se zajiklo ovšem srdce leckteré. Už právě však minul čas
zábavy pospolité.
Ráno nastala škola.
Byla ve škole práce zcela jiná než v noviciáte a mnohé z nich rozdělovala, i na dlouho oddálila. Rychle přibývalo různých přednášek,
úloh, hodin opakování, a leckomu zprvu se až zastesklo. Pouze pro
povzbuzení byly z tlustého svazku vzhledu nevlídného čteny Cassianovy Collationes a tu prudčeji zabušilo srdce těm, které zasáhl nebezpečný šíp krásy. Nejen ze scholastiků, nýbrž leckdo i z kněží skládal verše.
Často přistihl pak pater rektor žáky leckteré, když v určitou dobu
jako nahodile stáli u dveří třídy, v níž přednášel metafysiku pater
Giovanni Camerota. Zprvu divil se mlčky. Jistě netoužili jen po
tomto profesoru. Pak pochopil. Třebas nastrojovali před ním lhostejnou tvář, už se nemohli ani dočkati toho, kdy ze dveří vyjde novic
Gonzaga.
Ne každý však z nich mohl kdykoliv k němu přistoupiti. O to
usilovali mnozí starší. Někdy stáli tu kněží, ba i učitelé. Novic sám
k nim však nešel, to jen oni takto chodili za ním. Mnozí musili míti
dosti na tom, že jen opodál pozorovali jeho tvář.
»Už tedy,« pomyslil si pater rektor, »se to začíná tak jako
v Římě!«
V dobách odpočinku též chodili na vycházky. Dusným bludištěm
ulic k městským branám, při nichž tesklivě stály černé okrouhlé věže,
které střežily cesty k jejich domovům odřeknutým. Nebo novými
ulicemi, které stavěli Španělé, k starým palácům šlechty. Tam častěji
potkávali i přátele své, kteří kypěli ctí a úspěchem světským. Tu pak
viděli, jak se musili zoškliviti těmto šlechticům, davše před kloboukem s perem pštrosím přednost hábitům obnošeným, v nichž tudy
se ubírali kolem domů svých předků. Pohrdlivě se zamžily oči přátel
i okna těch domů. Což medle si nezvolili za svůj příbytek dům, jenž
pro těžké dluhy byl už na prodej ?
Ale hleděli na vše jen očima odcizenýma, s myslí odvrácenou.
Neboť tak jako kolej Gesú Vecchio byl na prodej také mnohý z paláců, z nichž právě ten nejpyšnější byl už proměněn v stáje jízdy
španělské.
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Někdy provázeli je staří scholastikové nebo některý kněz, jenž
vlídně jim ukazoval zbytky bývalé slávy, díla králů, jejich sídla i popraviště. Jako nepřátelská stráž v průlomu hradeb strašil u přístavu
Castillo Nuevo, v němž přebýval vladař Krále Katolického. K jeho
službám se tu vzdouvalo moře, k jehož neklidným prsům se dychtivě
tiskly lodi válečné. Právě zde však vykřikla duše:
Kéž se promění plachty lodí v má křídla!
Tu s opačné strany kráčel k přístavu pater Camerota, s ním pak
jakýsi novic. Byl to Gonzaga.
»Jak jsem rád,« zvolal profesor metafysiky, »že právě tu potkáváme Karla Spinolu! Jistě máte si říci mnoho zajímavého.«
Sám dosud byl mlád a dobře si všímal věcí zajímavých.
»Snad se pamatujete,« pravil ke Gonzagovi, »i na jeho rod. Jest
to rod velmi slavný.«
Byl rodištěm profesorovým pyšný Janov, na nějž vzpomínal
s láskou. Věděl z kronik, že kterýsi pán z rodu Gonzagů, kdysi ve
službách krále francouzského, chtěje mečem svým pokořiti toto
město, ztekl náhle tvrz svatého Michaela a vpadl do jeho ulic. Tu
ovšem pak vyšel i starý pán Agostino hrabě z Tassarola, vlastní déd
Karla Spinoly, aby ukázal Gonzagovi, kdo jest lepší; hned pak vetřelec se odklidil s hanbou.
A nyní tu stáli proti sobě Aluigi Gonzaga a Carlo Spinola. Ať
tedy se pozná, tajně myslil si kněz, co jest úmyslem Prozřetelnosti,
která z opačných stran je přivedla do Neapole!
»A znáte i Janov,« stále pobízel k řeči zvláště sebe; »byl jste
u císařovny, která bydlila právě v domě Spinolů!«
Tu syn pána na Castiglione zdvihl oči a s velikou pozorností
hleděl na syna pana Ottavia.
Moře zmizelo. Oba novicové stáli v podivné odloučenosti proti
sobě.
»Už se nepamatuji,« pravil Gonzaga zasmušile.
Karel Spinola však podotkl rychle:
»Nejsem z domu, v němž bydlila císařovna. Můj otec dlí v Praze
v službách u dvora. Nemá statků, ani vlastního domu. Sám přišel
jsem chud.«
Chtěje vzdáti mu úctu, jež ho naplňovala, myslil nyní jen na to,
co je rozlišovalo. Vždyť Gonzaga spatřil světlo světa v domě vlastního otce. Ten byl svobodným pánem města Castiglione a nejvyšším
lidu pěšího, jejž dal najímati v roce bouří proti vlašskému lidu také
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y Praze, aby táhl s ním do Afriky proti nevěřícím; za to zaskvěl se
přízní Krále Katolického i vévody mantovského, jenž z vděčnosti
za to ho učinil místodržícím.
Zatím on se narodil v zemi cizí a v područí dvorském. Jeho otec,
chtěje koupiti od Pfefferkornů jejich zpustlý dvůr ovenecký, musil
zaplatiti napřed za inkolát a tu na zpustlý dvůr už mu nezbylo peněz,
jež vlastně i za inkolát vydal marně.
A zatím co on, ač už za krátký čas měl skládati sliby a státi st
scholastikem, musil navštěvovat! dosud filosofii, tento novic, mladší
o celý rok, ho předešel ve studiích ne o jeden rok, nýbrž o dva.
Tím byla však připomenuta, třeba neúmyslně, i novici Gonzagovi
jeho nouze. Ach, psal jeho otec tehdy pateru generálovi, že si přeje,
aby syn jeho měl vlastní svůj byt přímo v Gregorianě a mimo to
byt pro své sluhy. Slíbil na něho plat čtyř set ročně kromě odstupného. A zatím se ukázalo, že mantovští židé už mu nepůjčí více, než
kolik ho stála pouhá cesta.
»Když jsem odcházel z domu,« pravil uvážlivě, »měl jsem řeholní roucho, Summu theologickou a v měšci jen tolik, abych bez
žebroty dojel do Říma. Na tom nezáleží. Jen na to se pamatuji, že
váš rod a můj jsou spojeny příbuzenstvím.«
»To mě povzbuzuje,« pravil Karel Spinola, »abych prosil vás
důvěřivě aspoň o krátkou zprávu, jakým způsobem se vam dostalo
povolání.«
»Na to,« podotkl kněz, »byl tázán už často. Ale pro vaše příbuzenství buď si! Ať však poví to stručně!«
Jeho žák se poslušně připravoval.
»Moje povolání se počalo tím, že nás z Castiglione vyhnal veliký mor.«
Těchto slov pater Camerota asi neočekával.
»Chcete říci, že člověka do Tovaryšstva vhání mor?«
»Spíše to,« klidně odpověděl mu novic, »že před morem neutečeme než do Tovaryšstva.«
»Jaká pohotovost,« pravil profesor, »tedy pokračujte!«
»Tehdy na útěku jsme přijeli do Florencie. Tam jsem jednoho
dne spatřil památný obraz Matky Boží. T o byl původ mé abdikace
a počátek povolání. Můj pan otec pak poslal mě do Mantovy, abych
ve službách u vévody, hlavy našeho rodu, se naučil zvykům a způsobům dvorským.«
»Jak vzácná to věc,« zvolal profesor, jemuž náhle se zdálo toto
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vypravování zcela jiné než jindy, »dbá-li otec, aby syn jeho nechyboval v službách Královně nebes, nejsa patřičně vzdělán v službách
dvorských!«
»To však nestačilo. I pozval mě do Casale, kde čekal už na císařovnu, jež se vracela ovdovělá z Čech do Španěl. V jejím průvodu
mě odvezli do Madridu.«
»Ne každému,« pravil žárlivě kněz, »se dostává toho, aby od jinošství mohl v paměti opatrovati tvář tak vznešené ženy.«
»Ani mně ne!«
»Jak to? Vždyť jste stál jako páže prvního řádu denně před ní!«
»Pouze jednou jsem jí pohlédl na tvář. A nic jsem si nepamatoval.«
Jeho hlas mnoho zakrýval. Tak mluvil by mrtvý, kdyby poslán
byl k lidem.
»Král tehdy dlel v Portugalsku, i stal jsem se společníkem jeho
syna. Dobré zdály se infantovi moje služby a přítomnost ustavičná.
Když však onemocněl a byl povolán náhle až ke dvoru nebeskému,
nic na mne se neohlížel a šel si tam sám.«
Něco viděl. Jeho zamlčení bylo náhlé a těžké.
V čoudu liberních svěc a pochodní ohořelých se pochmurně zjevovaly schody, chodby a komnaty mramorové, jež v podzemí Escurialu dal stavěti král k svému pohřbu. V matných zákmitech se pošklebně rozhrnovalo šero rezavých zdí, v nichž děsivě zely temné
otvory jako vychladlé pece. Jako na rožních byly postaveny v nich
černé rakve, v nichž se ukládaly jen mrtvoly korunované. Jejich přítomnost dokazoval zápach královské umrlčiny, jenž hořce se mísil
s vůní balzámu. V dalších komnatách jako v zahradě utěšenější z bílých kamenů mramorových byly úhledně spořádány sličné záhony
hrobů, v nichž hojně se hromadila těla princů a princezen nedospělých. Tam pohřben byl infant Don Diego.
Mlčel v ustrnutí, tak jako by podstatnější než přítomnost živých
byla skutečnost mrtvých.
Právem mínil však profesor Camerota, že teď není čas rozjímání.
I pobídl ho:
»A což král?«
»Tomu zbělely vlasy.«
»Vždyť přece má pleš.«
»Snad. Na to se nepamatuji.«
»Vždyť sám jste ho vítal dlouhou chvalořečí!«
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»K tomu dali mi rozkaz, ale k jinému ne.«
Pater Camerota jen zavrtěl hlavou.
»Co bylo pak s vámi?«
»Pak stal se mým útočištěm starý dřevník.«
»Což vás zavřeli?«
»Ne. Chtěl jsem jen nerušeně čisti Ludvíka Granadského. Jinde
nenalézal jsem k tomu místa. V té době jsme navštívili kolej Tovaryšstva a tehdy jsem řekl, že tam zůstanu.«
»To ovšem se nesplnilo tak rychle.«
»Ne. Tenkráte pro mne ještě nepřišel čas, nýbrž auditor otcův.
Pak jsme odjeli do Itálie a tu poručil otec správci našeho domu, aby
bedlivě pozoroval každé hnutí mé, a služebník věrný, chtěje viděti
na mne škvírou rozeschlých dveří, tajně rozšiřoval ji hrotem dýky.«
Těchto slov se slyšící lekli. On však pokračoval:
»Pak přišel můj čas. Tehdy otec můj žádal všecky preláty, aby
zkoušeli mě chválou rozličných řádů, jimž se prý nevyrovná ani Tovaryšstvo. Pak musil jsem psáti otci generálovi, že ho pro lásku Boží
prosím na kolenou, aby přijal mě do Tovaryšstva pouze z milosrdenství, neboť sám jsem úplně chud.«
Skončil. Nyní se tázal Karel Spinola:
»Ale proč jste dal přednost právě Tovaryšstvu ?«
»Poznal jsem je kdysi z Japonských listů.«
Prudce zdvihlo se srdce.
»Tato země jest pro mne zemí zaslíbenou. Jaký div! Právě tehdy,
než jste opustil domov, jel vašimi krajinami průvod japonských knížat. Jak tehdy jsem toužil, abych viděl je též, ale marně!«
Ale podivný novic sklonil hlavu.
Viděl Mantovu. Tehdy před hlavou rodu se zřekl svých práv
a opustiv bez prodlení palác vévodský, šel do domu Tovaryšstva.
Marně ohlašovaly příchod japonských knížat rány z děl. Marně volal
ho k letohradu mocný jásot a křik, jenž se rozléhal závodištěm a probouzel z mdloby dlouhá stromořadí starých platanů, jejichž chřadnoucí listí strachem padalo s větví s tichým kvílením. Marně zvala
ho záře skvělých ohňostrojů. Rudé průčelí domu vévodského ostře
svítilo do tmy svou posupnou rzí. Jako půlnoční děs stranou města
se zjevoval v oslnění přízrak hradu, jehož čtyřboké rožní věže z rudých cihel náhle řeřavěly ve tmách oblohy i v hladinách vod. Slavně
zvonily tehdy zvony basiliky. Vyšli z koleje kněží, vyšli bratří, aby
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uzřeli svědky díla velkolepého, které konalo Tovaryšstvo až na druhé straně světa. On však nevyšel.
»Ani já,« pravil tiše, »jsem jich neviděl, neboť právě v těch dnech
jsem se připravoval na své přijetí.«
Karlu Spinolovi úžas zarazil dech. Chtěl ještě se ptáti, už však
nemohl. Co vlastně mu říci?
Ten podivný novic asi nechtěl už nic, neboť všecko už měl. Znal
tajemství zvláštní, kterých řeč nikdy nevypoví. A nebyl to kmet. Zdál
se podoben tváří jinochu, duší andělu Hospodinovu.
Šli. Mlčeli. Nevěděli, že jdou. Jen profesor metafysiky, jak činil
vždy na vycházce, opět nadšeně chválil krásu Neapole.
Náhle promluvil ke Gonzagovi:
»Jak líbí se vám toto město ?«
Ten ustrnul překvapením jako žák, jenž se nepřipravil. Zdvihl
oči; tu však uzřel již kolej Gesů Vecchio, k níž právě teď došli. Řekl
v rozpacích:
»Nevím. Nevěděl jsem, že si všímati mám města bez poručení.«
Tato odpověď se zdála i profesorovi příliš řeholnická. Co však
dělati! Doma vypravoval o tom pateru rektorovi.
Pater rektor, jehož tvář nikdy neprozradila hnutí mysli, pravil
lhostejně:
»To nemusí překvapovati. To jest obvyklá věc všude tam, kde
dosud se zachovává kázeň prvotní.«
Pater Camerota si poněkud odsedí. Pater rektor však pokračoval:
»Jako bývalý jeho novicmistr jsem od jiných slyšel, že už před
tím, než se rozhodl pro Tovaryšstvo, pilně vyhledával kněze světské
i řeholníky, aby zevrubně poznal jejich zvyky a řády, a že nikdo by
neuvěřil, jak bystře je pozoroval —«
Tu přisedl blíže pater ministr.
»Ale dnes,« pravil, »by neuměl ukázati ani místo, kde sedíte.
Hned mohu vás přesvědčiti.«
»Dnes,« pokračoval pater rektor, »by nikdo už neuvěřil, jakou
uštěpačností se před lidmi vyznamenával.«
Všichni přisedli blíže.
»Když odsoudil bez milosti světské kleriky i řeholní kněze, pravil před svědky, že si vyvolí řád ze všech nejzpustlejší, aby ukázal
světu, jak jej napraví. A hle, vidíte, co si zvolil!«
Tu i bělovlasí stěží přemohli smích. Ne tak pater ministr.
»Ještě rok,« pravil obmyslně, »má zkušební lhůtu.«
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»Jen ho zkousejte,« klidně odpověděl pater rektor, »ale volte si
způsob velmi pečlivě! Nijak nepochybujte, že jest v úsudku bystrý
a nade vše uštěpačný!«
Pater ministr čekal na příležitost.
V šedé jednotvárnosti všedních dnů byly změny jen nepatrné.
Jednou z nich byla výměna prádla. Tehdy zářila lůžka svěží bělostí
prostěradel a svět se zdál utěšenější.
Když novici po modlitbách přišli do ložnice, hned všimli si lůžka,
jež nebylo povlečeno. Jen pod holým podhlavníkem smutně čouhaly
důtky. Bylo mlčení, i mohli jen posunkovati.
Už šel. Pustili ho. Kráčel nevšímavě k svému loži.
Náhle ozval se smích velmi nevázaný. Ale právě tak ztichl.
Lůžka zářila v přítmí svěží bělostí, jen jediné z nich bylo nepovlečeno. Co vlastně jest lepší? Mnozí cítili stud.
Ráno očekával pater ministr, že přijde a požádá ho, aby mu
vydal prostěradla. Když tak neučinil, dal ho volati sám.
»Jak se zdá,« pravil, »příliš nepečujete o své lože!«
Novic mlčel. Pater ministr se rozpomněl včas, že se netázal
přímo.
»Vám netřeba prostěradel ?«
»To záleží na vás.«
»Bylo u vás snad zvykem spáti bez nich?«
Novic vzpomínal.
»Kdysi,« počal mluviti skromně, »ještě v životě světském jsem
si před spánkem četl ještě v žaltáři a ani jsem nepozoroval, že svíce
mi propálila dvě přikrývky, slamník a záclony lůžka. Než přiběhlo
služebnictvo, už vyšlehl plamen, a jiného nezbývalo než hořící lůžko
oknem shoditi do přikopá. Z toho soudím —«
»Dosti! Vezměte prostěradla a jděte!«
I on hledal teď příležitost, aby opodál pozoroval jeho tvář. Ale
podivný novic se počal všem vyhýbati a ve volných chvílích se ukryl
vždy tak, že ho hledali marně.
Komu jinému než pateru ministrovi lze vniknouti všude? Záhy
nalezl ho mezi bratřími v dílně. Seděl uprostřed nich a něco jim vypravoval. Pater ministr ho neviděl rád v tak nezvyklé společnosti, ale
velmi ho zajímalo jeho vypravování. I naslouchal tajně, neboť nikdo
ho nezpozoroval.
Novic vypravoval jen příhodu světskou.
Když se král vrátil z Portugalska, byla v Madridě pořádána
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zvláštní slavnost, která trvala tehdy mnoho dní. I on musil jiti. Jeho
otec měl s jinými dvořeníny místo na balkoně, i viděli pohodlně
celé náměstí. Toho dne byla štvanice šelem. Mnozí z těch, kteří
seděli na lešení, bledli úzkostí. On však s otcem stál vysoko na balkoně mimo veškeré nebezpečí a otec dal z opatrnosti ještě zavříti
dům.
Tu jednomu tygru zvláště zuřivému se podařil skok, po němž
tisíce lidí vzkřiklo hrůzou. Už ho neviděli, jen slyšeli s překvapením
temný řev uvnitř domu. Nikdo neměl už kdy, aby vyčinil sluhům,
kteří z ničemné nedbalosti dveří nezavřeli. Ted' mohlo je zajímati
už jen to, s jakou důstojností přijmou návštěvu šelmy, jež zajisté neslibovala nic neúplného.
Jeho řeč byla řečí, jaká zaznívá v spánku. Chvíli mlčel. Ale zvědaví bratří chtěli slyšeti konec.
»Nic se nestalo,« pravil tlumeným hlasem, jemuž nemohl rozuměti pater ministr; »neboť uštvaný tygr hledal toliko úkryt, jejž
nalezl ve sklepení. Tam však dočkal se konce velmi smutného.«
Všichni bratří si oddechli spokojeně. Jen jeden se tázal:
»Co tehdy vám říkal anděl strážce ?«
Teď tedy už měl pater ministr dosti.
»Hledají vás,« zvolal úsečně na novice.
Ten se obrátil a spěšně šel s ním.
»V tomto domě,« cestou káral ho kněz, »má každý své místo
a vy tu jste na studiích! Jsou zde scholastikové, kteří čekají na vás,
a vy chodíte k bratřím! Jak to vysvětlíte?«
»Za mnou též chodí kněží, ač jsem toliko novic.«
»To ovšem jsou kněží z domu profesů. To neplatí pro vás. Zde
má každý své místo a dá-li kdo přednost místu jinému, bude ode
všech poznán!«
Záhy vydávaly se zimní pláště.
Bratr krejčí nejen zpaměti znal každý kus, nýbrž dobře se pamatoval i na všecky ty, kteří kdysi je nosívali a z nichž mnohý už nyní
ležel v hrobě. Mohl na první pohled z těchto památek dáti tomu,
kdo přišel, vždy tu nejvhodnější.
Přišel novic Gonzaga.
Bratr krejčí byl zaražen jeho výškou. Tu však přistoupil k němu
pater ministr a vyhledal novicovi plášť sám. Ten jej oblékl, poděkoval a vyšel.
Ale jakmile vešel v plášti na chodbu, slyšel smích. Hledal pří-
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činu. Snad si oblékl v roztržitosti plášť na ruby. Snad špatně jej
zapjal. Nic však takového. Byl ovšem ten plášť trochu odřený, spravovaný a těsný. Snad příliš mu vyčuhovaly dlouhé hubené ruce.
Ti však, kteří se smáli, vesměs hleděli jen na jeho nohy.
Jeho plášť byl snad nejmenší ze všech; snad schválně byl zkrácen kdysi pro řeholníka vzrůstu malého, kdežto on vzrůstem převyšoval téměř všecky. A právě šli na vycházku.
Nebyl masopust. Byl teprve advent. Děti na ulici se však sbíhaly za ním jako za maškarou.
Šel s obvyklým klidem.
Zprvu ostýchavě se blížili spolužáci. Pak se styděli za to, že se
ostýchali. Jeho tvář byla povýšena v divné stálosti ducha, která vábila účinněji, než pokora sama. Leckdo z přihlížejících se obrátil
stranou, aby tajně sňal brýle, jež si nasadil okázale.
Dosti pak měl pater ministr příčin k znepokojení, když přicházel ten i onen prosit o výměnu pláště nového za plášť starší a chatrnější. Ale neměl už takového. I poslední bratr, který uklízel svině,
měl lepší.
Toho všiml si záhy pater rektor a při první příležitosti přísně
připomněl všem, že nemají práv na nic výjimečného.
Tu přišel však k němu pater Mastrilli a v soukromí pravil:
»Nelze zazlívati, že v řečeném plášti leckdo poznává plášť všeho
Tovaryšstva.«
»Chcete říci,« tázal se nyní pater rektor, »že nabyl ten plášť ceny
tím, že jej nosí ten novic?«
Pater Mastrilli pravil klidně:
»Chci říci jen to, že, ukázal-li tento novic už takové ctnosti, jakých přemnohý dosahuje až ve věku pozdním, pak může se plášť,
který nosí, státi nebezpečným. Podle tohoto pláště mohou souditi
jiní, že vůbec plášť Tovaryšstva jest pro něho krátký.«
Byl tento kněz z Noly, z rodu vzácného a v dějinách Tovaryšstva
dobře zapsaného. Pater rektor tedy ochotně slíbil, že rozhodne
uvážlivě.
Než tak učinil, novic onemocněl. Těžce změnila nemoc jeho tvář,
ale krásy jí nepřidala. Když pak vstal, byl velice sláb.
Jako umrlčí průvod těžce postupoval zbytek adventních dnů.
Mnozí onemocněli zlou horečkou neapolskou.
Byl deštivý večer. Žáci vycházeli z domu na nešpory, jež se konaly v chrámě Gesú Nuovo.
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Pater ministr stál u dveří domu a bedlivě pozoroval všecky vycházející. Zvenčí studila mlha. Proto ty, kteří zdáli se bledí a třásli
se zimou, moudře posílal zpět.
Spatřil osobu v krátkéní plášti. Také třásla se zimou.
Chtěl zdvihnouti ruku. Už otevřel rty. Ale z příčiny nevýslovné
ruka klesla, slovo nevyšlo z úst.
Novic přešel.
Pak ulehl opět. Už však musili ho rychle přenésti jinam.
Mocně o půlnoci se radoval zvon, jenž zvěstoval narození Syna
Božího. Dnes zvěstoval též radost zvláštní. Karlu Spinolovi se tohoto
dne končil dvouletý noviciát.
Klečel u jeslí, v nichž leželo Dítě. Jemu skládal své sliby:
»Všemohoucí věčný Bože! Ač božského pohledu tvého zcela nehoden, přece, spoléhaje se na tvou dobrotu nekonečnou a pobízen
touhou Tobě sloužiti, slibuji před tváří přesvaté Panny Marie
a veškerého dvorstva nebeského Božské Velebnosti tvé Chudobu,
Čistotu a poslušnost ustavičnou —«
Pater rektor byl svědkem.
Tehdy obličej nemocného zduřel tak, jako by navždy se chtěl
zoškliviti všemu světu. Zlá horečka sužovala jeho tělo i ducha, až
posléze zavolali k němu lékaře.
Dlouho trvala nemoc. Pak mu pro zotavení dali světnici zvláštní.
Byla pod schodištěm. Ráno, v poledne, večer slyšel dunění schodů.
V noci nespal a ve dne ho unavovaly stálé návštěvy. Všecky bolesti,
které s námahou skrýval, samy ukázaly se v jeho tváři. Slábl usta• v
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vicne.
I lékař už pochyboval.
»Proč má umříti zde,« pravil s povzdechem pater rektor; »tolik
jiných chodí do Neapole, aby nabyli zdraví! On přišel si pro smrt.«
»Snad ještě lze zabrániti,« radil pater Mastrilli, »aby neumřel
zde. Snad mu nejvíce škodí právě tento vzduch neapolský.«
Pater rektor tomu rozuměl dobře. Stručně rozhodl:
»Vy jste řekl!«
Minul půst. Zima pozbyla moci, i nemoc se vytrácela. Nastal
máj. Mnozí mluvili o tom, že se spolužák jejich vrátí do Říma. A bylo
jim teskno.
Právě od něho vyšel pater Mastrilli. Karlu Spinolovi, který čekal
už dlouho, se zatajil dech. Kněz, spatřiv ho, vlídně1 mu otevřel dveře
a odcházel mlčky.
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Pozdravili se.
»Doufám,« pravil scholastik novicovi, »že se shledáme opět; ale
pro vlastní klid musím připomenouti naši rozmluvu. Tehdy řekl jste
mi, že poznal jste Tovaryšstvo právě z Japonských listů. I mne vedla
do Tovaryšstva touha po této zemi a srdce mé zaplesalo, když to
slyšelo od vás.«
Jako tehdy, když na hradě castiglionském skřípal ve škvíře dveří
hrot strážcovy dýky, novic zatajil dech. Jeho oči se zdvihly a z úkrytu
řas tiše zářily na scholastika.
»Také já,« pravil, »šel bych s radostí do Japonska. Jsem ochoten
vždy jiti kamkoliv a přijmouti poslání své jako dar z ruky Boží.«
»Ale žádal jste o to ?«
»O to žádati bych mohl jen tehdy, kdyby zřejmě to byla vůle
představených.«
»Co však srdce?«
»Pro mne lépe jest nepředkládati Bohu touhy vlastního srdce,
nýbrž dbáti jen o to, aby vždycky se přizpůsobilo srdci jeho.«
Tu zdálo se tázajícímu, že loď jeho touhy náhle narazila kýlem
na skálu a že do svatozáře, která vychází z mučedníků, zadul sychravý vítr.
Kolik kněží a bratří se pod touto střechou skrytě modlilo jen
o toto povolání! Když v hodinkách vyprahlosti srdce zemdlelo, vůle
únavou chřadla, slzy vyschly a modlitba nepomáhala, ještě zbýval
jim lék, jenž působil nejjistěji. Tímto lékem byla krev jejich bratří,
kteří pro svatou víru byli umučeni. Ta byla jim vínem z jejich vinice
vlastní, vínem nejsilnějším, které mísili se slzami, o nichž nevědí ti,
kteří vidí jim na obličejích jen zastření citu.
»Což není snad drahocenná smrt svatých jeho?«
Novic přemýšlel.
»Cestou do Španěl,« počal vypravovati, »když jsem provázel
císařovnu, padl na admirála strach před piráty. O to oprávněnější
byl strach císařovnin. Už si myslili, že zkáza jest neodvratna, a všichni se báli o svůj život. Mně však tehdy se zdálo, že nikomu z nás
nic více by neprospělo než taková smrt, neboť tak bychom zahynuli
jen pro svatou víru. I toužil jsem po ní a nabádal k tomu také jiné.
Ale byl z toho smích. A teď rozumím slovům, že nežádá Pán této
oběti krve, nýbrž poslušnosti.«
»S touhou po mučednictví,« pravil scholastik, »jsem vstupoval
do Tovaryšstva.«
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»Také já, když jsem vstupoval do Tovaryšstva, byl jsem oděn už
rouchem, jež dal jsem si z nedočkavosti šiti sám. Bylo nové; proto
domníval jsem se, že v takovém rouše také já jsem člověkem novým.
Ale v Kímě jsem se zahanbením je musil hned svléci, neboť nebylo
pro novice.«
Teď scholastik mlčel. Novic pokračoval:
»Co jsou žádosti srdce! Pravil Pán: Ne jak já chci, ale jak ty
chceš! - Co tedy chce člověk?«
»Aspoň trpěti s ním!«
»Sám dosud jsem považoval tuto nemoc za svůj jediný zisk a za
pravý důkaz vůle Boží. Ale zřejmě to není vůle představených. A ti
právě rozhodují, kdy taková nemoc jest důvodem k propuštění.«
Sklonil hlavu.
»Mohou zajisté mě vyhnati z domu a zavříti bránu. Ale od prahu
domu mě již neodtrhnou. Tam se jejich moc končí.«
Náhle scholastik počal chápati všecko.
»Prosím, pomozte mi,« úpěl pokorně novic; »vždyť toužíte po
mučednictví! Není života pro mne mimo Tovaryšstvo. Proste Boha,
aby učinil milosrdenství! Také já budu prošiti za vás!«
Dlouho scholastik slyšel tento hlas, když už dávno byl novic
odjel z Neapole. Ale zdálo se mu, že konce se nedomyslí.
Hledal útěchu v práci, které škola ovšem dávala dosti. Stále slyšel
však jméno, jež mu zanechal v srdci římský novic.
Chtěje ujiti zmatku, vzýval s velikou úpěnlivostí jméno jediné,
jemuž slíbil již od počátku srdce celé. V tom jméně byl oheň, jehož
potřebovalo, aby hořelo. V tomto jméně byla jediná sladkost, bez
níž nemohl žiti. A opravdu nenadále cítil v prsou svých oheň,
v ústech podivnou sladkost, v srdci tlak.
Už se divil tak rychlému vyplnění. Snad umře již touhou Ale byla to pouze krev z plic.
(Ukázka z románu »Služebníci neužit etní«,
který vyjde v Katolickém Literárním Klubu.)
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M. J. L e r m o n t o v
NA S I L N I C I
SAMOTEN JSEM VYŠEL
Na silnici samoten jsem vyšel.
Křemen cesty skví se v mlžnou šeď,
noc je tichá, svět by Boha slyšel,
rozprávějí hvězda s hvězdou teď.
V nebi je tak slavnostně a volně.
Spánek země pokryl modrý lesk...
Proč je mi tak těžko a tak bolně:
co jen čekám, nad čím jal mě stesk?
Nadějí už v život vést se nedám,
nad zašlým se duch můj nermoutí;
svobody a pokoje si hledám;
pevným snem bych přál si usnouti...
N a věky tam chtěl bych usnouti,
ne však mrtev klesnout do mohyly:
v duši aby byly žití síly,
z hrudi dech by mohl vanouti;
celou noc, den celý u mé hlavy
o lásce by sladký hlas mi pěl;
nade mnou by věčně zelenavý
dub se skláněl, jeho šumot zněl.
Přeložil Miloš Matula

Řád VI. 14.
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Jan P i l a ř
STESK
Ta krutá struna za souzvuku
v orchestru slov teď zvučí mi
a marně vkládám na tep ruku
a na housle stín sordiny.
A marně čekám při úsvitu,
který se zatím nachýlil,
na ptačí ret a flétnu citu.
Kde je ta vroucí hudba chvil?
Stesk Orfeův mne tiše jímá,
bojím se nazpět ohlédnout.
V oknech se sráží krutá zima,
tam někde tuhne věčnost pout.,.
A stále toužím něco říci,
tak jako ten, jenž ztratil ji.
Tón měkký hledám ve vichřici,
krev růže v bílé lilii.
Nic, ani doušek rodné řeči,
ani krok vtisklý na kámen,
nic ze smutku mě nevyléčí.
Sám budu, sám a omámen
tou dálkou, která stále tlačí
pod kůru zítřků krásný sen.
Bez vás tu, bez vás trpce pláči.
Tiše se dívám do oken.
A rodná pole tonou v sněhu,
třesk mrazu zavál krajinu.

Řečiště proseb stoupá z břehů
a tiší bolest matčinu.
K d o rozvlní tu symfonii,
jež tryská z šťastných návratů?
Hodina za hodinou míjí
a čas, jen čas zná odplatu.
T a krutá struna za souzvuku
v orchestru slov teď zvučí mi
a marně vkládám na tep ruku
a na housle stín sordiny.
Jsou něčím cizím opásány
krůčky mých veršujících let.
K r e v tryskající z jejich rány
odplouvá jinam, v jiný svět.

František

Lazecký

VĚCI A SLOVA
Dva

hlasy

Chtěl bych zde být jako jeden z vás, nikoliv jako přednášející, ale
jako ten, jenž k vám přišel na besedu poslechnout si vaše vlastní
vyprávění, na besedu, kde jeden vypravuje napřed a ostatní za ním,
jak na ně dojde řada. Představte si, že sedíme v půlkruhu někde
u krbu za večerní hodiny, v oknech je tma, venku fičí vítr, dešť
a sníh bije do okenních tabulí, v jizbě je světlo zhašeno a jenom
oheň z krbu hází narudlé pruhy světla na podlahu, na stěny a až
kamsi na strop, tu záři, v níž věci nabývají velkých rozměrů, oživují
a začínají vést mezi sebou tajemný a důvěrný hovor, který v nich
probudil oheň. Kdo by z nás nechtěl porozumět této rozmluvě, při
níž oheň se ptá a věci mu odpovídají nebo přizvukují jeho plápolání
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a zpěvu? Krásná je ta mluva ohně, tak krásná, až se nám zdá, že
nasloucháme nějakému božskému hlasu, jemuž věci tam v šeru za
námi a kolem nás nemohou odolat, rozhovořují se, snaží se ten hlas
napodobit, dorozumívají se s ním a pobratřují. Ale když tak té rozmluvě nasloucháme bedlivěji, máme chvílemi dojem, že věcem se
ten božský hlas vždy a plně napodobit nedaří, že tu vzniká jakýsi
nesouzvuk, protizvuky a úpění, jež vycházejí z věcí, jakousi tesknotu
a touhu, o níž nic neví vesele a radostně si prozpěvující plamen. T o
jako by vedle hlasu božského se ozýval lkající hlas pozemský. Když
už tedy dnes los padl na mne a mám první mít slovo na této besedě,
budu vám vyprávět příběh, který právě v tuto chvíli slyším: o rozmluvě těch dvou hlasů, hlasu ohně, hlasu božského, radosti, plnosti
a veselí, a hlasu věcí, tesknoty, úpění, touhy a naděje. Příběh o věcech, o tom, jak vstupují do naší řeči a o tom, čím jsou věci a slova
básníkovi.
Řeknu hned napřed, že to bude příběh velmi jednoduchý, o těch
nejbližších věcech, které kolem sebe vidíme, slyšíme, hmatáme, čicháme nebo chutnáme, ale které přes všechny vymoženosti vědy
neznáme skoro vůbec nebo jen velmi málo. T o proto, že je už nevidíme plně a čistě a že už nechápeme skutečného smyslu jejich bytí
zde na zemi. Je to právě vinou úpadku čistoty našeho vidění, to, že
je už nepovažujeme na stvoření, které je tu také k tomu, snad především k tomu, aby svými tvary psalo do světla svědectví o svém
Stvořiteli, to písmo, pro naše oči, ty hlasy pro naše uši, tu radost ze
svého bytí pro potěšení naší duše, tu krásu pro obnovování vzpomínky na časy bez hříchu, bolesti, smutku a pláče, na dobu rajského
pobytu. I ty nejmenší a nejprostší věci jako nehasnoucí zář chovají
v sobě památku na ten čas, ještě v nich vidíme odlesk a skutečný
paprsek rajského světla, jenž na nich svítí těm, kteří se k nim sklánějí s pokorou a uchrafiují si srdce i oči čisté svatým viděním a poznáním. Jen takovým srdcím a očím stávají se věci den ode dne bližšími a důvěrnějšími, většími a krásnějšími, jen pro ně je svět plný
překvapení a zázraků. Pro ně ráj není ztracen navždy, neboť na
každém kroku vidí zjevná znamení lemující cesty k jeho zahradám.
Jako děti viděli jsme věci krásné, živé a tajemné, hodiny a hodiny dovedli jsme si hrát s každým proutkem jako s nejkrásnějŠí
hračkou nebo druhem. Věci pro nás žily, dýchaly, zářily tisícem
třpytů rajského světa, které nám o něm vyprávěly. Nemohli jsme
se nasytit volat je jmény, jimiž jsme je pojmenovali, vymýšleli jsme
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pro ně jména a slova, která nejsou v žádném slovníku a jimž jsme
rozuměli pouze my, neboť jsme tak chtěli vyjádřit jejich vzácnost,
tajemnost a krásu. Ale jak jsme dorůstali, začali jsme věci přijímat
jako něco samozřejmého, ztrácely pro nás kouzlo a půvab, začali
jsme je přezírat nebo i dokonce s nimi mrhat podobně, jak to činí
ten pyšný a slávu pokory neznající svět kolem nás. Oči se nám zakalily nečistotou dnešního světa, jenž už ve věcech nevidí dary, svaté
dary, jichž je nutno si vážit, nýbrž pouze jakési prostředky pro naše
živobytí a pohodlí, které na světě jsou a musejí být, třebaže to poslední není tak jisté.
Řekli jsme o věcech, že to jsou dary. Svaté dary. Ale je třeba také
říci, že tam, kde jsou dary a podarovaní, musí být také dárce. Každý
dar spojujeme s určitou osobou a ještě po letech vzpomínáme si
živě na strýce a tety, na dědy, stařenky a jiné lidi a vidíme je živě
před sebou v každé té věci, kterou nám přinesli k svátku; jako by
se do těch darů vtiskla jejich podoba a my ještě dlouho na nich
viděli její zrcadlení. Tak ovšem i ten první Dárce všech věcí na světě
zanechal na nich otisk své ruky, odlesk své krásy, něco, co nám vypravuje o jeho podobě. Už samo jejich bytí je svědectvím jeho lásky
a dobroty. Jsou dobré jeho dobrotou, jsou krásné jeho krásou, a třebaže už nejsou ponořeny do světla světa rajského, právě v tomto
stínu, jímž pád prvních lidí stlumil a zastřel jejich lesk, nabývá jejich
svědectví zvláštního významu. Záleží tedy na nás, na čistotě a jasnosti našeho vidění, abychom v nich dovedli číst jako v písmě Stvořitelově. Jsou to právě věci kolem nás, jež ustavičně vybízejí k vyčištění našeho zraku a k obnově naší paměti, neboť věci jsou věrné
a mohli bychom říci, že jejich pamět je neomylná. Ony se nemění,
stále a stále píší na nové a nové listy času totéž, co je však stejně
nové a svěží, od věků nemohou se nasytit toho vyprávění, jež jim
bylo uloženo zvěstovat. Věky a věky se opakuje každého jara tato
zvěst chudobky, mědí, zelení, modrým i červeným purpurem hrajícího střevlíka, jenž za vysokého léta prchá vyprahlou polní cestou
pod oblohou stejných barev, jako by už v tom jednotném barevném obrazu a vidění bylo vyjádřeno zasnoubení nebes a země, ptáka
v povětří, kapky rosy třpytící se tisíci paprsky za slunečního jitra,
pšeničného klasu, mořské medusy i hvězdy na nebi. Věky a věky
bylo to krásné a bude to krásné až do skonání světa a všech věcí
s ním.
Tak nám to říká pamět věcí. Tak všechno stvoření k nám volá
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hlasem věrným a líbezným, abychom k němu, k jeho kráse obrátili
svůj pohled a věnovali pozornost tomu symbolickému písmu, jež
představuje. Naučme se je číst. Naslouchejme jejich volání, jež bychom mohli poněkud přirovnat k tomu tajemnému hlasu hocha nebo
dívky, jejž svatý Augustin jednoho dne zaslechl v prozpěvování stále
opakovat: »Vezmi! Čti! Vezmi! Čti!« To bylo vyzvání k čtení skutečné knihy, Písma. Ale i věci kolem nás jsou svatým písmem, třebas
jiného druhu. Celý svět je svatým písmem psaným prstem Božím,
a je srozumitelný jen tehdy, je-li takto chápán. Nedomnívejte se, že
je snadné, číst toto svaté písmo. Je to věc vpravdě nejtěžší, tak těžká,
že to dovedou jen oči dítěte, nebo ten, kdo si zraku nevinnosti znovu
vydobude. Není však těžšího boje nad tento zápas. Ale nebojme se,
když máme ve věcech tak věrné pomocníky. Pomocníky, kteří už
věky a věky od pokolení k pokolení opakují svou výzvu k četbě.
Otevřme tedy dokořán své oči i svá srdce!
A tak kromě toho, že jsou našimi služebníky, pomocníky a udržovateli našeho života, jsou věci i obnovovateli naší paměti. O jednom
způsobu jejich působení, o tom ustavičném vyprávění zvěsti o Tvůrci
všeho stvořeného, jsme již mluvili. Druhý způsob, toť zvěst, kterou
nám přináší jejich neměnnost, poslušnost vladařskému rozkazu krásy, jenž jim ukládá konat gesta a pohyby, které vůči tomu původnímu vladařskému rozkazu jsou v poměru jakési nedokonalosti,
takže nám připomínají rozpomínky na bývalou plnost a dokonalost.
To je rozpomínání věci na své praobrazy, jejichž plnosti a dokonalosti touží zase nabýt. Stromy kvetou, protože gesto květení bylo
do nich vloženo na věčné časy, slavík zpívá, poněvadž poslouchá
rozkazu, aby zpíval, aby odpovídal na nekonečně krásnější zpěv svého praobrazu z rajské země. A co nám může víc připomenout tuto
zahradu než rozkvetlý jabloňový sad pod jarními hvězdami? Nebo
tentýž sad vonící žlutými a červenými plody na podzim, když mraky
jsou zlaté, všechno je potaženo narůžovělým stříbrem a naše touha
stále vzrůstající činí z nás jenom dočasné poutníky na tomto světě?
Konec konců ta zdánlivě dvojí služba věcí je jenom službou jedinou. Tím, že udržují naše tělo, věci živí i našeho ducha, nás celé,
neboť náš Stvořitel chce, abychom žili pro něho z jeho lásky pro jeho
lásku, pro náš nový návrat do rajské země, kterou nám znovu
otevřel Vykoupením. Tam nám ukazuje všechno stvoření cestu,
házejíc pruhy světla pod naše nohy, ty zásvity kouzelné lampy, které
nás provázejí a povzbuzují na každém kroku k stoupání.
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T o činí věci jednotlivě a ovsem daleko účinněji ve svém souhrnu,
jejž nazýváme světem. T a vladařská gesta, o nichž jsme se zmínili
před chvílí a která vyzařují z každé věci, shrnují se v celý vladařský
princip, podle něhož jsou uspořádány. Všechny věci, ty nejprostší
i ty nejsložitější, nejmenší i největší, růst rostlin a zvířat, jejich
množení, běh ročních časů, sloje zemské i jejich horniny, celý život
země a běh jejích dějin i dějiny lidstva, uspořádání vesmíru a kolozpěv hvězd, to všechno bylo v nepaměti času uspořádáno podle
principu vladařského a bude mu poddáno až do konce časů. Zde
jedna věc osvětluje druhou, tisíce paprsků se setkává a objímá na
každé z nich, všechno je tu závislé na všem, květ na počasí, země na
oběhu hvězd, kroužení hvězd na slunci a vše dohromady tvoří velikou harfu zavěšenou ve vesmíru a znějící před trůnem k oslavě
svého Krále.
Ale kolikrát uprostřed těch známých a milých věcí, za nejradostnějších a nejšťastnějších okamžiků jsme náhle pocítili, jako by k naší
duši stoupal z nich neznámý stesk a spojoval se s naší tesknotou.
Byly hodiny v našem životě, kdy nám to svíralo srdce a zadrhovalo
v hrdle hlas. A tu jsme zaslechli ten druhý hlas věcí, ten hlas čistě
pozemský, jenž zdánlivě odporuje tomu prvnímu hlasu. Kolikrát
nám připadalo, že i ony trpí nějakou tajnou ranou, že slyšíme jejich
pláč a vidíme na nich chvěti se slzy, ty »slzy věcí«, jak o tom stesku
zpívá Vergilius a co potom svatý Pavel za času plnosti slova vyjádřil větou: »Víme zajisté, že veškeré tvorstvo spolu stená a trpí
bolest až dosavad.« (Řím. 8, 22.) Ten hlas úpějící je vyrovnáním
toho hlasu rajského ve věcech, mírou jejich nedokonalosti, počtem
toho, oč byly připraveny naším pádem i silou jejich touhy. Ale v té
nedokonalosti věcí spočívá i rovnováha světa, jeho i naše míra, neustálá výčitka a připomínka toho, čím jsme a kde jsme, neboť kdyby
nebylo toho druhého hlasu, té druhé tváře věcí mizejících, ale vždy
zase znovu se zjevujících jako obrazy věcí dávných, toho unikání
obrazů ráje, byli bychom sváděni k tomu, vidět je už na světě dokonalé a opájeli bychom se uskutečnitelnou vidinou nějakého pozemského ráje, jak nám ho třeba kouzlí věda nebo ti různí vyrabitelé
přeludných utopií a mechanističtí pořadatelé světa a lidských společností.
Tak z věcí k nám mluví dva tajemné hlasy, volání rajské a volání
po rajské zemi, oba vydávají svědectví o jednom. Jako náš smutek
a naše bolest touží po radosti, jako naše radost je zvěstovatelkou

191

ještě větší radosti, tak zranění věcí mluví k nám o zacelení těchto
ran, o přiřčení jim toho, co jim schází, a jejich krása hovoří k nám
ó jejich příští kráse, na níž neulpí prášek z tohoto světa, o době,
kdy žádný stesk nebude už rušit jejich zpěv a kdy budou zářit zase
tak královsky jako na počátku uprostřed toho jablka světa, které
se i pro nás rozzáří v ruce Vladařově.

Rudolf
K

Holinka

POČÁTKŮM

STAVOVSKÉHO A

POLITICKÉHO

U V Ě D O M O V Á N Í ČESKÉ ŠLECHTY
Nad

novou

knihou

Šustovou

Jako další svazek Českých dějin (díla II. část 2.), vydávaných
nákladem J. Laichtra, vyšel Šustův »Král cizinec« (1939), navazující na předcházející díl téhož autora »Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví« (1935).
Obsahem tohoto svazku jest dramaticky vyhrocené lícení vrcholu
slávy a pádu hrdinského krále Přemysla Otakara II. a široce pojatá,
volná malba bohatě odstíněného politického a kulturního prostředí
českých zemí za panování Václava II., od zlých let po smrti Přemyslově až do toho sekulárního okamžiku, kdy vraždou krále Václava III. hyne po meči rod přemyslovský, který založil český stát
a řídil jeho osudy od prvních historických počátků. Následuje pak
značně pohnutý zápas o dědictví přemyslovské. Rod habsburský
v prvním kole je šťastně uchvátil, ale náhlou smrtí českého krále
Rudolfa I., když potom i jeho podnikavý otec, římský král Albrecht,
zahynul úkladnou rukou, byl vyřáděn, ä tím i smělé plány jeho se
zhroutily.
V přítomném svazku »Král cizinec« vypravuje se v úvodních kapitolách o slabošské vládě Jindřicha Korutanského a o způsobu, jak
toto skutečné bezkráleví bylo likvidováno ve prospěch domu lucem-
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burského, který se volbou Jindřicha VII. za římského krále povznesl
nenadále nad stav říšských hrabat. Dosazením Jindřichova syna na
přemyslovský stolec začíná v českých dějinách rušné období, překypující domácími zmatky i podivnými episodami ve vnitřní i vnější
politice - období vyznačované změtí rozličných podnětů i náběhů
a zdánlivě trpící citelným nedostatkem výraznější myšlenky vpravdě
politické a státnické. Od r. 1333 připravuje se však obrat. Tenkrát
stane již vedle krále Jana jeho syn Karel jako správce země, chápe
se posléze klidnou a bezpečnou rukou otěží vlády a snaží se pojistit
si zároveň dohled nad podniky otcovými. Král Jan jest od r. 1320,
kdy kapituloval před panstvem po druhé a znechutil si další zápas,
jen hostem v Čechách, nenalézaje ostatně v nevděčné správě království důstojné pole své nezmarné činnosti, nesené živou imaginací
a dobrodružným optimismem, s nímž stejně snadno opouštěl i začínal nové projekty. Zde kniha Šustova končí a tvoří tak logicky
i historicky uzavřený celek. Neznamená to však, že po r. 1333 král
do českých věcí vůbec nezasahoval, anebo že by jeho zájem se byl
vyčerpával pouze otázkami zahraničními - které ostatně vždy snažil
se řešit pod určitým zorným úhlem českým - nýbrž třeba míti při tom
na paměti, že to, co bylo charakteristické pro Janovu vládu v Čechách, projevilo se nejplněji a nejurčitěji se všemi svými důsledky
již v onom období před r. 1333. Další vývoj vnitřní i vnější politiky
českého státu prozrazuje již zřetelné stopy obzíravého ducha Karlova
a tomu chce věnovati Šusta nový svazek své české historie.
Podobně jako »Soumrak Přemyslovců« i nové dílo opírá st
o proslulý spis Šustův »Dvě knihy českých dějin (I., II. 1917-1919),
a sice o jeho druhou část »Počátky lucemburské«, která vypravuje
o vládě Janově až do r. 1320. I nová kniha Šustova byla uvítána vší
kritikou velmi příznivě a právem. Bylo by jistě poučné sledovati podrobně její vývody, ale sebe obsáhlejší zpráva toho druhu nevyčerpá
bohatství důležitých pozorování a nenahradí nikdy přímou četbu
knihy. Také srovnávání výsledků zkoumání Šustova a jeho složité
methody kriticko-psychologické s úhrnným vylíčením této doby, jak
je podali starší badatelé čeští (Palacký, Tomek, Šimák), hodilo by
se spíše do odborného časopisu, ačkoliv teprve historik, který by
podnikl kritickou přehlídku pramenů a literatury jako Šusta, a chtěl
napsati dějiny této doby, mohl by se jistým právem vyrovnati s jeho
závěry, které znamenají nepochybný pokrok vzhledem k starším
pracím i množstvím řešených otázek i způsobem řešení. Zde možno
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nadhodit jen několik myšlenek, které vyvolává podnětné dílo
Šustovo.
Nejnápadnějším zjevem prvních desíti let Janovy vlády v Čechách jest rozpor mezi králem a šlechtou. Pozorný čtenář je překvapen aktivitou a vyspělostí vůdčí vrstvy české šlechty v tomto zápase.
Průběhem historikova vypravování nabývá přesvědčení, že to není
teprve počátek politicko-sociálního uvědomení šlechty, nýbrž již pokročilejší období procesu, kde vedle vlivů daných skutečností, jako
je pokrevenský svazek, držba rodových dědin i výprosů z milosti
panovníkovy, uplatnily se již představy obecnější, a tím teprve »politicky« hodnotné. Nárok na dohled nad vladařovými podniky většího dosahu domáháním se náležité účasti na moci veřejné, která by
dosavadní trpný »consensus« svědků knížecích nařízení proměnila
v činnou a uznávanou spolupráci předních velmožů v radě panovníkově. Dále cílevědomé úsilí vynikajících jedinců z mocnějších rodů
strhnouti za sebou nejen své »generationes«, nýbrž i širší vrstvu
svobodných mužů a vtisknouti zástupům nespokojených bojovníků
přesvědčení o nutnosti zájmového i myšlenkového souručenství - to
ovšem posloužilo především velmožům, ale od té doby lze již mluviti o počátcích šlechtického »stavu«. Konečně - a nikoliv v poslední řadě - stupňovaný pocit česky kmenové pospolitosti, pramenící sice v šlechtickém pokrevenství, který však v boji o uplatnění
politicko-stavovských nadějí uspíší přerod starého česky zemského
patriotismu v národní myšlenku překvapující síly, sloužící zase politicky jako zbraň mocného důrazu.
Avšak v podání Zbraslavské kroniky a na základě chudých pozůstatků písemností aktových, jež zachycují namnoze jen řízení
a transakce povahy soukromoprávně, jeví se nám snažení šlechty
v světle poněkud jiném. Velmoži tu pohoršlivě zápasí s králem
o moc, vymáhají úřady, uchvacují zástavy hradů, zboží i zbytky županských práv a vůbec bezohlednou rukou sahají na panovníkovo
»dominium speciale«. Ani dvojí králova kapitulace nedovede položití meze jejich vysokorodé sobeckosti (kterou ostatně pojímá náš
kronikář jako nutné zlo a mluví o ní zatrpkle, ale s jistou tradiční
úctou) - je zřejmo, že hlavě šlechty, často řevnivě se pozorující a hotovi vrhnouti se na sebe, jsou jednotní ve snaze spoluvládnouti
s králem, či spíše vládnouti králem (regem regere). Záminkou k tomu jsou Šlechtě královi rádci cizího původu, jejichž vládu ani sám
kronikář, ač pocházel ze Žitavy (Zittau), nevidí příliš rád, nebo nepro-
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zřetelné výčiny bohatstvím zpychlého patriciátu. Král v tomto boji
je slabý a nerozhodný; ani zdaleka se mu nedaří obnovit zemský
řád, panující druhdy za dob krále Václava II., který jest kronikáři
měřítkem všeho, co potom následovalo. Tenkrát vládl král s radou
»moudrých mužů« (t. j. především cisterciáckých opatů) a uměl již
udržeti na uzdě náročivost velmožů; reservuje si »vládu« pro sebe,
snažil se z nich učiniti lepší druh ministeriálů. Pod tímto zorným
úhlem nemůže býti Petr Žitavský práv skutečnému smyslu a významu hnutí šlechty, ale jeho data jsou cenná, a když se zařadí na pravé
místo, mají platnost objektivní. Jinak to ovšem vidí tak zv. Dalimil,
výrazný mluvčí šlechty. V panování posledních českých králů nenachází velkého zalíbení, ale je nespokojen také s oběma posledními
generacemi šlechty, která podle něho ztrácí tradiční smysl a již promeškala mnoho příležitostí, aby upevnila své postavení. Kárá tedy
její ukvapenost a lehkost mysli a vytýká jí mnoho jiného, ale Šlechtický odpor nejen schvaluje, nýbrž rázně mu vytyčuje ideový program. Dalimilova kronika není historickým pramenem v užším
smyslu slova, ale jako politický projev bojujícího stoupence a podněcovatele šlechtického pohybu jest dokumentem prvního řádu.
Dalimilovi je samozřejmé, že král ve své radě má »chovati« domácí
zemany a že proti jejich vůli vládnouti nemůže. T o jest zase Dalimilovo měřítko na krále.
Z obou kronik však vysvítá, že hybnou silou Českých dějin po
vymření rodu Přemyslova byl zápas vysoké šlechty s králem. Velmoži zasahují mocně do věcí domácích, rostou politicky a konečně
formulují své usilování na širším a ideovém základě. Nutno zdůrazniti, že politická koncepce šlechty nebyla umělou a tedy neživotnou
konstrukcí, ani průsvitným pláštíkem cílů jen a jen sobeckých,
nýbrž vyvěrala ze skutečností, buď již daných, nebo získaných ve
srážce s mocí královskou. Boj obou principů, dynasticko-monarchického a šlechtického (neříkám úmyslně »stavovského«), jest zajisté
také hlavním obsahem prvních desíti let vlády Janovy a skončí
vítězstvím pánů. Avšak ani princip silné moci královské, částečně
dědictví starší primitivní formy vládní (méně správně nazývané »patriarchálním absolutismem«), nebyl cizí nebo zásadně škodlivou
ideou, nýbrž politickou realitou značné pružnosti i pevnosti. Ale od
té doby, kdy místo »všech Čechů«, representovaných ve skutečnosti
několika šlechtici jako úředníky a svědky (v »kolokviích« i na listinách), vytyčí se v radě panovníkově přední velmoži (primates), opí-
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rající se o četné dědiny, výprosy a výsluhy a pevně spjaté se soukromými i veřejnými zájmy rodových skupin, podmíněnými rozkladem
starých útvarů sociálních a právních i nutností spolupůsobiti při naléhavé úpravě zemských řádů ve smyslu potřeb stále početnějších
rodů, vlastní »obce« národní - tehdy byl již panovník nucen rozhodovati o důležitých věcech domácích a zahraničních v dorozumění
s předáky šlechty, a tak i zásadně přiznati jim v radě i na sněmovních
schůzích určitý podíl na moci veřejné. Na počátku XIII. století je
tento stav nepochybnou skutečností, jak ukazuje korroborační formule listiny z r. 1219, v níž praví král, že vedle jeho zvláštní pečeti
byla přivěšena i »obecná pečeť království českého, totiž sv. Václava,
poněvadž hrabata naši v obecných záležitostech neužívají svých soukromých pečetí«. Ostatně zvláštní pečeť zemskou vedle pečeti vévodské vidíme na listině z r. 1194. Zastoupení šlechty jest značným
pokrokem v ústavních a sociálních poměrech země, neboť se jím
nutně omezuje libovůle panovníkova; aby však na druhé straně
autorita i moc královská, která jest z hlavních činitelů rozvoje českého státu v XIII. století a s ním souběžně mohutní, nedostala se do
tíživého područí »zemských pánů«, k tomu nemohl již postačit způsob vlády dávných knížat, nýbrž bylo třeba uvědomělé politiky královy, která nebude l pěti na přežitcích a ukáže se v nových poměrech
dostatečně průbojnou a tvůrčí. Podmínky k skutečné vnitřní politice
byly nyní dány emancipací šlechty z pozůstatků správy hradského
systému (který byl základem někdejší vlády) a ukazovatelem k ní
přirozený vývoj vnitřních poměrů, když v onom procesu emancipačním vznikají a uplatňují se právně sociální útvary autonomní povahy: šlechta na př. v soudnictví nad svými příslušníky chce rozhodovat sama podle starobylých zvyklostí »země«, na svém zboží netrpí
zásahy úředníků panovníkových a chápe se sama úpravy hospodářských i právních řádů.
Újezdy panských dominií vymknou se přímému dosahu moci
královské, svou povahou nutně centralisující, a představitelé partikularismu zasednou na zemském soudě a hledí prosaditi svůj hlas
v radě panovníkově. S počátku ovšem namnoze jen způsobem negativním, to jest, že zabraňují anebo se snaží zabránit nevítaným rozhodnutím královým. Jak nyní řešit poměr velmožů ke králi, jinými
slovy, jak nabýti určitého vlivu nad autonomním hnutím, aby jeho
následky nebyla ochromena správa i moc královská, nutná v každém
spořádaném státě, a jak zabránit, aby se země nerozpadla v mosaiku
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dominií, bylo úkolem eminentně politickým. Poslední Přemyslovci
zajisté viděli správně, jestliže si k takové politice hleděli připravit
základnu dvojím směrem. Především budováním silné moci korunní,
kolonisováním zbytků nevzdělané půdy královské, zakládáním měst,
dotováním klášterního velkostatku (královské zálohy komorní) a
intensivním dolováním v zemi bohaté na drahý kov. K takovému
podnikání po stránce technické i materielní byly v Čechách již od
konce XII. století slušné podmínky a přirozený rozvoj domácích sil
byl by je rozmnožil. Záleželo však na panovníkovi, odhadne-li správně tempo a nosnost produktivity země, aby na správném místě a
v patřičný čas nasadil páku. Tu je příznačné pro vládu Přemysla
Otakara II. i Václava II., že v zesílení moci královské nehledali jen
záštitu proti panskému tlaku a tedy obecně prospěšnou rovnováhu
v ústavních, hospodářských i politických poměrech země - chtěli také
najít za každou cenu prostředky k imperialistickým výbojům zahraničním. Nemůže býti sporu, že na tento dvojí úkol, který podle královy politiky bylo třeba řešiti ihned, domácí síly a zkušenosti nestačily. Proto tito králové podporují rozhodně německou kolonisaci,
která zrychlila hospodářskou exploitaci, zvláště když také pánové
duchovní a světští následovali příkladu panovníkova. Kolonisace
venkovská a městská přináší nové právní řády a působí i politicky
(král. města) na vývoj ukazující k stavovství. Podpoří znamenitě
královskou moc, ale prospěje také šlechtě. Napětí mezi oběma zůstává a patricij, vypěstovaný králem proti velmoži, zostří politickou,
hospodářskou i národní reakci šlechty, která nyní, pozorujíc ubývání svého vlivu v radě, kde ovládnou němečtí preláti a měšťani,
hlásá názor, že dynasticko-mocenská politika králova se sráží s potřebami a zájmy obce »jazyka českého«. Na rozdíl od pražského
dvora byl dotek šlechty s německy jazykovým okruhem kulturním
jen velmi povrchní a spíše módní, pokud totiž souvisel se západoevropským rytířstvím, z německého prostředí k nám pronikajícím.
Politická reakce Šlechty a českého kleru z ní pochodícího dala konečně i vznik bojovné literatuře, psané řečí národní a propagující
aristokraticko-české pojetí vlasti a společnosti proti monarchistickocentralistické koncepci státu a měšťanské ideologii »pražského
groše«. Existence takové literatury je dosvědčena počátkem X I V .
století, ale je zřejmé, že tendence, které k ní vedly a které se v ní
tak pregnantně vyjádřily, jsou data staršího a sahají až na předěl
XII. a XIII. století, kdy se již ohlašuje politické uvědomení šlechty,
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a sílí v dobách rázného budování moci korunní za Přemysla II.
a Václava II. Král tehdy nemohl již proti vůli velmožů a bez jejich
podpory založit trvalejší politiku zahraniční, jak se ukázalo za Přemysla II., a ani panovník tak prozíravý a šťastný, jako byl Václav II.,
který pomocí cizích rádců tlumil obratně snahy »baronů země«,
neodvážil se prosadit záměry, proti nimž mohl očekávat odpor
šlechty jako celku. Vedle výstavby královské moci po stránce materielní měli totiž oba jmenovaní panovníci na mysli ještě jiný prostředek, jak udržet v mezích autonomní hnutí velmožů. Pokoušeli
se totiž uvésti v život kodifikaci zemského práva psaným zákoníkem, ale páni postřehli okamžitě i politický význam takového projektu, který se mohl státi skutečně důležitým instrumentem centralismu, a znemožnili jej v počátcích, trvajíce na tom, že chtějí i nadále sami »právo nalézati«. V daných poměrech bylo pro harmonický a spontánní rozvoj české society prospěšnější, když ke kodifikaci
nedošlo. Vidíme ostatně, že se to nepodařilo ani v době tak pokročilé, jako byla vláda Karla IV. T o nás varuje, abychom nepodceňovali kvalitu resistenčních sil ani v XIII. století - jejich zdrojem
byla daná skutečnost a kodifikace byla ideou umělou, která takové
základny neměla. Zde naopak všude vidíme, že věc šlechty byla bližší
potřebám a zájmům národního kolektiva, které muselo nejdříve
vyzrát a vytvářeti ze sebe a podle svých možností nové formy a skutečnosti. Odmítáním experimentů svých králů ukázala se šlechta
živlem konservujícím i státotvorným zároveň, a tím vydala svědectví, že její politická emancipace, omezující rozličně absolutismus
krále, třebas nesporně znamenitého, byla pokrokem, i když se někdy
projevovala negativně a zapříčinila povážlivé zmatky v poměrech
domácích. Nářek, který slyšíme nad tím u moderních historiků,
nelze sdíleti. Je v tom ještě mnoho ze zděděných předsudků osvícenské doby, která záměrně vyvracejíc křesťanský a stavovský stát,
rychle si osvojila a široce zdůvodňovala názor o »hluboké noci«
feudálního středověku, jak to s obvyklou lehkostí razil Voltaire,
který však pro sebe neodmítal »ferres franches« a výsady z toho
plynoucí, a jak to po něm opakuje s větší či menší výhradou celé
dějepisectví epochy liberalisticko-demokratické, jež bylo ku podivu
shovívavější ve výkladech osvícenského absolutismu i imperialismu
různých denominací.
Co se týče české šlechty, zdálo se snad nadsázkou, když jsme
řekli nahoře, že si brzy formuluje své usilování na širším a ideovém
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základě a že má svou politickou koncepci. Málokterá věc v českých
dějinách je tak zřejmá jako tato. Poslední Přemyslovci snili o veliké
říši, zabírající cizojazyčné země až k dálným mořím a stmelované imperativní vůlí mocného vladaře bez ohledu na skutečnost, že vlastní
jádro její, kterým byly a zůstaly české země, nemá potřebné kapacity, aby absorbovalo, nebo aspoň si assimilovalo a přitahovalo tyto
útvary odlišného jazyka a tradic. Avšak již nedostatek takové schopnosti znamenal, že v oné velké říši ztratí dědičné země těžiště, na
němž dosud úspěšně budovala moc královská, to jest, kmenovitost
a zemsky českou tradici, a tím i zřídlo společenské struktury posavadní. Proti dynastickému snu obou panovníků vytyčují velmoži
jako politickou realitu stát menší, kryjící se s představou odvěké
vlasti, jehož váha mezi sousedy se zmnohonásobí koncentrací vnitřních sil politických (t. j. účastí zemských pánů na moci veřejné)
i hospodářských, jakých skýtá nadbytek přirozeného bohatství země.
Velmoži docela mínili (za Přemysla II.), že potom již král český nebude nucen prosit spojence o pomoc: bude si je vybírat podle uvážení a že sám král římský bude dbáti jeho pokynů. Třebas není nutno
sdíleti optimistický názor šlechty na českou soběstačnost, je zřejmé,
že v podstatě viděla správně a že její úsilí bylo v přirozeném řádu
věcí: nejdříve organické budování domoviny, pokud možno domácími silami a prostředky, které zde skutečně byly, a přizpůsobení
vnější politiky královy i jeho zahraničních výbojů tomuto přednímu
úkolu vlády českého panovníka. Přirozeně, třeba stále míti na mysli
dobovou strukturu české společnosti s hlediska hmotné i duchovní
kultury, abychom do svého popisu této politické tendence nevkládali
představy, kterých neměla a vlivem časové podmíněnosti ani míti
nemohla — avšak o její existenci nelze pochybovati, jak svědčí Dalimil a jiné prameny, kde mravně ideový obsah panského odporu proniká zřetelně i v neladných formách boje pro zájmy čistě osobní nebo
rodové.
Pochopí se tedy, že po vymření rodu Přemyslova hleděla šlechta
využiti zápasů o trůn nejen k tomu, aby kryla své skutečné i domnělé
pohledávky za korunou, nýbrž také aby novotný rod, nastupující na
stolec domácích králů, byl donucen hned s počátku osvojiti si
aspoň její základní požadavky. Bylo již řečeno, že měla k tomu dosti
síly i rozhledu. Z rady faktů stačí jen připomenout, že velice důležité a obtížné vyjednávání s římským králem skončilo posléze
úspěšně (i co se týkalo postavení království v svaté říši římské)
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a zásady vlády nového krále, které vypočítává Jindřichův manifest
špýrský, šlechtu nepochybně uspokojily. Nezáleží pak již na tom,
že korunovační revers Janův je oslabuje znatelně a že král vstupuje
na trůn s myšlenkou (vsugerovanou jeho průvodci a královnou
Eliškou), že slibů špýrských nedodrží. Za daných okolností byl
nezbytný zápas, tichý nebo otevřený, poněvadž tenkrát již proti
vůli pánů nemohl trvale vládnouti ani panovník mocnější a prozíravější, než byl mladý Lucemburk. O průběhu událostí, často velmi
dramatických, poučuje nás kniha Šustova dokonale. Osobní a rodové sobectví předáků šlechty projevilo se v této ústavní a národní
krisi dosti zřetelně, ale byl to nutný průvodní zjev v procesu a jaksi
jeho dovršení, současně obrana i zabezpečení proti neskrývaným
záměrům krále. Ale nejen to, panský program měl i mravně-ideový
základ - bez něho, tuším, skončily tyto zmatky obecným rozvratem.
Je nasnadě, že všechno, co se děje této doby v Čechách, nelze
prostě redukovati na společného jmenovatele, jako je zápas mezi
principem dynasticko-monarchistickým a šlechtickým (s náběhem
k stavovství). Konečně oba principy nejsou jednoznačné, ani plně
vyhraněné, neboť jsou tvořeny a neseny lidmi a teprve ze způsobu,
jak se tito aktéři dějin chovají v charakteristických situacích, možno
je studovati a vykládati. Nemluvím-li o králi, tedy aspoň Eliška
Přemyslovna má svou představu úkolu panovníkova, která naplnila
celou její vášnivou bytost. Je dcerou Václava II. a její koncepce je
výbojně dynamická a vpravdě královská. I když naše sympatie patří
plně nešťastné královně, je přece jen zřejmo, že její představa, mocným citem nesená, byla nečasová a prostředky, které ji měly uskutečnit, nemohly míti úspěchu. Vilém Zajíc z Valdeka a pražský
biskup Jan IV. z Dražic jsou oddáni Elišce a přiměřená moc královská jeví se jim nutnou i užitečnou. Pravím přiměřená, neboť oba
jsou pány, členy šlechtického společenství a nemíní popustit v podstatě věci, třebas k vůli královně a z tradiční úcty k majestátu královskému jsou ochotní pracovat ke kompromisu schopnému života.
S takovým postojem souhlasily asi široké kruhy národa. Neboť
vůdce velmožné oposice Jindřich z Lipé nemůže mluviti právem za
celou obec. Mocnou rukou strhl za sebou své stoupence, ale jeho
příliš silná osobnost vzbuzovala obavy v táboře šlechty, že jeho
energická obrana požadavků oposice jest mu jen prostředkem k vydobytí a udržení nesporného primátu. Tím se vysvětlí, i když vidíme
zřetelně i motivy egoismu a rivality, které zde skutečně byly, že se
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panstvo průběhem zápasu s králem dvakrát rozestoupí a vrhne se na
sebe. Radikály vede Jindřich Lipský a v čele umírněných a aspoň
královně věrných stane Vilém Zajíc, Petr z Rožmberka a biskup Jan.
Neústupnost a neprozřetelnost královny však způsobila, že se oba
tábory zase smířily. Skvělý taktik Jindřich z Lipé věděl získati i svého nebezpečného soupeře Viléma z Valdeka, u něhož zcela mimořádně vyhraněné cítění národně české dovedlo potlačiti osobní nechutě a bezohledně zasáhnout tam, kde viděl jazyk český ohrožen.
Schůze velmožů na Zvíkově jest velikým triumfem panského programu i myšlenky národně české (r. 1318).
Avšak ani Jindřich z Lipé, úspěšný bojovník za trvalou a skutečnou spoluvládu šlechtické Oligarchie s králem nemá na mysli úplné
zemdlení monarchistického řádu a nastolení šlechtovlády. Než jeho
představa byla »sui generis«, jakou mohla míti vedoucí a všem nárazům zápasu vystavená osobnost panského odporu. Budoucnost
ukázala potřebu silnější ruky panovníkovy při zachování podstatných zisků šlechty, která jest již stavem, a dala tak za pravdu Vilémovi Zajíci z Valdeka a biskupovi Janovi, jenž i zde jest ukazovatelem cest a viděl dále než většina jeho současníků, příliš stranickým
bojem rozvášněných. V podivuhodném manifestu k národu, který
vydal v kritickém okamžiku, kdy se zdálo, že nastává boj všech proti
všem, zasazuje se o ráznou vládu královskou v duchu Šlechtickočeském, vybízí k smíru oba tábory a zapřísahá je vyššími ideami, než
jest pouhé jejich stranictví: ctí a slávou českého jména, které v posledních letech utrpělo v očích ciziny, soucitem nad nešťastnou
vlastí a křesťanským milosrdenstvím s chudými, jejichž těla i duše
hynou v tomto zápase.
Myšlenky památného provolání biskupova jako by byly vzpruhou synu »krále cizince«, když se ujímal vlády v staroslavném království. Lze docela říci, že předčil naděje starého biskupa, tvrdého
vlastence pružného a bohatého ducha, který jako nosič pochodní
tradoval z odkazu Přemyslovců hlavní principy vladařské na základě
těžce nabytých zkušeností z osudového sepětí dynastie se zemí a národem, jež bylo přímo sakrálního charakteru, a tlumočil city staré
oddanosti »všech Čechů«, kterou zachovali vždy vůči domácí krvi
královské a kterou neotřásla ani skutečnost, že velmoži zdvihli nejednou odpor proti takovým opatřením nebo záměrům obou velikých Přemyslovců, o nichž byli přesvědčeni, že by mohly uškodit
»obci království českého«. Ale Karel IV., jenž ostatně pocházel po
Řád VI. 15.
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přeslici »ze starého pokolení králů českých«, mohl již počítati s politickým uvědomením a rozmyslem šlechty, a to znamenitě usnadnilo
jeho vládu, která byla pres to vládou královskou. Proto také oněch
dvacet bouřlivých let na počátku X I V . století nebylo bez užitku v minulosti českého národa. Kniha Šustova v toku historického vypravování poučuje o nich všestranně a jedinečný rozhled badatelův nadhazuje řadu problémů, které vybízejí přímo k řešení monografickému.

Gabriel
MlNĚNÍ A
Od

Marcel

PŘESVĚDČENÍ

mínění

k víře

I.

Kdo se obírali mými spisy, vědí, že práce filosofická, tak jak ji
chápu, spočívá především v prohlubování jistých duchovních situací, jež nutno napřed co nejpřesněji stanovit a o nichž je pak
uvažováno tak, abychom si je obnovili před svým vnitřním pohledem. Takovýmto postupem bych rád pojednal o problému, jejž
klade soužití věřících a nevěřících v naší společnosti.
Ze tento problém zůstával až doposud a patrně už zůstane
v popředí mých zájmů, lze snadno pochopit. Dospěl jsem ke katolické víře pozdě; svými nejbližšími náklonnostmi zůstávám v jistém
směru mezi nevěřícími; jsem s to, abych lépe nežli druzí chápal
jejich nesnáze. Z toho vyplývá situace jaksi bezvýchodná, která mi
připadá dost zvláštní, která však, ač z ní pochází mnoho obtíží, je
aspoň stálou pobídkou k přemýšlení.
Začnu poznámkou, za niž snad vděčím svému příteli P. Fessardovi - nevím už - kterou však on rozhodně znamenitě rozvinul
v jednom ze svých posledních děl (Le dialogue catholique-communiste est-il possible? Grasset, Paris). Neporozumíme naprosto
vztahu mezi věřícími a nevěřícími a upadneme v nebezpečí, že si
jej vyložíme až povážlivě farizejsky, nevynasnažíme-li se napřed
prostudovat něco, co se zdá tajemnější, a to je soužití víry a nevíry
v nitru jedné a téže duše. Je-li jaký úkol pro věřícího, tedy ten, aby
si uvědomoval všecko, co je v něm nevěřícího.
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Tento postřeh se opravdu vnukal mému vědomí způsobem
téměř skličujícím za tyto poslední měsíce, v té či oné chvíli, kdy se
tlak vnějších událostí stával málem nesnesitelným; cítil jsem přicházet pohromu, při níž by ztroskotalo všecko, co milujeme; říkal
jsem si: není důvodu, proč by nenastalo to, co je v našich očích
nejhoršího. A tu jsem si začal klást otázku: co se děje s mou vírou?
Už jsem jí necítil; připadalo mi, že se odživotňuje do té míry, že degeneruje v pouhý jakýsi názor, o němž jsem věděl, že náleží k mé
duchovní výzbroji, nic víc. Hádal jsem se sám se sebou: nemohu
se však nechat oslepovat, říkal jsem si; je takový snadný optimismus, k němuž se nedovedu přinutit; úmysly Boží jsou nevyzpytatelné; nic mi nezaručuje, že to, co miluji, nebude zničeno. Hovoříval jsem v té době s jedním svým přítelem katolíkem, který je
zároveň duchem velice jasnozřivým a kterému neunikalo žádné
nebezpečí přítomné chvíle. Jeho klid mě začínal dráždit; byl jsem
nakloněn považovat jeho chladnokrevnost za lhostejnost; potom
jsem si náhle pomyslil: zde je ta pravá víra, protože zde je mír.
Mír a víra nejsou odlučitelné. J e tu spojitost, která mi připadá
ústřední. A zároveň jsem si uvědomil, že mohl-li jsem v něm rozpoznat víru, tedy právě v té míře, v níž víra přebývá i ve mně; tato
myšlenka na mě blaze zapůsobila. Avšak vzpomínka na tuto vnitřní
krisi mě neopustila - a jmenovitě vědomí toho předělu mezi míněním a vírou.
Upoutávám vlastně vaši pozornost k faktu, který by si žádal sám
pro sebe dlouhých výkladů: zdá se mi totiž, že určitý vývoj moderního myšlení spěl k tomu, aby se zaměňovalo mínění a věření. Má
víra se bude vskutku spíše jevit tomu, kdo jí nesdílí, jako názor;
jistým dobře známým duševně optickým úkazem budu i já náchylný
k tomu, abych na ni pohlížel se stanoviska toho druhého, a tedy ji
považoval i já za názor. Tím se do mne dostává jakási podivná
a matoucí dvojakost; pokud svou víru žiji, není opravdu nikterak
názorem; pokud si ji představuji, stavím se na stanovisko toho, kdo
si ji představuje, avšak nežije ji; stává se mi tedy vnější - a v té
míře si přestávám rozumět.
Záleží vskutku na tom, má-li (se do toho všeho jasně vidět, snažit
se rovnou podhopit, co je - hlavně co není - mínění, názor.
Rozumí se, že velká část úvah, jež následují, se obrací přímo
k analysám platónským, které zůstávají nepředstižitelné; říkám to,
abych se k tomu nemusil vracet. Orientace vsak bude poněkud
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odlišná; neboť mým zájmem bude hlavně stanovit mínění ne vzhledem k vědění, nýbrž vzhledem k věření a k víře; tady je se vskutku
co nejvíc obávat nejasností.
*

Ponechme stranou mínění, která jsou domněnkami o nejisté
skutečnosti; ta nás nepoučí o ničem; ostatně hned poznamenám,
že první předpoklad, od něhož budeme vycházet, se znamenitě hodí
na tyto »domněnky«. Ten předpoklad je takový:
Všeobecně není žádného mínění, leda o tom, čeho neznáme; ale
tato neznalost se neukáže, nepřizná se sama k sobě. T u je nejlejpŠí
vzít za příklad mínění o nějaké osobě. Ihned postřehnete, že o bytostech, které známe blízce, nemáme ve vlastním smyslu mínění; to
se týká uměleckých děl atd. Zeptá-li se mne někdo na mé mínění
o Mozartovi a o Wagnerovi, nebudu vědět co odpovědět; to jako
by má zkušenost, mé duchovní sžívání s Mozartem nebo* Wagnerem
bylo příliš zhutnělé. Potvrdí mi, jak soudím, každý ve všech případech, že mínění vzniká pouze na jistou vzdálenost, je v základě
dalekozraké. Teď jde jen o to, zdali tato dalekozrakost není po
určitých stránkách krátkozrakostí. Tyhle metafory jsou samozřejmě
vždycky ošemetné. Jak se zkušenost postupně obohacuje, doplňuje,
spěje k tomu, aby vyloučila prvky mínění, které v sobě s počátku
skrývala a které tvořily vycpávky.
Podívejme se nyní, jaká je struktura mínění; ve skutečnosti je
svou podstatou kolísavé, neboť v základě klouže mínění - stále
samou svou podstatou - mezi dvojí hranicí, z níž jednou je dojem
a druhou je tvrzení; jenže tam, kde je teprve jen dojmem, není
vpravdě míněním (názorem). Každému z nás se přihodí, že řekne
v tom či onom příkladě, otáže-li se ho někdo: »Mám o té či oné
osobě pouhý dojem, nikoliv názor.« (Může se ovšem stát, že duch
méně kritický je neschopen takového rozlišení.) Podle mne bude
mínění ve vlastním smyslu neproměnně provázeno určitým znamením, pro které marně hledám slovní označení, ale které odpovídá
větnému členu alespoň napověděnému: já říkám, že... Může se však
přihodit, přiházívá se všeobecně, že se to mlčky rozumí samo sebou.
Názor se vyjadřuje předpoklady o skutečnosti, jejíž kořeny zůstávají v zemi; tyto kořeny obnažit má za úkol právě reflexe. Ona musí
vyložit výslovně to: já říkám, že Nejlepší prostředek, jak pozlobit
soupeře ve sporu, bude právě použití tohoto výslovného výkladu,
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když se totiž prohodí tato prostá poznámka: »To říkáte vy.« A všeobecně, když se řekne spontánně o svém vlastním názoru: »To je
jen můj názor, nic jiného, jen tak vám to povídám,« (je to důkazem,
že na tom člověku nijak velice nezáleží. Je solidarita mezi souhlasem a obhajobou. Hájit určitý názor znamená hájit jej před někým,
třeba i sám před sebou; a na druhou stranu názor neobhajovaný
a neschopný hájení není opravdu názorem. Jsem pro svou osobu
přesvědčen, že neexistuje názor, aby se při něm neodvolávalo na
někoho jiného. Mezi hájením a tvrzením je neznatelný přechod;
neberu zde ostatně slovo tvrditi v jeho pejorativním smyslu, ačkoliv
zde to klouzání je nebo může být neustálé.
Dospíváme tak k jinému předpokladu, který bude tentokrát definicí: mínění jest obecně jisté zdání, které spěje k tomu, aby se
změnilo v tvrzení; a to, jak ihned dodávám, dík nepřemýšlení;
jinak řečeno, toto počáteční zdání nezná sebe samo jako takové a to mu právě dovoluje utvrdit se v mínění. Příkladů je tu nadbytek;
vezmu raději ty názory, které se vztahují k hromadnostem, o nichž
však každý z nás má co nejchatrnější zárodek zkušenosti. »Angličané jsou pokrytci, Rusové jsou falešníci.« Okamžitě rozeznáte přítomnost toho skrytého znamení: já vám říkám, že Angličané jsou
pokrytci atd. Kdybychom, když už jsme sami vyslovili názor tohoto
řádu, si dali práci vyšetřit, jaké je to, co se odvážím nazvat jeho
zlatým krytím, nebo ještě spíše jaká je hotovost, která mu odpovídá,
užasli bychom. Připustme, že jsem učinil dvojí či trojí zjištění,
z nichž každé, vzato samo o sobě, by ostatně bylo nepochybně nezaručené; neříkejme ani, že jsem z nich vyvodil nějaký závěr; všechno se v základě odehrálo v rovině afektivní, v rovině dojmu;
a právě v tom okamžiku, kdy nastala tato »změna«, jsem obrátil
dojem v názor. Můj názor je hotov a bude se upevňovat vyslovováním, právě tak jako se sval utužuje prací. Ale měli bychom se ptát,
jakým způsobem života bude žít v budoucnu. Bude tíhnout k tomu,
aby se živil vším, co jej bude schopno posílit. Nikdy se s dostatek
neuzná, do jaké až míry je možné mluvit o jakési duševní biologii,
zvláště pak o biologii názoru. Ten bude tíhnout k tomu, aby se
choval jako autonomní organismus, přijímající to, co je schopno
jej posílit, a opomíjející všecko, co by jej snad mohlo oslabit.
Ale to jsme zde teprve docela na povrchu, protože jsem právě
postupoval načisto abstraktně, jako by byl subjekt isolován, jako by
měl jen svou zkušenost. Pohříchu tomu tak není. Každý z nás je
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do čehosi ponořen - a názor (mínění) je možné chápat jen právě
vzhledem k tomuto ponořenu Týká-li se úvaha onoho znamení, uvidí,
jak se ono bude podstatně měnit. Vskutku v ohromné většině případů to neříkám já, že... Kdyby na mne bylo v tom směru naléháno,
když jsem vyslovil nějaký názor, byl bych ve většině případů nucen
dát se na útěk a schovat se za »lidi«, za »každého«. »Každý ví, že
jsou Angličané národ pokrytců.« Tady je se opět třeba zastavit,
neboť je to velice důležité. Je na místě obava, ;že snad názor je
skoro vždycky na podkladě ilusorním. Nakládám jako se svým
s něčím, co mého není, co jsem však jaksi vdechl ani nevěda.
A přece jen je skutečnost složitější. Čím víc se názor podává jako
určitý odhad, tím víc v něm nacházíme do sebe zapletený prvek,
který jsem právě definoval, a prvek jiného řádu, o jehož uchopení
se nyní budeme musit snažit.
V tomto kritickém roce,*) v němž žijeme a v němž jsou duchové
tak žalostně rozděleni, je nemožné nebýt, neřeknu jen zaujat, ale
přímo posedlý hybridním tajemstvím, jež skrývá to slovo: názor.
Byl jsem nedávno nucen ujmouti se slova před obecenstvem složeným úplně z komunistů, nebo alespoň z lidí načichlých komunismem. Mohl jsem nepronést ani jediné slovo, které by narazilo
na toto publikum přímo. Ale cítil jsem zároveň jakousi základní
sympatii s těmito posluchači a současně, v rovině názorů, naprostou
nemožnost se s nimi setkat. Mám vskutku za to, že snažíme-li se
pochopit, co si myslí přívrženec Lidové fronty (ovšem poctivý),
najdeme u něho především ostré vědomí jistých bezpráví, se základními odhady, které toto vědomí předpokládá. Tohle není z řádu
mínění; tato bezpráví jsou poznána, jsou zjevná, i když ten, kdo je
vyslovuje, není sám osobně jejich obětí, a zvláště snad právě v tom
případě. Každé tvrzení typu: není přípustné, aby... překračuje po
mém soudu rovinu mínění. Zato však, jakmile se pronese jistý soud
o »pravých vinnících« tohoto stavu věcí, uplatňují se docela zřejmě
všechny ty poznámky, které jsem vám právě přednesl; jaké mám
oprávnění k tomu, abych tvrdil, že ta ona osoba ;či dokonce ta ona
korporace je vinna? V tom jsem vlastně jen pouhým zrcadlem. Je
to ten přechod od »já říkám, že...« ke »každý ví«, znamenajícímu
»mé noviny tvrdí« - aniž je mi možné rozeznat, jaké jsou kořeny
tohoto tvrzení. J e možné říci obecně, že pro obyčejného člověka
jsou »mé noviny« něčím, co se takřka nedá překročit o nic víc, než
*) V době španělské války.
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»mé svědomí« pro idealistu; vskutku by se ani mnoho nepřepínalo,
kdyby se řeklo, že v jistém směru jsou »mým svědomím« - »mé
noviny«. Avšak to by bylo zjednodušení přece jen jaksi neoprávněné
- především proto, že si své noviny vybírám. Dalo by se však říci
ledacos o významu nebo dosahu této volby, ale hlavně je třeba
přese všecko, aby se »mé noviny« shodovaly s jistým nejasným požadavkem, který v nich nachází své uspokojení a který a posteriori
dává úchvalu jejich tvrzením; a tento nejasný požadavek, to je to
základní, nepřeveditelné v mém způsobu odhadování. I zde se však
mějme na pozoru, abychom nezjednodušovali nenáležitě. Nemáme
tu před sebou požadavek jeden, nýbrž celý svazek, celé pásmo požadavků. Pouze přísné zpytování svědomí nám v tom může přinést
osvětlení; budeme vskutku musit vyjít sami od sebe, abychom rozeznali účast, kterou může mít zřetel k našemu osobnímu zájmu,
nebo i to, které afektivní hledisko ve prospěch jedněch proti druhým je v tom, co nazýváme svým názorem. I zde se ocitáme na půdě
kolísavé. Naposled bude mínění jen výrazem nějakého přání nebo
odporu, anebo komplexem, v němž se nerozlučně mísí přání s odporem; na jiné hranici pak bude mínění jakýmsi ideálním požadavkem
položeným do sebe sama, aniž je brán zřetel k zájmům empirického
subjektu, který je vyslovuje. Vážné je však to, že přečasto hraje
v tomto případě úlohu jisté pokrytectví, které mi dovoluje vložit do
slov ideálního a neosobního požadavku to, co je ve skutečnosti pouze určitou zálibou nebo chutí - která se však neodvažuje vystavit
v své nahotě. Nuže, je třeba vidět, že místem mínění je právě tato
polovičatost, toto přítmí příznivé přeludům a fantomům. Opravdu,
jak mluvit o mínění tam, kde se projevuje chut bez okolků? Ale
tam, kde je nějaká hodnota položena sama v sobě, se ocitáme v tom,
co bych nazval hyperdoxálním.
Z toho plyne, že vyšetřujeme-li hodnotu nějakého mínění, na
příklad názoru politického, bude nutno především rozeznávat celou
řadu věcí.
Napřed bude zapotřebí zkoumat, jaký je obsah a dosah zkušenosti, která je pod ním, aniž bude ostatně možné položit jakoukoliv
rovnici nebo jakoukoliv úměru mezi nimi.
Na druhé straně budeme musit v rovině docela rozdílné přiznat
kterémukoliv názoru jistý význam existenciální, pokud tento názor
vyjadřuje, ať už adekvátně nebo ne, nějaký úhrn potřeb, kterých
není možno nedbat.
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A konečně prvek ideálního a odosobněného požadavku, jejž může v sobě názor skrývat, si vyžádá, aby byl nazírán zvlášť. Ale ovšem
nutno uznat, že soužití činitelů tak rozdílných, tak nepřevoditelných
v jeho nitru nás zavazuje k tomu, abychom prohlásili jeho základní
nereálnost. Co bude vskutku vždycky nespolehlivé, toť ten způsob
spojitosti, kterou klade vědomí mezi tyto rozmanité činitele.
Přeložil Václav Rení

VARIA
N ě k o l i k knížek nejmladší poesie a prózy
Těch několik knížek poesie mladých básníků, o nichž zde podáváme zprávu (vyšly
vesměs minulého roku), může částečně, třebas poněkud jednostranně, seznámit s podobou
přítomného mladého básnictví. Mladí básníci, totiž ti, o nichž bude řeč v první Části
tohoto článku, přistupují dnes k básnické tvorbě s jakousi závažnější opravdovostí, s jakousi prohloubenou a uvědomělou opatrností. Dávno totiž byla opuštěna ta zcela pochybená hesla, která ukládala poesii být pouhým nástrojem zmateného a nenávistného povyku dne - ujímala se pochopitelně nejspíše mezi nejmladšími veršovci. Jest však za námi
již také doba, kdy mladý lyrik neusiloval pronikat hlouběji než k běžné citové zkušenosti
povrchové, nasazuje si rád lacinou masku sentimentálního tragismu jinošství. Zdá se také
že poesie dneška i v svých nejmladších překonala již onen nedůvěřivý, negativní postoj
vůči životu, že již je, třebas to zatím lze jen tušit v náznacích, v základě překonán onen
světobol, jemuž tolik básníků u nás podléhalo. Překonán ve jménu ethicky i umělecky
hrdinnějšího a odpovědnějšího úsilí o tvorbu v pravém smyslu toho slova. Život je opravdu krásný a bolestný jako poesie, jde o to, aby tedy poesie byla práva tomuto životu,
aby před ním neuhýbala, ale spolupracovala na něm, ba aby v tvůrčím zápolení vítězila
i nad jeho hrůzou a krutostí.
V tomto zápase měří se vskutku síly básníka. Měří se však především také pevnost
jeho odhodlanosti a míra jeho statečnosti, tím totiž, jak zpříma dovede čelit všemu tomu, co naň neodbytně naléhá, co jej hrozí zdrtit, neuhne-li s cesty. Statečný básník, který jedině je hoden svého jména, neuhýbá, nýbrž zápasí, podrobuje si a vítězí.
Přes značnou míru opravdového úsilí uměleckého chybí však mladé poesii namnoze
právě tato ctnost statečnosti - stanout s otevřeným hledím, tváří v tvář tomuto životu,
který věru není soupeřem lehkým. Pravili jsme výslovně »namnoze«, neboť to platí ne
o všech, ale přece jen o mnohých mladých básnících. Lépe snad řečeno, poesie dospěla
u mnohých k takovému uzpůsobení, že je více méně žárlivě uzavřena - v úsilné hermetické sevřenosti formy - vůči každému určitějšímu a důsažnějšímu pohybu citu či myšlenky. A tak jest to potom přece jen artismus, tu odvážnější a drsnější, tu zase útlejší
a křehčí. Z toho artismu lze podstatně také vyvoditi utkvívání v jakémsi posmutnělém
idylismu pomyslném. Poesii Ivana Jelínka (ve sbírce »Kudy«, vyd. Melantrich) bylo by možno charakte-
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risovati jako poesii hedonistickou v jistém smyslu. Zde žijí především osvobozené
dychtivé smysly, jimi se obrazí u Jelínka celá skutečnost, ale i cit ponejvíce promlouvá
skrze ně. Připadá to jako radikální reakce na vlnu abstraktního negativismu, odvráceného
od života konkrétně daného, která zachvátila svého času naši poesii. Reakce arci již poněkud opožděná. Onen hedonismus citové sytého a energického lyrismu, v němž vystupují do popředí fakta podstaty živočišné a vůbec hmotné, na úkor všech ostatních nepositivních hodnot, zejména přirozených hodnot lidské duše, dovádí pak Jelínka důsledně
až k jakémusi básnickému fetišismu. Neboť Jelínek, jsa opojen hmotnými, hmatatelnými
formami krásna, touží po jakémsi absolutně bezprostředním kontaktu s věcmi, s jejich
autonomní existencí, kterou je obdařuje. »Nahý dotyk věcí drahá tělesnost« - ten verš
vymezuje základní postoj Jelínkovy poesie. V tom smyslu na př. prožívá Jelínek dychtivé
splývání s kanoucím deštěm, jejž přímo chutná, naslouchaje opojeně jeho šumivému zvuku. Anebo dává jako by promlouvat němým věcem, na nichž utkvěla jeho citová zkušenost. Zevní konkrétní fakty, jsouce zapojeny v příslušnou citovou i představovou souvislost, stávají se takto konstruktivními prvky Jelínkova básnického projevu (na př. b.
Hromady písku). Je to cosi jako drsnější obdoba konkrétního lyrismu F. Jammesa, jemuž
je Jelínek (není však sám mezi mladými básníky!) za mnohé povděčen a k němuž se
ostatně otevřeně ve dvou básních hlásí. Lehká, někdy rozkošnická rozmarnost projevuje
se u Jelínka zvláště v některých básních, jež i výrazem připomenou poetismus, - dnes již
zvetšelý anachronismus. Onomu podstatně hmotnému prožívání je podřízena u Jelínka
i struktura obrazů - ty vydechují někdy přímo pach intensivně viděné skutečnosti (»když
večer nechal stáda mlékem dýmat«). Jsou pro to příznačné i neběžné a až paroxystické
atributy: večer břidličnatý, vzduch šupinatý, světlo pšeničné a pod. Příznačná je pro Jelínka i představa těžké kamennosti, a patrně ne náhodou kotví motivičky četné jeho básně
v krajině tvrdého jasu, přímořském Jadranu.
Jelínkova poesie nevzbuzuje celkem důvěry. Je to poesie povahy vegetativní, a třebas
uměleckým zdáním a vnější formou zdařilá, trpí neodpustitelným nedostatkem smyslu
pro řád lidského života, o nějž nutno každému po svém způsobu, a tedy i básníkovi, neustále bojovat. Tvrdíme pravý opak než Jelínek v Doslovu - poesie neroste jako listí na
stromě a musí míti kořeny, jež nelze beztrestně, jako učinil Jelínek, vytnout. Jinak bude
shledána stejně lehkou jako ono pomíjivé listí.
Karel Jílek v své prvotině »Čítanka jaro« (v Prvních knížkách u V. Petra) hledá
v své poesii výraz pro zvláštní rozbolestnění, rozlítostnění. Jeho těkavá něžnost se zachycuje na drobounkých beznáročných faktech, jež zvroucňuje v jakási citová zátiší (b. Hostinka), tato něžnost jej často vede do sféry básnivého dětství, v němž nalézá sourodé znaky své typické emotivnosti ( - v těchto dětských básních však docházívá k prosvítávání
druhého, »dospělého« smyslu). S tím také souvisí, jak velkou úlohu má něžný milostný
cit v Jílkově lyrismu - lehce zjihlé rozradování, milované okouzlení malých smutků,
bláhově tklivá pošetilost milostných přání - to vše skládá u Jílka samochtěnou rozryvnost
lásky. Z té sféry jsou i objektivované tragické metamorfosy v Utonulé a Dívce v ohni,
Jílek je sklíčen pocitem zastřenosti vztahu lidského vědomí k objektivně daným skutečnostem, je stižen pocitem nedůvěry v dokonalost lidského poznání: cítí jakousi tíži, která
se vryla do hmatu«; skeptický ilusionismus, a to patrně původu domácího, obráží se
v těchto verších: »...až budou věci doma - taž věci se k nám vrátí - až jazyk, jenž se
pomát - bude se zkracovati.« Stejně ilusionismus citový, jenž na skeptický pocit irracionality světa a života odpovídá hnutím irracionální lítosti (»... a je mi líto tmy, pro kte-
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rou nevidíme«, b. Lítost). Od »důkladného« života dává se Jílek vést »tichem poznání
hřbitovních« k mlcelivé kontemplaci, do níž prosakuje jitřivé světlo zásvetné (»Studnice
života, studnice vrchovatá - zde je mé víko, Ty je přivíráš a ono stále nedoléhá«).
Jílkův výraz se vyznačuje plynulou intonací primárné tklivé prostoty, libuje si
v mazlivých deminutivech, jež nejsou někdy leč planou titěrností, hojně je v něm uplatněn svěží, důvtipně názorný jinotaj. Jílek, třebas jeho poesie sama o sobě vzbuzuje oprávněnou naději, je stále ještě v těsném zajetí jakési citlivkovité a pochybovačné nedůvěřivosti, což může být někdy prostě pouhou lyrickou frází. Jeho citovost je mnohdy naivně
rozměklá, příliš pasivistická a tedy nezdravá. Pouhé »snění dovnitř«, byť bylo zdrojem
sebe jímavějsích emocí lyrického srdce, vedlo by Jílka asi nakonec k neduživému zplanění jeho poesie.
Oldřich Nouza v básnické prvotině »Rozmluva pres plot« (v téže edici) střeží se
oproti Jílkovi vázat se jakkoli subjektivisticky a citově. Jde mu spise o základní věc
básníka, o čisté zření věcí, pozbavených všech příměsků zakalujících. Touží »být hmatem a ozvěnou - trojstrunnou perutí v beztvaré šedi«, zmocňovat se »hořícími ústy« básně
krásy, vdechovat jí, rozptýlené a neuspořádané, tvůrčím slovem život. (V b. Múza: »Co
slova jsou a co je prška - bez jisker které rozvíváš? Co sněhy na horách? Co kámen? Ó, hořte ústa má.«) K tomu je však třeba milosti poznávací, čistého, neomylného vidění.
Nouza, jak se zdá, je si toho vědom, ví, že je to vlastně jakýsi návrat, když praví v křehkém jinotaji v téže b. Múza: »Kol oken tvých jsi návrat můj - krok do zahrádky«, a píše-li jinou jinotajnou báseň na toto téma, »Rozmluva přes plot«.
Ale tyto znaky pravého pojetí jen jakoby nezávazně a v celku nezřetelně prokmitávaly - mnohé ostatní Nouzovy verše odpovídají spíše rozmarné hře veršovnické virtuosity. Je cosi základně ironického v básnickém postoji Nouzově. Proto je pro něho příznačný úsečný, sporý, až gnómický výraz, často jinotajný. S oblibou užívá drobného verše
i strofy, má ironický smysl pro kontrast vybíjející se na nepatrném prostoru (»SlyŠ vyvřelin řev - jež svářící se krotnou - v zednické lžíci«), má dar bystré formulace, zatínající se obrazným vyjádřením do představy (cyklus Dešťové kapky). Nesporná veršovnická
zdatnost Nouzová však právě ponejvíce ulpívá na pouhých efektnostech vnějších, jinak
by u něho nemohly docházet takového uplatnění na př. hříčky se zvukovým materiálem
verše. Záleží na tom, jaký obsah přikládá Nouza onomu »zpívám« ve verši »Dívám se.
Pohrdám. Zpívám«, jejž si ovšem nutno doplnit příslušnou situací (b. Stíny). Mělo-li
by to být, jako povětšině doposavad, jen verbální experimentování, citově bezbarvé a hluše virtuosní, umělé a vynalézavé motivické konstrukce, musili bychom zásadně pochybovati o životné platnosti takovéto poesie.
Verš Karla Kapouna v básnické knížce »Potmě« (u V. Petra) je již vyhraněnější
a jaksi poutaný (oproti rytmicky uvolněnému a frazeologií nepříliš vázanému verši autorů
předchozích). Kapoun také otvírá volnější přístup ohlasům dne do své poesie. Oproti
jemně složité významové stavbě básníků dosud jmenovaných jde Kapoun za výrazem
srdečně oproštěným, za názorným primitivismem, který však, jak už tomu bývá, je ve
skutečnosti slovně rafinovaný. Poesie je Kapounovi hrou v bližším smyslu toho slova,
hrou fantasie, ale hlavně hrou Čirého slovního projevu. Je pochopitelné, že takováto
poesie tíhne k oblasti primárního vyjadřování dětského, odhalujícího tak mnohé tajemství
zrodu slov, rytmu a pod. Nejen Kapoun, ale i jiní hledají nový výrazový princip básnické
účinnosti, a právě v intimní a prostomyslné afektované výrazovosti dětské nalézají tepelné
ložisko pro básnickou řeč, která byla vychladla oficiální spisovnou dokonalostí a pro-
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tříbeností. Deminutiva, zdvojování, rozmarná zvukomalba, říkankovitý rytmus, ale i celé
básně s dětskými motivy (Ukolébavka a j.) značí tuto tendenci.
U Kapouna narazíme Často na hru s významem, na významové zvraty a jakousi významovou měňavost. Lyrický postoj Kapounův charakterisuje ve sbírce »Potmě« (nazvané
podle nepříliš zřetelné symboliky pojmu »tma«) zejména zdůvěrnělý vztah k věcem a bytostem neoživeným (Dešťové kapky, Pampeliška), a jakási tklivě mužná drsnost, zpod
níž však mluví zjitřeně živý cit. Celkem vsak dlužno říci, že se nad jeho poesií neklene
prostor příliš vysoký, že je to poesie nenáročná a v své konkretnosti, často doslovné,
střízlivá, v hojných případech jen vkusnější poesie příležitostná.
Zdenek Urbánek v knížce »Jitřenka smutku« (u V. Petra) volí jaksi ze slovesné
nutnosti intensivně složitý a citlivě odstíněný výraz prozaický, touže usilovně a s úporností slovesného diagnostika po zevrubném postižení toho, co bychom mohli zhruba nazvat skrytou, vnitřní, unikavou skutečností. Tato skutečnost se uvědomuje smutkem a samotou a není ovšem nikdy zcela dostupná (»Obléhal jsem samotu a říkám větami o napětí dobývacích nástrojů, které jsou ulity z vseličehos, hlavně ze smutku... Zbývá vyslovit
se steskem po slovu, slova-li není.«) Vládne tu tedy skličující pocit subtilní nevyslovitelnosti, a je v tomto pojetí básníkovým úkolem dobývat oné neznámé půdy, být »hlasem
na hranici veškeré tichosti«. Jde tu o něco právě opačného než surrealismus, o intensivně
rozumovou snahu po ozřejmění, vytanutí, tvárném uchopení. Ono dobývání samoty děje
se nejspíše v podobě prožívání snového, od zevních daností odpoutaného. Je to jakési
opiové opojení, »opiová myšlenka«, jak zní vlastní výraz Urbánkův. Rozněžnění a bolestnost milostná, tragický pocit života, sen sněný pod hlubokým nebem smrti - jsou východiska jeho próz, v nichž jsou všechny věci jaksi vykloubeny ze své objektivní platnosti,
aby sloužily jako spojovací můstky v té strůji abstraktních pocitů a křehkých stínových
vztahů. Urbánek je rafinovaný strůjce výrazu zvrstveně a pronikavě metaforického, výrazu, v němž se sráží v nepřehledné a stěží vnimatelné obrazové komplikaci řada abstraktních symbolů, pojmů a údajů platnosti přenesené.
Urbánek chutná přímo slova, potěžkává je, svévolně a estétsky nervosně deformuje
větnou linii. Připadá to někdy vskutku jako slovní hazardérství, pravé hody lovce a obráběče slov, milovníka výrazových výbojů a vítězství. Urbánkova útlocitnost, přebrouŠená
do tvarů tak mnohonásobně lomených a složitých, že se v nich jeví skutečnost roztříštěna
v jakousi objektivně, sotva postižitelnou bezbarvost, končí kdes ve vzduchoprázdnu, postrádajíc nezbytného styku se zemí. Pres to, že se Urbánek hlásí k velkému umění (k R.
M. Rilkovi na př.), nelze nepostřehnouti, že u něho princip formální ve verbalistickém
artismu nejednou přesahuje podklad inspirační, že básnický význam je spise důsledkem
rozvíjení onoho náročného principu formálního, nežli aby tomu bylo, jak je jedině přirozené, naopak.

•
V epice pokusila se po prvé větší povídkou »Poražený« Eva Formanova. Je to pokus nezdařený, protože Formanová neovládá skutečného epického stylu, nemajíc dar
epického plastického ztvárňování. Místo toho podává jakousi beletrisovanou psychologickou studii, a to řečí často pojmovou, intelektuální, usilující o přesnou vnější determinovanost, na př. hojným určujícím adjektivem. Pochybný hrdina její povídky, Josef, mladý
rozvrácený člověk, je psychopat, podivín, slaboch, otrávený pocitem méněcennosti; když
je zhrzen v svém podivném zbožňovatelském vztahu k vitálnímu kariéristovi a Šťastlivci,
pražskému lékaři, hyne tragicky v rozvodněném kamenitém potoku. Již to, že si autorka
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musila volit příběh tak chorobně výjimečný, a že jej nevypráví v konkrétním epickém
čase, nýbrž v pathetisovaném podání reminiscenčním, nasvědčuje tomu, že nemá spontánního vidění epika, přetvářejícího látku života v svéprávný epický tvar.
Do vývojového proudu naší mladé poesie nenáleží /. Brož se sbírkou »Tvá záře«
(u V. Petra). Jeho verše působí šedivě, ztrnule a mdle. Sbírka je jednotvárnou rozbředlou šedí motivickou (jde o jakýsi neujasněný vztah milostný), i verš je však těžkopádně konstruovaný, jako je vůbec těžkopádná ta nedokrevná komplikovanost abstrakní
myšlenky, jež tu ubíjí všechnu poesii. Konvenční výraz, průhledně neobratná a povrchní
skladba odnímají věrohodnost těmto veršům zaměřeným k obsahovosti, byť i snad někde
zabraly opravdu hlouběji. Zde je vidno, jak bezpodmínečnou a podstatnou složkou
básnického projevu je také sama forma, jež dovede oživovat, ale také ubíjet.
Literárním kýčem je pak sbírka Jiřího Soukupa, »Praha jediná a nejkrásnéjší« (u V.
Petra). Plytká a prostoduchá sentimentalita, rozbředlá beztvárnost, konvence hrubého
zrna, výrazová klišé, na něž narazíte na každém kroku, citová naivnost, ne-li nejapnost, to
vše řadí tyto vyvětralé výlevy lásky k Praze, třebas snad upřímně míněné, kamsi do literární nížiny. Vynést mohla tuto knížku jen asi konjunkturální poptávka na knihkupeckém trhu.
Jaroslav Červinka

Dva ruské hlasy o protestantech
V posledním čísle ročníku 1939 unionistické revue belgických benediktinů »Irénikon«
vyšla pozoruhodná úvaha pravoslavného Rusa, laického profesora ruského theol. ústavu
v Paříži, V. Zeňkovského »Na oekumenické therna«. Zeňkovskij*) se účastnil již po
několikráte unionistických sjezdů, pořádaných organisacemi nekatolickými, takže poznal
zblízka protestanty, a vedle toho se často stýkal i s theology katolickými. Po 15 letech
tohoto zájmu shrnuje své zkušenosti.
První jeho velikou zkušeností je, že vidí »duchovní jednotu celého západního křesťanstva«, »jistou sourodost v jeho duchovním typu« (Irénikon 1939, str. 214). Zeňkovskij
zná rozdíly mezi katolíky a protestanty, u protestantů pak poznal, nakolik se liší anglikáni od luteránů. Přesto se mu, ruskému pravoslavnému, jeví »západní vyznání jako
Část jedné duchovní rodiny«. Pociťoval proto neúčast katolíků na všekřesťanských
sjezdech bolestně. Pravoslavní účastníci těchto sjezdů přese všechno se jich zúčastňovali.
Přitahovala je k tomu naděje na spojení anglikánů s pravoslavím. Jakési předpoklady
úspěchů tu byly, alespoň zájem o učení a kult pravoslaví. Mezi oběma partnery, jak
říká Zeňkovskij, nebylo »psychologických komplexů«, konfliktů a ran z minula. Byly
však i jiné důvody pro sbližování: na př. »pravoslavní podobně jako protestanté se
drží principu svobody« a u obou partnerů nebylo »prozelytismu«. Bylo tudíž možno
čekati úspěch.
Co však dnes slyšíme z úst pravoslavného delegáta? Říká, že »otázka sjednocení
církví nepokročila ani o písmeno přes částečné jakési sblížení pravoslaví s tím neb oním
západním vyznáním« a dále, že »pokud nenastane církevní usmíření a jednota v lůně
samého západu, nelze očekávati nic podstatného ve vztazích mezi tou neb jinou částí
křesťanského západu s křesťanským východem« (str. 217—218).
*) Z jeho spisů uvádíme zvláště knihu »Evropa a ruští myslitelé«. Paříž.
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Nad tím by se mel zamyslit jak katolík, tak i protestant. I když nebude leckdo
souhlasit se všemi názory Zeňkovského článku — zvláště s jeho odůvodněním vzniku
a trvání protestantismu, kde projevuje s jedné strany velikou shovívavost k reformaci
a na druhé straně mrazivý postoj k Římu, - přece jen jeho vývody by měly být novým,
živým popudem ke sjednocení katolíků a protestantů.
Zeňkovskij vytýká katolíkům málo lásky k protestantům. Nebudeme zde zkoumat,
nakolik je tato výtka pravdivá. Ostatně záleží více na tom, abychom si této výtky všimli
pro budoucnost.
Závažnější je však jiná zkušenost Zeňkovského. Jak již s počátku bylo řečeno, byla
naděje alespoň na sjednocení anglikánů s pravoslavím. Protestanté přiznali svou dogmatickou a liturgickou chudobu, pročež projevili veliký zájem o náboženský život východu,
a tudíž pravoslaví je přitahovalo svým učením a krásou svého obřadu, kdežto pravoslavní
jevili spíše upřímný zájem o vnitřní svět protestantů, tím spíše, když protestanté na tento
zájem odpovídali »horoucí touhou živiti se poklady orthodoxie« (str. 228).
Leč po mnoha letech takového poznávání a sbližování pravoslavný partner náhle
počíná rozeznávati, že nikoliv orthodoxii, nýbrž Řím hledají protestanté. Zeňkovskij
to říká takto: »To, po Čem touží v hloubi svého srdce protestantismus - to je sjednocení
s Římem!...« Hle, proč myšlenka »katolicismu bez Říma« doznala takové intensity!
Studuje-li dnešní protestantismus s takovou láskou pravoslavný svět, je to proto, že
podle zákona Wahlverwandschaft hledá v pravoslaví to, co by ve skutečnosti chtěl
najít v církvi katolické.
Duchovní jednota západu, o níž jsme už mluvili, je příčinou, proč protestantismu
v podstatě je potřebný katolicismus a nikoliv naopak. Zeňkovskij praví dále: »A jelikož
skutečnost se příkře liší od této touhy, proto se rozněcují s takovou silou, stále novou,
urážky, nevraživost a dokonce nenávist k Římu« (str. 229). Jakkoliv je tento postřeh
sebe bolestnější, přece jenom s vnitřním zadostiučiněním a živou pozorností můžeme
přijmouti první konstatování Zeňkovského o této touze, o »neutuchající žízni býti spolu
s katolíky«, která »i v našich dnech je živá u těch, jejichž otcové dobrovolně opustili
katolickou církev« (str. 228).
Jen mimochodem poznamenáváme, že »nostalgie protestantů po Římu« byla pozorována i katolíky (viz Igino Giordani: Crisi protestante e unita della chiesa, 1930),
a přejdeme hned k úsudkům jiného pravoslavného Rusa. (Jsou poněkud staršího data,
nebylo vsak dosud příležitosti ani naděje na dostatečný ohlas.)
Jde o protopresbytera G. Florovského, jenž byl do nedávná profesorem patrologie
na ruském pravoslavném ústavě v Paříži. V článku »Problém kresfanského
znovuspojení« (v časopise »Puť« r. 1933)*) ukazuje Fl. především na všeobecné předpoklady
pro sjednocení (na př., že k němu nelze dojít dogmatickým minimalismem, snahou
svésti počet dogmat na nějakého společného jmenovatele, vytvářejícího jakýsi průměr
mezi katolicismem a nějakou radikální sektou) a poté se zastavuje u tří křesťanských
skupin:
»Před námi je otázka, co znamená Řím a co znamená reformace v perspektivách
hledaného křesťanského spojení... Jednodušeji to lze řešit s reformací, i když ne lehce.
Obyčejně se vidí v reformaci jakási samovláda osobnosti v náboženském životě, projev
*) Článek pro svou důležitost byl vydán jako samostatná brožura, odkud jsme vzali
uvedené věty.
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a vítězství náboženského individualismu. Proto je v protestantismu zcela pochopitelné
převládání odstředivých, rozkladných a odpuzujících sil. Jinými slovy - reformace se jeví
přímo jako protiva spojení. Znovuspojení bude tudíž přemožením, ba dokonce vyvrácením
reformace, proto se jeví a musí býti obrácením a návratem... V této charakteristice je
mnoho pravdy, i když ne celá... (Dále mluví Fl. o přílišném snížení Člověka v protestantismu, podle kterého ani po křtu člověk se vnitřně neobrozuje; odtud zmenšení významu Církve pro spásu a omilostnění lidí, ztráta svátostí, hlavně kněžství.)
Ztráta kněžství byla mnohem vážnější a nebezpečnější než probuzení svévolného
„já", neboť Církev je jedna a sjednocuje se právě „v jednotě Ducha", t. j. v nepřetržitosti
charismatických proudů, v nepřetržitém účastenství ve svátostech. V boji a roztržce
reformátorů s Římem se stalo, že byly zpřetrhány a zničeny spoje se samou „pjatidesatnicí" (sestoupením sv. Ducha na apoštoly)... Hle, proč jenom skrze znovuzavedení
kněžství, hierarchie a mše svaté protestantism se může vrátit do Církve! Třeba právě říci:
vrátit se do Církve, protože reforma byla skutečným východem z účastenství na svátostech (str. 6—7)... Dlužno ještě dodati: vrátiti se do Církve je možno jenom otevřeně
a přímo, ne ve formě ústupků, smluv, přizpůsobení a kompromisů. A jenom kompromisem možno nazvati ty různé snahy vzkřísiti v protestantismu símě a dech kněžství
útěkem k pobočným a vadnoucím větvím Církve. Je proti přírodě zavádět apoštolskou
posloupnost v Německu nebo v Anglii za pomoci ceylonského aneb malabarského svěcení. To je spise snaha ukrásti nežli získati milost... Problém východu a reformace je
nerozlučně spjat s problémem Říma. Protože nestačí vyjít, je nutno také se vrátit.
A hle, na západě jest nejblíž vrátit se právě do Říma... I když jsou v něm nedostatky
a lidské chyby, přece je nesmírně a neporovnatelně bohatší než reformace. Reformace
jest ochuzení, dobrovolně vyvolené a udržované. Je to dům zpustlý, dokonce zpustošený.
Avšak římský chrám není pustý a sám sobě ponechaný. Oblak Boží slávy stále ještě je
nad jeho svatostánkem. Duch Boží dýše v římském katolicismu a tomu nemohou zabránit
ani všechny nečisté výpary zhoubných vášní a lidských převráceností. Spasitelná niť
apoštolské posloupnosti není přervána. Svátosti se v něm udělují. Nekrvavá oběť se
v něm přináší a vznáší...«
*

Přinesli jsme dva hlasy o protestantech a jejich poměru ke katolické Církvi. Hlasy,
pocházející z »třetího tábora«. Od lidí, z nichž jeden (prof. Zeňkovskij) je zjevný
filoprotestant. Zasluhují si tudíž tím větší pozornosti. Co na ně odpovíme my, katolíci?
Rozhodně měli bychom odpověděti snahou, aby byla větší láska mezi námi a protestanty. Z toho důvodu bylo by radno málo mluvit o urážkách a ranách z minulosti, leč by
toho vyžadovala správná apologetika. Jak se strany kněží, tak také laiků mělo by se
upřímnou laskavostí vyjít vstříc protestantům, u nichž je upřímný zájem o otázku
Církve, křesťanské všejednoty. Dále měli bychom - pokud snad jsme tak zde i tam
neučinili - odpovědět upřímným přiznáním chyb, které byly v našem životě třeba
v XIV. aneb XVI. století, a konečně živým pamatováním toho, jak těžká zla také pro
věc křesťanského spojení pocházejí z našich chyb.
A co na ty hlasy odpovědí protestanté? Povšimnou si jich? Přáli bychom si, aby
při čtení a přemýšlení nad otevřenými slovy dvou ruských myslitelů měli na zřeteli naše
nábožensko-psychologické položení; jakpak my katolíci můžeme ustupovati v dogmatech, jak my, a s námi sám papež, máme zříci se třebas jen »vatikánského dogmatu«, když
jak uvažováním nad Písmem sv., tak i studiem křesťanské tradice, jsme stále víc a více
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utvrzováni v jejich pravdivosti? Vidíme-li, jak sami protestantští theologové a historikové - a to často nejvýznamnější - skoro ve všech bodech, dřív sporných, mezi protestanty a Římem, během času dali Římu za pravdu,*) když jsme svědky toho, jak celá
řada těžkých obvinění proti neomylnosti Církve již padla a stále ještě padá; když vidíme
dále, že přes přísnost našeho dogmatu, přes malou porozumitelnost řeci při latinské mši
svaté, přes princip poslušnosti (u nás a jedině u nás dosud se berou vážně slova
Kristova k apoštolům »kdo vás poslouchá, mne poslouchá) - jak přes to vše tolik upřímných a hluboce myslících duší se vrací do Církve nejenom z protestantismu, nýbrž také
z pravoslavné církve;**) když po bližším seznámení právě s touto východní orthodoxií
my nejenom že nejsme pro její obřadové krásy zvikláni ve své katolické víře, nýbrž
ještě více utvrzeni, poznávajíce s nových stránek její duchovní bohatství a sílu, živěji si
uvědomujíce a ceníce ty prvky v životě, které chybějí takové ruské pravoslavné církvi;
jak nakonec může katolický kněz mlčeti o primátě papežově - toho zvlášť vzpomínám,
protože dělá největší obtíže - když v času své modlitby před Nejvyšším v hloubi svého
srdce slyší hlas »běda mně.... jestli nebudu hlásati, že jednoho ze svých apoštolů
učinil Kristus vrchním pastýřem nad vším svým stádem«!? Prosíme vás, abyste měli
to vše na zřeteli, prosíme vás, abyste měli pro nás porozumění. My chápeme, že vaše
cesta je těžká, že vyžaduje obětí. Proto z bratrského srdce přejeme vám pomoci a síly
od Toho, jenž jest naším společným Mistrem a Vykupitelem.
Jan Kellner

*) Uveďme na př. takové základní přiznání Harnacka: »S historického stanoviska
katolické pojetí prvokřesťanské Církve odpovídá pravdě, t. j. křesťanství, katolictví
a romanism (poslušnost papeži) historicky jsou úplně totožný« (Theol. Literaturzeitung 16. I. 1909). O jiných bodech stačí vzíti novější německou Dogmatiku Bartmannovou aneb zvláště o Církvi Kösterse.
**) Někteří pravoslavní autoři nijak nechtějí přiznati katolictví Solovjevovo. Mluví
o změnách, které u něho nastaly ke konci života a na důkaz toho uvádějí (na př. Berdajev) list Solovjevův k Nikifořovi, ve kterém Sol. říká, že osud francouzských jeho
knih ho málo zajímá, že jeho naděje již zmizely. Jenomže podobní autoři s nepochopitelnou nevšímavostí přecházejí jiná slova téhož dopisu, která zcela vyvracejí jejich
theorie. Celé to místo zní totiž takto: »O svých francouzských knihách (má na mysli
hlavně spis La Russie et TÉglise Universelle) nic vám nemohu sdělit. Jejich osud mě
málo zajímá. Třebaže v nich není nic proti objektivní pravdě (podtrhuji já, J. K.),
přece ten psychologický stav, ty city a naděje, s kterými jsem je psal, jsou již mnou
přežity.« A my víme, že v předmluvě k dílu »Rusko a všeobecná Církev« Solovjev
jasně, přímo ve formě vyznání psal: »Jako člen pravé a ctihodné východní pravoslavné
aneb řecko-ruské církve, mluvící ne ústy antikatolické Synody ani ne hlasem úředníka
ustanoveného světskou mocí, nýbrž hlasem svých velikých otců a učitelů - uznávám za
nejvyššího soudce v náboženských věcech toho, jehož za takového uznávali sv. Ireneus,
sv. Jan Zlatoústý (a jiní velcí Otcové) - totiž apoštola Petra, žijícího ve svých nástupcích,
nikoliv nadarmo slyšeného slova Páně »Ty jsi kámen...« Jinými slovy Solovjev, největší ruský myslitel, i před svou smrtí jasně vyznával primát Petrův a jeho nástupců
a přiznával to za objektivní pravdu, které dosel studiem Otců a dějin Církve.
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KNIHY A UMĚNÍ
Ž i v o t sv. J a n a

Nepomuckého

Jako devátý svazek obnovené Kuncířovy Národní knihovny vysel »Bohuslava Balbína, kněze z Tovaryšstva Ježíšova, Život svatého Jana Nepomuckého«
péčí Vašicovou.
Je to přetisk knížky, vytištěné v Praze u J. Labauna r. 1698, velmi vzácné, kterou zná
Vašica ve dvou exemplářích (Stud. knih. olom. a Musej. knih. pražská), Jungmann ani
Sommervogel se o ní nezmiňují. Jungmann zná jen vydání z r. 1710, tištěné v Praze
u K. F. Rosenmüllera, v jehož titulu je uvedeno, že je to spis Balbínův, »in Boëmia
Sancta, v latině sepsaný a opět přetištěný«. Myslí se tím tedy Balbínovo sepsání o životě
sv. Jana Nepomuckého v jeho Miscellaneích (IV. sv. I. dekády), které se poněkud lisí
od Balbínova životopisu téhož světce uveřejněného u Bollandistů v Acta Sanctorum (III.
sv. měsíce května) r. 1680, který sloužil jako hlavní pomůcka při procesu kanonisačním
a jenž byl znám v cizině Z různých přetisků. Z toho je vidět, že úctu k světci před jeho
svatořečením šířil doma mezi lidem tento český překlad Balbínova sepsání v Bohemia
sancta a proto třeba vítat, že Vašica svým přetiskem učinil jej přístupným širším vrstvám.
Upravuje text, měl Vašica zření i k vydání z r. 1710 a opravoval podle něho některé nesprávné tvary své předlohy z r. 1698 (zvláště v užívání participií). Kromě těchto oprav,
které v poznámkách Vašica přesně vytýká, ponechán text prvního vydání beze změny.
Balbínův životopis sv. Jana Nepomuckého jest velmi příznačný dokument doby, v němž
se jako v zrcadle odráží představy a usilování barokního člověka. Dnes ovsem se o baroku mnoho a často mluví a obávám se, že věc se dělá složitější, než jest a tím se ovšem
zkresluje. Začteme-li se pozorně do této původní zprávy, nemůže nám uniknout, že jen
v ovzduší nepochybné katolicity, účtující radikálně s pedantismem humanismu i »životní«
empirií dvojjazyčné renaissance, jsou dány původně a v úplnosti všechny podmínky k zrození barokního Člověka. To jest jinými slovy: baroko neboli katolicismus v boji proti
pseudokatolickým směrům, které od XIV. století hlodají na kořenech církve a víry a jejichž jedna vlna za těchto okolností mohla vyústit v protestantskou reformu. Tím, že to
byl útok a nikoli pouze obrana, vysvětluje se i styl tohoto »obrozeného« katolicismu, jak
se často nepřesně říká.
Co se týče skutečné historie svatojanské - myslím totiž přesnost historických fakt tu nás životopis Balbínův poučuje jen neúplně a často nesprávně. Je především zatížen
neblahým omylem Hájkovým, který historického svatého Jana rozdělil jaksi na dvě osoby: Jana Nepomuckého, utopeného pro zpovědní tajemství (podle Hájka r. 1383),
a doktora Johánka, oficiála arcibiskupova, utopeného r. 1393, poněvadž potvrdil proti
vůli králově nového opata Kladrubského. Omyl Hájkův, který dal příčinu k známé kampani proti samé existenci světcově, vysvětlila důkladná práce Stejskalova a Pekařovy »Tři
kapitoly« učinily konec tendenčnímu zneužívání nedopatření Hájkova ve službách nevědeckých a proticírkevních. Tam také nutno odkázati čtenáře životopisu Balbínova pro
poučení bezpečnější. Vašica ostatně v poznámkách přičinil řadu nejnutnějších vysvětlení,
aby se i po této stránce knížka mohla čisti s prospěchem.
Rudolf Holinka
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Dějiny římského

breviáře

Bedřich Malina: Dějiny římského breviáře. - Úvod J. E. Dr. M. Píchy, biskupa
královéhradeckého. Praha, Vyšehrad, 1939, Podlahova knihovna naučných spisů.
svazek 1, str. 414.
Šťastnou myšlenku, vydávat naučnou knihovnu, zahájilo nakladatelství »Vyšehrad«
tímto opravdu potřebným dílem profesora B. Maliny. Kniha, určená v prvé řadě těm,
kdož recitují breviář, došla ve svém kněžském poslání zhodnocení přiřčením prvého místa
v knihách vyznamenaných Duchovní českou akademií za rok 1939.
Na Dějiny breviáře jest však třeba upozornit také vzdělané laiky, v jejichž rukou
jsou dnes již většinou misály. Breviář, na rozdíl od misálu kniha čtyřdílná, jest modlitba
církve, a to veřejná. Laici najdou potěšení i poučení v dějinách společné modlitby v různých hodinách po celý rok Šeptané a recitované knězem na faře, studentem theologie
mezi dvěma přednáškami, mnichem v klášteře jako chór hlasů, jenž se spojuje i za ně
v duchovní unisono společenství Matky církve.
Malina dal knize vhodnou strukturu o třech částech ve dvou dílech, jasnou hned
při nahlédnutí do přehledného obsahu. V prvém díle předvádí všeobecné dějiny oficia
podle pontifikátů od dob apoštolských do Pia XI., v druhém díle, specielním, pojednal
o součástech oficia a jednotlivých hodinkách římského breviáře, kde zopakoval a Šíře
předvedl vývoj a zvyklosti jednotlivých hor. Přirozený rámec Činí vpředu část všeobecná
o breviáři a na konci uvedení v církevní rok v římském breviáři. Je to tedy svého druhu
první samostatná kniha v české literatuře náboženské a zaslouží pochvaly.
Název breviář dostaly různé modlitby, které klerus, počínaje podjáhnem, závazně a na
místě shromáždění denně recituje, když počaly býti spojovány v jednu knihu (po prvé
za Alkuina). Podstatné jeho části jsou žalmy a hymny, čtení z Písma sv. a životů svatých, modlitby, t. j. orace, antifony, responsoria. Modlitba breviáře jest veřejná a konala
se nebo se měla konat původně v celém shromáždění věřících. Nej známější laikům jsou
vigilie a nešpory. Společná modlitba v určité hodiny denní byla známa již židům a křesťanství v ní pokračovalo a dalo jí svůj vlastní ráz. Ve 3. st. byly konány ranní Laudes
a večerní Vesperae. Koncem 4. století se konalo v Jerusalemě již pět hodinek. První
úplný výklad oficia podala v době mnišství řehole sv. Benedikta, který nařídil týdně
přečíst žaltář, za rok Starý a Nový zákon. V Římě, jehož liturgie se v 6. st. osamostatnila od Východu úplně, se připisuje úprava oficia sv. Řehoři Velikému. Ještě v době
karolinské vládla však volná prakse v oficiu, kdy už celá říše Karlova přijala liturgii
římskou. Oficium římské zůstalo beze změny až do Řehoře VII., jenž je pouze potvrdil:
denně přečíst 12 žalmů a 3 lekce, v neděli 18 žalmů a 9 lekcí, o svátcích 9 lekcí.
Určité změny v breviáři se staly pak za Inocence III. okolo r. 1200, a zvláště františkáni
(generál Haymo) učinili úpravy v římském oficiu, které na jedné straně vykazovalo
zkrácení textů, na druhé rozšíření přídavky o P. Marii a zemřelých. Žalmy, čtení a orace
tvoří podstatu breviáře a oficium se přibližuje definitivní formě. Řád františkánský pak
obecně rozšířil Breviarium secundum consuetudinem Romanae curiae. Se změnami ovšem
opravován byl také kalendář světců. Za humanismu došlo k pochybeným jazykovým
opravám textů (Ferreri). Skvělé známé hymny neznámých starých autorů byly zbaveny
vší poesie reformami za Urbana VIII.
Pro rozhodnou reformu byl za Klementa VII. vyhlédnut Španěl, františkán František
Řád VI. i6.
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Quiňonez, kardinál titulu sv. Kříže, od r. 1522 generál řádu. »Ten, kdo měl vypracovati
oficium, měl míti ve vysoké míře talent kritický, žár mystiky, úctu k dílu světců a takt
ve výběru myšlenek starých i nových theologů.« Po sedmi letech roku 1535 odevzdal
Pavlu III. nový breviář (Breviarium Sanctae Crucis), jenž vyšel tiskem během čtyřiceti
let ve 100 vydáních. Zásady kardinála Quiňona, vracející se k předpisům sv. Řehoře I.
a sv. Gelasia, byly: jednou za týden přečíst celý žaltář, za rok celé Písmo sv.; oficium
melo být účelně zkráceno, aby délka pensa byla každý den přibližně stejná, a nedělní
dlouhé oficium nemělo být na obtíž duchovním správcům.
Tento breviář byl však jednotvárný a suchý, zmizelo množství překrásných oficií
ze staré doby, pravé květy patristické literatury a poesie. Klerus v něm viděl částečně
ulehčení, částečně násilnou novotu. Odmítla jej i pařížská Sorbonna. Pavel III. jej povolil jen světským kněžím, nikoliv celé církvi. Na sněmu tridentském jej energicky odsoudil r. 1551 jiný Španěl, Jan z Arze, a r. 1568 byl zakázán. Rozšíření breviáře Quiňonova odstranilo Četné staré breviáře diecésní a lokální, takže lehčí cestu našlo zavedení
breviáře Pia V. r. 1568, který pak vítězně přetrval až do r. 1911, kdy Pius X . provedl
novou radikální reformu breviáře resp. žaltáře, z kterého koná celá církev západní s nepatrnými výjimkami své denní pensum.
Popud k reformě Pia V. vyšel z celého křesťanského světa a vyvolal na koncilu
tridentském živou činnost ještě za Pia IV., dokončenou komisí za Pia V. Největší práce
byla vykonána v legendách svatých, mnohdy apokryfních, které byly proto kriticky probrány. Breviář vyšel r. 1568 u Manutia jako »Breviarium Romanům ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum« a odstranil všechny breviáře s kratší dobou užívání
než 200 let. Vedle Pavla Manutia dostal právo tisku i slavný Plantin v Antverpách.
Breviář vycházel z chronologie a kalendáře a přijal 185-190 svátků různého stupně.
Od 8. století činí se rozdíl ve stupni slavení množících se svátků, význačnější duplex
a semiduplex měly vlastní oficium, kdežto svátek simplex četl jen 1 nebo 2 lekce ze
života světce. Počet svátků duplex a semiduplex však od 14. stol. vzrůstal, takže nový
breviář řadu svátků i oktáv odstranil. Pro neděle předpisovala reforma stupeň semiduplex. Starobylé římské rozdělení žalmů v hodinkách kanonických, které se datuje již
od 7. a 8. stol., bylo v hlavních rysech tak zachováno, aby celý žaltář bylo možno recitovati během jednoho týdne. Výhody nového breviáře daleko vyvážily všechny nedostatky,
výběr čtení z Písma a homilie jsou šťastně voleny, zvláště homilie jsou pravé perly
patristické literatury. Celkově podržel tisíciletou tradici a v podstatě trvá dodnes. Velmi
rychle se rozšířil, i v diecésích, kde byly staré breviáře (ještě v 16. stol. přijat na synodě
v Olomouci, r. 1605 v Praze), i mezi řády. Starý svůj breviář podrželi jen benediktini,
cisterciáci a kartusiáni.
Po této opravě revidoval koncil tridentský také text Vulgáty, která byla vytištěna
směrodatně r. 1590 u Manutia v Římě ve 3 svazcích, podle níž upraveny texty v misálech a breviářích. Za Klementa VIII. vynechány v breviáři jména autorů legend a hymnů
a opět změněny stupně nových svátků. Stejně nástupci zaváděli nové svátky. Za Urbana
VIII. (poč. 17. stol.) opraveny hymny podle klasické latiny, ale tak, že ztratily na kráse
a patině. »Nejlepší kanonisté (na př. Boux) jsou toho mínění, že se církev přece jednou
vrátí k revisi provedené Urbanem VIII. a zavede původní znění opět do Římského breviáře, tak jako je původní znění zachováno v breviáři benediktinském, cisterciáckém
a řádů, které zůstaly věrny původnímu textu.« Příklady, které Malina uvádí, mu dávají
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za pravdu. Tento nový breviář, s novými svátky a oficii od samého Urbana VIII., papeže
a básníka, vyšel r. 1632.
Nové svátky přestal zavádět Benedikt XIV., když již zavedení svátku sv. Řehoře VII.
Benediktem XIII. vzbudilo hněv galikánů a jansenistů ve Francii. Reformní snahy ve
Francii a Německu v 17. a 18. stol. jevily snahy po partikulárních breviářích. V těžkých
dobách politických zmatků a útoků na papežství v 19. věku zachovávali papežové tytéž
směrnice, kterými se řídili jejich předchůdci; rozmnožovali počet svatých a obohacovali
jimi kalendář, aniž tím zasahovali hlouběji do struktury oficia anebo se zabývali vážnými reformami v breviáři. Nové návrhy byly podány na Vatikánském sněmu r. 1870, tak
R. Ricca žádal naprosto uniformní oficium v celé církvi.
Skutečnou reformu však provedl až Pius X., zvl. v recitaci žaltáře. Hlavně však bylo
zkráceno noční oficium. Žaltář se měl přečíst za týden; neděle dostaly opět své místo
v církevním roce a nemohly býti obsazeny oficii nových a nových svatých; proti přílišnému čtení lekcí z Commune sanctorum bylo zavedeno i o svátcích svatých, kromě nepatrných výjimek, čtení de scriptura occurente. Breviář byl promulgován r. 1911 a stal
se závazným od poč. r. 1913. Pius XI. zavedl pak četné nové svátky (Ježíše Krista
Krále).
Díl II., speciální, pojednává o historickém vývoji a o součástech oficia, jimiž jsou:
žalmy, cantica, doxologie (chvalozpěv Sláva Otci), orace (Oremus), Pater noster, Ave
Maria, Credo, Martyrologium (v souvislosti s kalendářem, zvl. Usuardovo z r. 875 a Baroniovo z r. 1586), zpěv (responsoria, antifony), hymny (se zvláštními metry, rýmovanými oficii a tropy). Tato část je doplněna úvahou o liturgických úkonech (stání, klečení a sedění při oficiu).
Vlastní druhý díl jest výklad jednotlivých hodinek breviáře od noci do večera v pořadí: vigilie (dnes matutinum), zvláštní noční bohoslužba s dlouhými žalmy a dlouhými
lekcemi z Písma i legend, noční stráž duchovní; kratší laudes matutinae, jitřní chvály,
původně při ranním svítání recitované, jimiž děkujeme Bohu za nový den; prima, pobožnost po východu slunce, jíž si pro celodenní práci vyprošujeme požehnání; horae
minores, terce, sexta a nona, přerušení denních prací modlitbou v 9, 12 a 18 hodin
v upomínku Kristova odsouzení, ukřižování a smrti; nešpory, vesperae, chvály při soumraku, s vrcholným Magnificat, které byly odstraněny nynější odpolední pobožností,
jejichž oživení by si autor přál; závěrečné kompletorium, přípravná strážná modlitba na
noc, ukončená zbožnou mariánskou antifonou.
Třetí oddíl probírá církevní rok v římském breviáři vzhledem k Propriu de tempore (neděle, vánoce, velikonoce) a přidává kalendarium breviáře se seznamem svátků
svatých a udáním stáří úcty. Kniha je uzavřena literaturou, rejstříky, seznamem svatých
v římském breviáři a seznamem hymnů.
Kniha Malinova, která sleduje téma tak široké, není práce veskrze původní. Jest
založena na literatuře německé (Bäumer), francouzské (Batiffol) a ovsem latinské (na
př. na díle patrně pomadarštělého nitranského biskupa Roskovanyho), uprostřed níž se
však musila často rozhodovat. Bylo by nespravedlivé neuznati širší význam této práce
pilné, skromné a příjemně psané. Uvádí záslužně do tématu tak krásného, jako jsou
dějiny modliteb (zajímalo by mne, jsou-li také dějiny litanie loretánské), na nichž se
zrcadlí dějiny církve i duch století. Defilují zde výrazně papežové i nej znamenitější duchové církve. Historie mohla býti snad doplněna vývojem českých hodinek, seznamem
českých rukopisů breviářů, pasionálů, homiliářů, hymnů a jejich překladů. Ale i tak
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mohou býti Malinovy Dějiny římského breviáře první příručkou v mnoha otázkách
pro historika medievalism (pobožnosti světců v legendách), historika dějin umění a
zvláště jsou doplňkem příruček chronologie v otázce kalendáře, který se u nás ustálil
od dob Palackého a Emlera na neodůvodněné, pro všechny doby stejné tabulce se svatými bez zřetele k otázce zavádění kultů svatých a překládání svátků. Otázku českých
kalendářů bude potřeba ovsem zvláště prostudovat.
Po přečtení této knihy vidíme rámec, do něhož možno s porozuměním zasadit zbožnost sv. Václava. Krásně se prokazuje oprávnění vědomí staroslovanské legendy, že
»služba Bohu za něho (sv. Václava) se dála po všechny dny, jako u velikých národů«
a pravost Kristiánova jest podložena i v tomto bodě. Desáté století u nás prozrazuje tím
vysokou kulturu náboženskou jak v době Václavově, tak Kristiánově. Základem oficia
u nás, v té době již římsko-západního, bylo Čtení Písma a žalmů. Již nej starší slovanská
legenda svatováclavská vypráví, že sv. Václav byl zavražděn při cestě na jitřní. Jde jistě
o historickou skutečnost. Světec vstává při hlasu zvonu a vyslovuje modlitbu: »Chvála
Tobě, Pane, jenž jsi nám dal dožiti se tohoto jitra«, která je smyslem jitřních chval.
Službou Bohu nemyslí tedy staroslov. legenda jen mši sv. U Maliny čteme (264), že
jitřní chvály byly odedávna konány za velké účasti lidu a ve 4. stol. bylo biskupům nařízeno, aby denně ráno i večer zpívali s lidem žalmy. O sv. Ludmile se praví, že je
zpívala, byly jistě přeloženy do církevní slovanštiny. O sv. Václavu jest nadto známo,
že uměl slovansky i latinsky. Zvláště vyspělé byly u nás hodinky za Kristiána, který si
přeje, aby také o sv. Václavu byl zpěv responsorií a antifon s přídavky povzbuzujících
kázání. Snad jest zbožnou domněnkou Kristiánovou, co soudí o účasti sv. Václava na
vigiliích, ale mluví to jasně pro dobu Kristiánovu. Zvláště zdůrazňuje Kristián u sv.
Václava, že si dával podle Času předčítati celý Starý zákon, což jest »předpis církevní
a známka mnichů nejdokonalejších«. Ranní chvály, jitřní, prokázané v době Václavově,
nazývá Kristián středním jménem laudes matutinae. Název přecházel od matutinae, přes
laudes matutinae k laudes. Kristián vypráví, že se na ně v Boleslavi Václav odebral, aby
je společné s lidem vyslechl nebo prozpěvoval. Vedle zpívání žalmů sv. Ludmilou, kdy
myslí zřejmě na slovanský překlad, uvádí Kristián také hymny. Doba vskutku skvělá,
naše desáté století, jak již ostatně Pekař poznal.
Tím spise, že již sv. Václav, laik a vévoda, byl účasten na modlitbách církve, může
dnešní věřící laik znáti vývoj modlitby, která jej se sv. Václavem spojuje neoddělitelně.
Karel Doskočil

Drama liturgické a drama lidové
Není náhodou, že ve své knize »Zhudebněná mateřština« vychází Ferdinand Pujman
od mešního obřadu, jenž v sobě uzavírá všeobsáhle poznávací řád. Jako dramatická
skladba obětní zpředmětňuje mše »tento poznávací řád, tak, že nepřítomné vystihuje přítomným a zřejmým neviditelné; tak, že zavazuje vyznavače, aby s obřadníkem obřad
konal, zduchovnělým hnutím údů ztělesňoval«. Jako drama duchovní postihuje mešní
obřad »odvěký i časný úkon žití; žití nazíravého, jež tělem nepohrdá, neboť právě prevtélentm dospívá duch svého cíle: působiti na ducha.,.« Vstupní studie Pujmanova pronikavě oceňuje a zhodnocuje mimický řád a »obecný vzor« posvátné mimiky, v níž se
pohyb všední zvětšuje a násobí na úkon Čirý - actus purus - v němž »postojem a posun-
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kern se postihuje předně bytí pohybové, totiž zápolení tíže vesmírné a poznávání lidského,
jež pádu čelí ústrojnými silami a skládá, seskupuje, vyvažuje tělo v útvar«. Pohybová
skladba mešní v obřadové souhře s Tvůrcem člení odtažitý chrámový prostor. Do podrobností tu Pujman hluboce rozebírá útvar kříže, úkony očisty (omývání rukou, křest), svěcení kněžstva, požehnání nejsvětější Svátostí, obřadné odění, svěcení chrámu, zkrátka
veškerý souhrn obřadových pohybů, jež mnohonásob dramaticky postihují všeobsáhlý poznávací řád. Vskutku jedinečný příspěvek k tomu, co bychom nazvali »liturgie jako posvátná hra«.
Od rozboru obřadu mešního postupuje Pujman k liturgickým hrám, jež tvoří počátek dramatu středověkého. V dějinách dramatu znamená středověk veliký přelom. Drama
středověké vyrůstá zcela samostatně bez spojení s dramatem antickým. Jeho kořeny jsou
v katolických náboženských obřadech. Dějiště her náboženských (hry vánoční a hry
o vzkříšení Páně) bylo podvojné: chrám, jenž přibližoval prostranstvím a rozlohami
Neviditelného tvorům viditelným; »kostel, dějiště a místo všelidského úkonu, jenž neváže se na krajinu, nýbrž na vesmír a neváže se na dočasnost, nýbrž na odvěké datum,
datum nepřetržité a neustále návratné; vznik poznání«. Chorál, posvátné umění výtvarné
a první zpěvní Školy vytvořili řeholníci. »U nich vzniklo dokonalé divadelní všedílo, zasazené do prostředí krásného a mohutného, součinností zpěvu, povznesené mluvy, vytříbených posunků, jimž vládly soustava a přísně vyběravý sloh; sosný, nemalebný sloh.«
Český přínos do posvátných her je ze století třináctého. Prvním chrámem, kde byly tyto
hry provozovány, byl ženský klášter u sv. Jiří na pražském Hradě. Ve hrách tří Marií
řeholnice představovaly tři Marie. Tyto hry badatelsky nově rozebírá Pujman ve své
»Zhudebněné mateřštině« (k této knížce nutno obrátit pozornost s několika hledisek:
tak hudebního, estetického, literárně historického; zde si jí všímáme jenom se stanoviska
dramatu) a zjišťuje podstatně přestavebný Český zásah do původních útvarů. Po stránce
režijní a mimické se nám tu po prvé dostává úplného rozboru slohu hieratického a ukazuje se, jak Český text tu proti latině vyrůstá na skladbu veršovaných variací. Výboj
národního jazyka, krásně oceněný Pujmanem, zasluhoval by posouzení zvláštního. Pujman
tu dále ukazuje, jak refrénová složka v starých českých hrách liturgických předjímá
Erbena a Nerudu. Jak česká řeč již ve středověku zná příznačný motiv. A jak v Nářku
Matky Boží dosahuje česká hudba i písemnictví svého vrcholu.
Všechny tyto své objevy teoretické doložil Pujman prakticky provedením latinské
a českolatinské hry tří Marií a Nářku Panny Marie s žáky konservatoře pražské v chrámu sv. Jiří na Hradčanech (po prvé dne 7. dubna t. r.). Byli jsme přítomni vzácné a dokonalé obnově mistrovských výtvorů středověkého domácího dramatu, kdy na jevišti,
vstavěném doprostřed chrámové lodi, rozezněly se staleté texty v sourodém učlenění režijním a mimickém. Mistrně tu byly odstíněny obě předlohy, latinská i česká, umocněny do
hieratického slohu, v ryzí deklamaci zpívané i recitované, v gestu záměrně inspirované
iluminacemi passionálu abatyše Kunhuty. Pujmanovu režii možno bez přehánění nazvat
hodnotou vzorovou. Doufejme, že toto objevné provedení stane se počátkem tradice
pravidelného výročního provádění těchto her, k nimž by právem měly přistoupit i hry
vánoční.
Divadlo lidové, jemuž věnoval obsáhlou pozornost Petr Bogatyrev (Lidové divadlo
České a slovenské, nákladem Fr. Borového v Praze), má své prameny v umělých dramatech náboženských i světských. Dosud se nepodařilo vystopovat určitou souvislost lido-
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vých skladeb dramatických se staročeskými liturgickými hrami, spíše se zdá, že na jejich
vznik působilo jednak divadlo jesuitské, jednak vzory cizí. Příchodem na vesnici tyto hry
zlidověly, podstatně se změnily a staly se součástí struktury příslušné folklorní oblasti.
Divadlo lidové se podstatně liší od divadla umělého. Jednak svými divadelními postupy,
jednak zvláštním vztahem jeviště a hlediště. Pokud existuje shoda v lidovém divadle různých národů, lze ji vysvětlit podobnými podmínkami estetickými a sociálními.
Bogatyrev - a to je novum jeho v nejednom směru objevné práce - nepojímá lidové
divadlo jenom jako součást lidové poesie nebo pouze zjev folkloristický, nýbrž je zkoumá především jako úkaz divadelní. Pojí se v něm výhodně badatel národopisný s divadelním estetikem. Vychází ze základního divadelního příznaku, přeměny, s níž se můžeme setkat při provádění řady obyčejů a lidových obřadů, u nichž převažuje funkce
magická nebo náboženská. Zde tkví spojitost divadla s kultem. Divadelně dramatické
prvky najdeme v dětských hrách, ve vyprávění pohádek, v obřadech svatebních a j. Od
nich je již jenom krok k lidové hře samé, která ovšem, na rozdíl od současné činohry
(Bogatyrev neustále srovnává divadlo soudobé s formou divadla lidového a systematicky
rozbírá a osvětluje lidovou hru kontrastem i analogií), obsahuje hudbu, píseň i tanec.
Důležitou funkci v ní má divák, který nebývá vždy pasivní, nýbrž se jí i činně účastní.
Rovněž vliv her městských je zhusta patrný (tak masopustní obchůzky prokazují zřejmý
vliv městských karnevalových průvodů). Na rozdíl od diváka současného divák lidových
her netoužil po nových námětech, spokojuje se tím, že touž hru vídal a slýchal mnohokrát. Podstatné je rovněž, že »lidové drama jako všechny folklorní ústní projevy je kolektivním majetkem, který může realisovar každý lidový interpret od pokolení do pokolení. Případ, že by lidový autor stvořil hru speciálně pro určitého lidového herce a že by
se takové dílo, zpracované jen pro určité individuum, udrželo v lidu beze změny, není
znám a je teoreticky pravdě nepodobný«.
Tak jako romantismus přeceňoval původní lidovou tvořivost (jeho stopy najdeme
dosud ve večerníkových obdivech nad kdejakým pomalovaným hrnečkem, vyšívanou
zástěrou) a tak jako ji positivismus podceňoval, Bogatyrev, věren strukturalistické škole,
hájí teorii o stálém prostupování t. zv. umění vysokého a lidového. Poznává jeho svébytnou tvořivost a originalitu a vysvětluje je jiným společenským prostředím. Upozorňuje na důležité mimoestetické funkce lidového divadla, jež se mohou měnit i přemisťovat, a to i tehdy, zůstane-li forma nezměněna. Tak funkce magická a náboženská,
funkce ceremoniální a satirická a významná funkce sociální. Pro porozumění lidovým
hrám je potřebí znát prostředí, v němž vznikly a v němž se odehrávají. Odtud novodobý
divák (i režisér) často není práv lidové hře a kromě exotického dojmu postihuje nejčastěji jenom její složku estetickou.
V lidovém divadle funkce jednotlivých prvků nejsou tak ostře vyhraněny jako v divadle našem. Odklon lidového divadla od naturalismu k fantasii způsobuje, že v něm
nebývá ani určení časového ani místního, ba ani sám charakter postav nebývá přesně
vymezen. Principielně tu stanoví Bogatyrev, že lidové divadlo (podobně jako hry středověké) nenavazovalo na antické drama, nýbrž že jeho kořeny nutno hledat v divadle
barokním, shakespearovském.
V samostatných kapitolách probírá pak Bogatyrev funkci režiséra, otázku jevištního
a divadelního prostoru, kostýmu, pohybu, přednesu (deklamace zpravidla zpěvavá), dotýká se filmu a obsáhle pojednává o divadle loutkovém. Své vývody dokumentuje na několika textech dětských her, obřadů i her samých, jež uvádí v dodatku (jsou známy vet-
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Šinou z provedení v Lidových suitách E. F. Burianem, na jejichž úspěchu měl Bogatyrev
značný podíl). Materiál lidového divadla není zdaleka prozkoumán, jak by zasloužil. Spis
Bogatyrevův má význam průkopnický a podnětný. Po něm budou musit sáhnout všichni
příští badatelé, režiséři i herci. Spolu s knížkou Pujmanovou představuje kniha Bogatyrevova dva nejznamenitější přínosy dnešní naší divadelní uměnovědy.
Jan Rey

POZNÁMKY
Jaké jsou R a c k o v y C í r k e v n í

dějiny?

Není pochyby o tom, že Ráčkova kniha patří mezi knihy dobré.*) A myslím, že
velmi dobře vyhovuje účelu, pro který byla napsána a který byl autorem jediné zamýšlen: běžnému poučení laického žactva na středních Školách o osudech Kristem založené
katolické církve. Pravíme, že kniha vyhovuje běžnému a stručnému poučení žactva středních Škol, jakož i těm, kdo potřebují osvěžiti své všeobecné vzdělání ze střední školy
a nemají žádných nároků odbornějších.
Nechceme-li býti nespravedliví k autorovi, nesmíme na něm žádati, aby byl udělal
svou knihu obšírnější, když on sám chtěl udělati »přehled«. Jestliže si i obšírné dějiny
musí ukládati lecjaká a značná omezení, nemůžeme chtíti na přehledu, aby byl obšírnější.
A tu nevadí nic, že to nikdo nežádá přímo, žádá-li to nepřímo tím, že si stěžuje na »zásadní pomíjení vší moderní vědecké literatury«, jak Činí na př. František Hrubý v Lidových novinách 7. března 1940.
Tento dobrý autor připisuje, jak se samo sebou rozumí, Ráčkově knize »výchovné
a apologetické cíle«. Kdyby Ráček používal výtěžků badání moderních pokrokových
historiků v jejich smyslu, byl by nepochybně velmi dobrý autor, jakých máme ovšem nazbyt. Zná-li však RáČek - a myslím, že je zná dosti dobře! - tyto pány a jejich metody,
jejich smýšlení a jejich cíle, a vylučuje-li je zásadně ze seznamu použité literatury, neprohřesuje se více než světští historikové, kteří uvádějí v seznamu použité literatury také
spisy katolické, aniž se kdy dávají od nich poučiti. Ráček učinil dobře, protože neměl
místa k tomu, aby udával, proč »moderní vědecké literatury historické« nepoužil, nebo
proč ta literatura, kterou uvádí, jest vědecká a v dobrém smyslu moderní.
Horší by bylo, kdyby se Ráček nedával poučovati od jakýchkoli autorů »po stránce
čistě faktové«, jak mu vytýká František Hrubý. Výčet děl, jichž RáČek použil, není ovšem
valný, to nutno přiznati. Ale on uvádí jen »nejdůležitější« díla, jichž bylo skutečně »použito«. Jsou to v celku díla velmi dobrá, až na nepatrné výjimky. Kdyby byla mezi nimi
také klasická kompendia církevních dějin, jež známe, a byla studována podle svého nejnovějšího a nej lepšího vydání, byli bychom pokoušeni udělati vtip, že se tolik jiných
badatelů nedalo pouČiti od moderní vědecké literatury, a že tedy ani Ráček nepochodil
Špatně, když se přidržel osvědčených autorů. Takto jsme zvědavi na příklady fakt, jež se
udály podle Hrubého jinak, než líčí po stáru Blažej Ráček.
*) O knize Ráčkově jsme přinesli v minulém čísle posudek historický. Vracíme se
k ní ještě po výtkách Fr. Hrubého.
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Co se týče těch výtek Hrubého, dovoluji si především tvrditi, ze by podle něho měl
býti Ráčkův spis mnohem apologetičtějŠí, než vskutku jest, protože v něm chybí apologie výběru i výkladu Ráčkova proti výběru a výkladu jiných, moderních a vědeckých
autorů. Jinak dlužno hleděti k dojmu, jakým působí vědecké zdůvodňování námitek proti
Ráčkově knize, a tu možno říci, že pokud jde o Hrubého, není dojem ze způsobu, jakým
on posuzuje Ráčkovy církevní dějiny, nikterak mocný.
Podle Hrubého jest Ráčkovo líčení papežova triumfu v Canosse a vypravování
o tom, jak císař stál v nádvoří hradu tři dny bos a lačen, zastaralé. Prý dnešní historická
literatura právem ukazuje na to, že to bylo přece v lednu a že by byl císař musil zmrznout
v drsných horách toskánských. Mne tento argument pranic nepřesvědčuje, jestliže vypravování o případu canosském jest autentické a zevně hodnověrné. A myslím, že každý
z Čtenářů najde mnoho způsobů, jak uniknout zmrznutí v toskánské zimě, aniž třeba prohlaŠovati známou zprávu za nějaký jinotaj, zvláště když povážíme, že papež nebyl ani
dost málo potěšen podezřelým pokáním svého odpůrce.
Posuzujeme-li tuto výtku Hrubého podle dalších jeho výtek, můžeme býti bez starosti. Hrubému je líto, že Ráček tak nešetrně zachází se Švédy, ačkoli tito působili v našich zemích přece tak blahodárně. To ovšem Hrubý netvrdí, ale vyčítá Ráčkovi, že je líčí
příliš černě. Vidíte, že můžete býti klidni, a že se vaše vědecké srdce nemusí znepokojovati. Pozná-li historik, že některé osobnosti, veliké jenom tím, že natropily mnoho
hluku ve světě, byly vedeny ctižádostí, pýchou a jinými špatnými vlastnostmi, nesmí to
ani vysloviti, a musí připustí ti, že byly vedeny také přece nějakou ideovou pohnutkou.
Jinak jest jednostranný, a to vždycky ve prospěch své vlastní strany. Tak se mi zdá, že
si to přeje František Hrubý, který vyčítá RáČkovi, že kromě černých Švédů jsou »černé
také jeho charakteristiky i všech velkých osobností, jež vystoupily proti církvi, na příklad Luthera, Kalvína a jiné«. Podle Františka Hrubého by tedy tyto charakteristiky měly
býti bílé, aby bylo učiněno zadost přáním odpůrců katolické církve. Vskutku znamenité!
A co Hus? - Ani na toho není zapomenuto. Je to přece také jedna z velikých osobností, ale jeho případ jest, bohužel, »dotčen jen několika řádky« v přítomné knize RáČkově, a ani v jeho Dějinách, vyšlých roku 1929, to není lepší. Zkrátka, Ráček nepsal své
dějiny podle receptů pokrokových pánů, a proto ty jeho dějiny nestojí za mnoho.
Co se nás týče, buďme mírní, a buď jak buď, nemějme na historika žádné hnusné
požadavky. Ráčkovy Církevní dějiny jsou psány dobře pro studující mládež středních
škol. Jsou nestranné, jak jen může býti nestranný lidský úsudek. Někdy, myslím, připouští Ráček více hany na církevní osoby, než jest třeba. Nemůže-li najiti skrytých
ctností velikých osobností, které bojovaly proti Bohu a jeho církvi, je to aspoň tímto
vyrovnáno.
OvŠem že i Ráčkovy Dějiny mají své zvláštnosti. Nejsou příliš vysoké a nejsou
příliš hluboké. Nejsou příliš obšírné a nejsou příliš důkladné. Nejsou klasické a nejsou
romantické, protože jsou interesantní a pedagogické. Jsou lehké a snadno stravitelné,
studentské a laické. Proto nemohou býti těžké a specificky husté, nemohou se zabývati
důkladněji vnitřními ději a stavy církve. Nejsou psány pro theology, kterým by se arci
mohly zdáti poněkud povrchní. Ale pro průměrné laiky povrchní nejsou, a jsou s to
ukázati Církev ve světle tak pravdivém a zářivém, že z toho může vzniknouti sympatie
k ní, a to je to hrozné, co straší lidi opačného tábora a co jim vnuká všeliké nespravedlivé výtky.
Konstantin Miklík
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NA KRÁSU
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m o h l b y b ý t i p o d t i t u l n o v é s b í r k y básní
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E

TROJZPĚVY
Formální i obsahová dokonalost nových Renčových veršů dává nám svědectví o jeho stálém
uměleckém vzestupu. Obálku a frontispice nakreslil E. Frinta. Úprava arch. Břetislava Štorma.
Stran 60, brož. K 19'—. - Vyšlo v dubnu t. r.
v Knihách Řádu. Žádejte u všech knihkupců.
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románu
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OPUSTÍŠ-LI MNE...
Román „přítomné minulosti", jehož děj se točí
kolem postavy známého národního básníka, je
odvážným pokusem o zpytování národního svědomí. Úprava Otty Stritzka. Na obálce tříbarevná
reprodukce „Řipského kraje" od Jos. Mánesa.
2. vyd., str. 404, brož. K 35*—, váz. K 45'—.
U

v š e c h

k n i h k u p c ů

NAKLADATELSTVl „ VYŠEHRAD s. s r. o. V PRAZE

ČTĚTE

Svazky knihovny „Pro život" přinášejí hodnotné a vážné
články význačných odborníků a představitelů našeho
národního
Dosud

vyšly

života

tyto

svazky:

J. Hobzek: Josef Pekař - národní dějepisec.
J. Rey: Český sloh.
R. Voříšek: Úpadek a sláva českých dějin.
V . Rabas: Malířovo vyznání.
M. Očadlík: Poslání české hudby.
F. Pujman: Operní režie.
M. Weirich: O českou kolébku.
Ve vydávání

se

pokračuje.

Hlasy denního

tisku:

„Hobzkova knížečka je vedle jubilejní výstavky v Uměleckoprůmyslovém museu uspořádané nejpěknější vzpomínkou na letošní učencovo životní výročí."
„Národní Obnova", Praha.
„ V české literatuře kritické je málo takových studií, jako
je tato, a proto je třeba práci Reyovu, plnou nových pohledů, vítati s povděkem."
„Národní Výzva" Praha.
Svazky knihovny „Pro zivoť

vycházejí zatím v rozsahu nejméně 32 stran. Jednotli-

vé svazky stojí K 3.6o, předplatné na 5 čísel je K 19'—, na 10 čísel K 38'— i s poštovným. Odebírati lze jednotlivě i na předplatné v každém knihkupectví nebo přímo v

nakladatelství

„Vyšehrad"

Praha

//, Václavská
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