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V Z P O M Í N K A NA S E S T Ř I N U

PÍSEŇ

Kruh mého prokletí, v němž zmírám opuštěn,
svit lampy hasnoucí zas okolo mne stáh.
Jak žebrák poslední se krčím v koutku stěn
a moudří přátelé nevkročí přes můj práh.
A stále těsněji se úží krutý kruh má duše bláhová, kde vezmeš oleje?
Já žiji z almužen, u kupců mám jen dluh
a na dně naději kdo, sestro, doleje?
Tma na mě napadla a již se nebráním
odsunut k holé zdi jak obraz zčernalý.
Jsem pouze oblý hlas, omletý žebráním,
jenž mechem mlčení se záhy zahalí...
A náhle se mi zdá, jak bych tu dávno žil
a starý spinet svůj jak ve snu odmýkám:
hrám - život ztracený, jejž kdosi rozložil
jak akord doznělý ve škály vzpomínkám?
Jak slepec na scestí vrávorám hluchou tmou,
o souzvuk falešný, jenž často klopýtne...
Pojednou ruce mé po slepu nahmátnou
tvou píseň, sestřičko, jak rámě soucitné.
Jdu s tebou zpívaje a tma se rozplívá,
sůl smutku v zraku mém se v slzách rozpouští
a tajuplná zář se z lampy rozlívá,
to kdosi z věřících dlužníku odpouští?
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Ó sestro, Lítosti, kdo zbrousil oblý hlas
do faget písně tvé, do světla věčnosti,
a prázdnou lampu mou, v níž dávno život zhas,
čí úsměv rozsvítil jak odlesk milosti?

Angel Karalijčev
DRAK
Tážeš-li se, povím ti to:
Pole, Jano, zapaluji,
ale louky, louky nelze,
neboť je tam býlí mnohé...
Bulharská lidová.

»Pozdě večer, když na ulici už nebylo ani živé duše a když měsíc
už byl zašel za Bílý kámen, viděli lidé z Horního města, jak s nebe
padá ohnivá koule, veliká jako míra obilí. Zapraštěla prý a rozprskla se v tisíc jiskřiček. Na náměstí před vašimi vraty bylo světlo
jako v poledne a stohy strýce Noje málem že se nezapálily. Jano
milá, to Drak sletěl před váš dům!«
»Lhou, Nikolo!«
»Nelhou! Když jsi včera s vědry prošla kolem domu, mělas na
šátku dvě žhavé jiřiny. Když jsi se potom vracela, už jich tam nebylo. Nechalas je pro něho na desce, že?«
»Zapomněla jsem je tam. Sňala jsem si je tam, aby mi nespadly,
až budu nabírat, nebyla bych jinak mohla - a tak jsem je tam také
zapomněla!«
»Čekal jsem na něho celou noc, až do druhého kuropění - a kdyby byl přišel...«
»Proč věříš lidem!«
»Jak bych jim nevěřil! Kdokoli mne potká, dívá se na mne, jako
by mne chtěl za živa oplakávat! Ale já nejsem z těch! Dokud mi
hlava sedí na ramenou, nedám se litovati! Pověz pravdu! Zchladlo-li
tvé srdce - přetrpím to: vezmu si plášť a půjdu do světa!«
»Nedělej toho, nebožáku! Nemluvila jsem s ním! To jen tak
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povídají! Přijde-li ke mně, řeknu mu: mrtvou mne můžeš míti, ale
živa se ti nedám.«
»Nejsi jako dříve! Jindy se mi vždy ulevilo, když jsem tě uviděl,
byť mi bylo sebe hůře. Ale teď mě stále něco rdousí. V noci mnou
někdo lomcuje za rameno a volá mě mým jménem. Vstanu, rozsvítím - nikdo tu není. Posedávám a kouřím, dokud nemine noc a jitřenka nezasvitne oknem. Malá moje sestřička vstává a prochází se
pokojem. Zpívá, hvízdá si, zpívá a prochází se. Ani stínu není na její
duši.«
»Nikolo, můj Nikolo!«
»Je-li tak silný, proč nepřijde podívat se mi tváří v tvář, abych
ho viděl, abych mu sáhl na rameno? Uvidím-li, že je silnější než já,
budu se s ním bít!«
» Vždyť ho nehledáš.«
»Hledám ho, ale je jako vítr. No, chyť vítr! Dal jsem se do pití!
Provedu neštěstí, že se na to bude vzpomínat, dokud svět bude světem a lidé lidmi! Kdybych věděl, kde má pelech....«
»Usadil prý se v Kominči na našem poli. Upletl si hnízdo. Baba
Kuna, čarodějka, přinášela mu každé ráno teplé mléko. Nechávala
mísu pod moruší. A když se tam v poledne vrátila, mísa byla vždy
prázdná.«
»Byl jsem tam třikrát: nebyl tam!«
»Každý ho nemůže uvidět.«
»Vyhledám ho ještě jednou. Celý svět převrátím nohama vzhůru.
Ať pozná, kdo jsem!«
»Dej si pozor, Nikolo, jeho oči jsou ohnivé!«
»Ať jsou! Moje ruka je také ohnivá!«
*

Slunce udeřilo na zežloutlé čelo Karabaira a zatřepotalo jako raněný pták. Dlouhý stín hrušně vyplížil se pahorkem vzhůru jako
černý koberec, přehozený přes pozlacenou pohovku. Zvečera tiše
vstala, svázala rozpletené vlasy a s vykasaným rouchem šla loukami.
Její veliké modré oči zářily radostí. Pod bílým oděvem chvěla se
probuzená prsa, chtivá lásky a milování. Bílé štíhlé nožky šeptaly
travinám zmatená slova. Vzpřímila se ke Kominči a vztáhla vzhůru
bílou ruku. Zazněl táhlý, jasný ženský výkřik:
»Přicházím, při-chá-á-á-zím!«
Rozlétlo se několik holubů.
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Nikola vypráhl buvoly a zahnal je nahoru na pahorek. Kdo to
volá? Někdo volá v jeho duši. Opřel se o bič a rozhlíží se.
Ona kráčí loukou s žíznící hrudí a rozechvělou duší.
»Jano!«
Najednou se louky propadly, země se rozevřela, pluh utonul
a buvoli se vzpřímili jako dva černí psi a hrozně zavyli.
S Janina pole na Kominči přicházel Drak s červeným pásem a
černou přílbou. Položil ruku na čelo a pohleděl dolů. Oči jeho byly
černé jako uhlí, ne - oči jeho byly modré jako letní nebe.
Jana jde vysokým obilím a na hrdle se jí třpytí křížek s Kristova
hrobu. Jde, jde - je ztracena.
Těžká ruka potřásla jeho ramenem.
»Nikolo!«
Nikola sebou trhl a přejel si rukou přes čelo.
»Co hledíš tak vyjeveně? Přižeň buvoly a půjdeme. Zítra na nás
čekají žně!«
Ochladilo se.
*

Jana - Bůh ji zabij!
»Obilí hoří, ho-o-oj! Utíkejte, haste!«
Starý Ivan vzpřímil se na pahorku směrem ke vsi, mával rozedranou čapkou a křičel z plna hrdla. Jeho třaslavý a zlověstný hlas letěl,
bil do opuštěných duší. Odkudsi od Sudamla valila se - jako splašení
koně s roztrhanými otěžemi, samé jiskry a ohnivý dusot - hrozná
oblaka.
»Utíkejte, lidé, sedláci!«
Na Kominči hoří Deli-Pejovo pole se všech čtyř konců. Plameny
plazí se po zemi s rozevřenými ústy a žerou - ó ty nestvůry, kéž se
nikdy nezasytí! Nad horou nebe se rozevírá. Pane, jak můžeš vydržeti
a dívati se na to, jak hoří chléb. Máš-li srdce, vypusť bouře, vylij
všechny nebeské řeky, zachovej nám živobytí!
»Bůh zabij Janu, že rozhněvala Draka!«
Všichni, mladí i dospělí, hnali se úvozem ke Kominči. Každý popadl, co první našel, motyky, lopaty, sekery. Baba rozmávala se
přeslicí, běží a klne. Opuštěná selátka zakvičela po vsi, táhle vyli psi.
»Oheň slézá dolů - po vesnici je veta!«
»Ó běda, matičko, vyhořela mi duše. Obilí moje, chlebíček můj!
Včera jsem zase udeřil otce - už je tu trest!«
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»Všichni jsme v ruce Páně!«
»Proč nepadne dešť z jasného nebe!«
»Dnes v noci se mi zdálo o Draku. Kosil, a s ním patnácte mladých žneček. V noci ve snu, a teď kosí doopravdy, ten Drak!«
»Dej Bůh, aby mu ruka upadla!«
»Mlč!«
»Dej Bůh, aby se psi nažrali jeho masa!«
»Mlč, blázne!«
»Proč bych mlčel?! Pět krků mám na starosti - čím je uživím?!«
»Kamením!«
Jako šíleni, s rozcuchanými vlasy a vytřeštěnýma očima utíkali
sedláci k ohromnému požáru. A oblaka se s ostrým praskotem hnala
blíž a blíže. Oheň valil se s hory dolů, podél údolí, louky praskaly,
a zelená stébla svíjela se jako přeražení hadi.
Zašelestil veliký dešť.
Vidíte ten drsný kámen na Kominči? A pod ním planou hrušeň? Tak ji znají odedávna - nestárne, ani nerodí. Tam je Janin hrob.
Kdysi tam Deli-Peja se dvěma páry buvolů půdu přeoral a sklidil
obilí vysoké až po prsa. Pak se tam utkali Nikola, Janin hoch,
a Drak. Země vzplanula - oni uhořeli. Tam dole pod polem zurčela
studánka strýce Peji s pěti kamennými koryty. Pod hrušeň baba Pejovice přivazovala Janinu kolébku a Drak ji přicházel houpat. Od té
doby, co pole vyhořelo, nikdo už tam nechodil orati a studánka
vyschla.
Z bulharštiny přeložil O. F. Babler

Jan

Vilikovský

KAZATELSTVÍ
A POČÁTKY ČESKÉ

PRÓZY

V poslední době zvýšeného zájmu o naše starší písemnictví ozývají se stále častěji hlasy volající po syntetickém obraze dějin staročeské literatury. Ačkoli se potřeba takového díla pociťuje stále naléhavěji, nikdo se ho dosud nepodjal. To lze snadno pochopiti, neboť
nezbytným předpokladem podobného spisu jsou podrobné odborné
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dějiny literatury staročeské, jež dosud nebyly napsány. J. Jakubec ve
svých Dějinách literatury české věnoval sice písemnictví staročeskému velmi mnoho místa, ale co podává, nejsou ve skutečnosti dějiny,
nýbrž jen popis, zhusta velmi povrchní, jednotlivých literárních děl,
zasazený do rámce povšechných výkladů o kulturních a hospodářských poměrech té doby. Není ovšem jeho vina, že nemohl podati
souvislého obrazu literárního dění, chybějí tu prostě potřebné přípravné práce. Jejich nedostatek je způsoben hlavně dvěma příčinami:
jednak povahou dochovaného materiálu, jednak positivistickým postojem, jejž do zkoumání naší starší literatury vnesla škola Gebaurova. Způsob dochování jednotlivých děl literárních jest velmi nepříznivý jakémukoli pokusu o sestrojení vývojových linií, neboť až
na skrovné výjimky nejsou spisy blíže lokalisovány místně ani časově. Krajní časová hranice pro datování díla je obyčejně dána rukopisem, jehož stáří se odhaduje namnoze velmi rozličně; blíže určiti
dobu vzniku pomáhá obyčejně rozbor jazykový, i ten však zhusta
připouští možnost různého výkladu a ani v nejlepších případech
neobejde se bez určení značně kolísavých (10-20 let). Ani pokusy,
určiti společenskou příslušnost autorovu a dobu vzniku pomocí
vnitřního rozboru, nevedou k výsledkům příliš bezpečným; mnoho
nepomáhá ani zjištění pramenů, neboť to jsou namnoze díla vzniklá
již v počátcích středověku nebo aspoň dlouho před českým textem.
I když však výsledky, k nimž se takto dospělo, jsou leckdy velmi
pozoruhodné a přesvědčivé, je celkový ráz jejich dosti fragmentární.
K zbudování větší konstrukce vývojové se nikdo neodvážil; při tom
spolupůsobila nepochybně reakce proti romantické škole Jungmannově a Šafaříkově, posílená zjištěním nepravosti Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského, jakož i filologické a positivistické
založení celé školy Gebaurovy.
Abychom dospěli k souvislému obrazu dějin staročeské literatury, musíme vyjiti z obecných podmínek kulturního, především literárního života a tvoření ve středověku, a aplikovati na zkoumání
naší literatury poznatky získané v jiných literaturách středověkých.
Znamená to v podstatě důsledné uplatnění srovnávacího hlediska,
jehož význam se sice teoreticky uznává odedávna, v praksi však stále
zanedbává. Nesmíme se při tom báti ani možnosti chybné generalisace, neboť i chyby bývají někdy podnětnější než správné výsledky.
Nesmíme ulpěti na textu a jeho rozboru, nýbrž pokusiti se o vysvětlení, jak vznikl.
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Z konstruktivních myšlenek, jež až dosud byly proneseny o počátcích našeho literárního vývoje, k nejvýznamnějším patří některé
postřehy, k nimž došel J. Vašica při svých studiích o staročeském
překladu bible. Konstatuje některé slovesné vlastnosti nejstarších
překladů, zejména jejich pružnou dikci, zvukovou tvárnost a idiomatičnost, a vysvětluje je správně ústní tradicí, totiž faktem, že se
v prvých stoletích našeho kulturního života dílo literární rozšiřovalo
nikoli písmem, nýbrž přednesem, »znalost evangelia nebo žaltáře,
jako vůbec všech písňových a výpravných skladeb, získávala se spíše
z poslechu než z opisu«. Tento předpoklad, opírající se o skutečnosti
života středověkého, osvětluje výrazně slohové vlastnosti biblického
překladu, vysvětluje však také, proč se ze starších dob nezachoval ve
větším počtu rukopisů, ačkoli je nepochybné, že mnohé texty, zapsané až ve XIV. století, jsou původu daleko staršího. Z obecných podmínek středověkých vyplývá také správnost názoru Vašicova, že již
v XI. století existoval souvislý evangelní překlad český, jehož potřebovalo duchovenstvo ke své pastorační činnosti; překlad tento,
udržující se dále ústní tradicí, se ovšem ustavičně přetvářel a obměňoval a nám se dochoval až v podobě docela změněné, v níž je ovšem
nemožno zjistiti filologicky stopy jeho stáří. V pozdějších textech
evangeliářů asi od polovice XIV. století pozorujeme tendenci přibližovati se latinské předloze. Tento zjev by byl zhola nevysvětlitelný
bez vnějšího zásahu, který tu skutečně byl: ve XIV. století ústní tradice jako prostředek Šíření literatury ustupuje znatelně do pozadí, na
její místo nastupuje písmo, pergamen a papír; tomuto procesu neubránil se ani překlad evangelní, a při jeho písemném zachycení se
nepochybně uplatnil požadavek, aby text překladu byl po stránce
věcné správnosti kontrolován srovnáním s latinským originálem.
V tomto případě vysvětlení konstatovaných fakt nepůsobí potíží,
neboť o existenci procesu samého, totiž zatlačování ústní tradice písmem, jenž se současně nebo o něco později odehrává i na jiných místech Evropy, nelze pochybovati. Proces tento byl rozličně podporován a nesen především různými proudy náboženské obnovy, procházejícími celou Evropou, ať již jde o hnutí církevně pravoverná
(františkáni, devotio moderna) nebo heretická (valdenští). Také
u nás souvisí s úsilím o prohloubení náboženského života, jak o tom
svědčí na př. písařská dílna Milíčova.
Podobným postupem bude patrně možno objasniti i jiné dosud
temné stránky našich literárních a kulturních dějin. Jedním z nejza-
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jímavějších zjevů našeho XIV. století jest neobyčejně rychlý rozvoj
prózy; ze starších dob máme jen připomenuté překlady biblické
a knihy právnické, od poloviny století se však množí prozaické překlady velmi rychle, a jsou to většinou díla slohově vynikající, nikterak neprozrazující začátečnické potíže. Jest velmi obtížné vysvětliti
tuto vynikající úroveň, omezujeme-li se jen na pozorování dochovaných památek jazykově českých. Musíme se pokusiti o rozšíření
materiálu, jenž je podkladem našeho zkoumání.
Díla, jimiž se zahajují dějiny naší prózy - vyjma knihu Rožmberskou a jiné památky právnické, které však právě pro svůj speciální
ráz nemohly působiti značněji na literární vývoj - mají náměty náboženské a jejich původci byli nepochybně duchovní; výslovně je to
dosvědčeno ovšem jen o Životě Krista Pána. Jest tedy nezbytné
pátrati v životě stavu duchovního po prvcích, které jej zvláště uzpůsobovaly k tak významné činnosti literární.
Není třeba hledati dlouho. K nejdůležitějším povinnostem stavu
duchovního patřila činnost kazatelská; pokud byla určena lidu,
mohla se díti jen jazykem lidu, u nás tedy česky. Ovšem, českých kázání ze starší doby nemáme, prvý doklad tohoto literárního druhu
v češtině jest překlad homilií na evangelium Matoušovo. Ale tento
nedostatek jest jen zdánlivý. Máme i ze starší doby dochovaná kázání
původu českého, jež jsou však zapsána latinsky. Ale tento jazykový
rozdíl není tak důležitý, jak se zdá na první pohled. Musíme totiž
počítati se skutečností, že mnohá kázání, zachovaná jen v latinských
zápisech, byla ve skutečnosti přednášena česky.
Tento předpoklad, méně odvážný než se zdá, není zde - ani v naší
literatuře - vysloven po prvé. V. Flajšhans vydává od r. 1938 betlemská kázání Husova, o nichž bezpečně víme, že byla česká, jež se však
dochovala toliko ve znění latinském. Nezvyklý zjev latinského zápisu řečí promluvených česky vysvětluje Flajšhans tak, že zachované
zápisy jsou dílem posluchačů Husových, kteří zapisovali kázání přímo z úst kazatele, zapisovali je však latinsky, protože latina se svou
grafikou, zejména množstvím zkratek, daleko více se hodila k rychlopisnému zaznamenání živého slova než složitý spřežkový pravopis
tehdejší češtiny. Tím předpokládá ovšem Flajšhans u oněch neznámých posluchačů Husových neobyčejně dokonalé ovládání jak češtiny, tak zejména latiny, jestliže by byli dovedli mluvenou řeč českou
okamžitě překládati do latiny a latinsky zapisovati. Věc není nemožná, neboť středověký vzdělanec byl prakticky dvojjazyčný a vedle
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svého mateřského jazyka ovládal při nejmenším stejně dokonale
i latinu, jež mu byla jazykem školním, bohoslužebným a literárním;
uvádějí se ostatně i novodobé případy žurnalistů stenografujících
parlamentní řeči jiným jazykem, než jakým jsou přednášeny. Jest tu
však možné a snad i daleko přirozenější vysvětlení jiné, jež stejnou
míru ovládání obou jazyků, jakou předpokládá Flajšhans u svých
neznámých písařů, přisuzuje kazateli (v tomto případě Husovi)
a předpokládá, že Hus přednášel svá česká kázání podle latinských
poznámek, případně, že si psal latinsky svou přípravu k českým kázáním. Měli bychom tedy v rukopisech kázání betlemských před sebou nikoli zápisy kázání Husových tak, jak byla pronesena, pořízené
Husovými posluchači, nýbrž opisy Husových náčrtků, ať již pořízených před kázáním jako příprava nebo snad i dodatečně po paměti
zaznamenaných. Technicky je toto vysvětlení daleko přijatelnější
a jeho správnost se dá podepříti i jinými doklady a analogiemi.
0 Milíčovi je obecně známo, že kázal česky, na konci svého života
i německy, kázňové texty, jež od něho máme, jsou však vesměs latinské. Ze zprávy Milíčova životopisce, potvrzené i Matějem z Janova,
víme pak, že Milíč měl k disposici celou písařskou dílnu, jež opisováním rozmnožovala jeho díla, měl tedy stejně dobrou příležitost
dáti opisovat české texty právě tak jako latinské. Neučinil-li tak,
musíme souditi, že to nepovažoval za potřebné; pro praktické účely
pastorační vyhovovaly zápisy latinské zcela dobře - kazatel, jemuž
latina byla tehdy ještě snad běžnější než spisovná čeština, dovedl je
bez námahy proměniti v mluvené slovo české. Při tom měl kazatel,
používající latinských poznámek, i tu výhodu, že nebyl sváděn pokušením držeti se úzkostlivě psaných poznámek, naopak, užívaje jiného
jazyka, než jakým byly sepsány jeho poznámky, zachovával si plnou
volnost výrazovou a mohl se tedy při kázání přizpůsobiti posluchačstvu a poddati se nerušeně okamžitému vnuknutí.
Co platí pro dobu Husovu a Milíčovu, můžeme nepochybně
předpokládati jistou měrou i pro doby starší. Lze tedy očekávati, že
se nám v latinských textech z té doby pocházejících zachovala aspoň
kostra výkladů, jež kněz podával svým věřícím. Nesmíme ovšem své
kombinace násilně přeháněti a domnívati se, že bylo u nás od prvých
dob křesťanských velké množství duchovních, kteří by svůj kazatelský úřad brali tak svědomitě a vážně, že by se namáhali sestavováním
kázání myšlenkově samostatných; takové případy byly jistě v kterékoli době ojedinělé. Středověký kněz měl k disposici řadu literárních
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pomůcek, sbírek kázání, z nichž mohl volně čerpati a jimž právě
mezinárodní spisovný jazyk latinský zajišťoval účinnost po celé
oblasti západoevropské vzdělanosti. (Hojné opisy podobných sbírek
zachovaly se v našich knihovnách ve velkém množství až do dneška.)
Ostatně již nepatrný počet kázňových textů latinských, pocházejících
ze starších dob českého středověku - vedle nejistého kázání sv. Vojtěcha máme tu až z XII. století homiliář opatovický a několik kázání
o českých patronech, především sv. Václavu a sv. Ludmile, z XIII.
století kázání olomouckého biskupa Roberta - upozorňuje, že se musíme vystříhati přehnaných očekávání. Ale v pozdějších stoletích
středověku nastala tu podstatná změna, zejména když se i k nám dostaly duchovní řády, jež v kazatelství spatřovaly své hlavní poslání,
františkáni a dominikáni. To bylo ve století XIII.; jest pravděpodobné, že aspoň od konce tohoto nebo počátku následujícího století
můžeme počítati s existencí původních kázání u nás vzniklých, jež
ovšem bude teprve třeba objeviti a přesně určiti. Až dosud se nehledala, protože se jim nepřikládal zvláštní význam. Víme-li však nyní,
že v takových textech máme dochován aspoň náčrt toho, co v českém rouše jazykovém v té době působilo na mysl velkého množství
věřících, musíme i těmto zdánlivě bezvýznamným stopám duševního
života a tvorby našich předků věnovati větší pozornost.
Jestliže by někdo namítal, proč se ze starších dob nezachovala
o kazatelské činnosti našeho duchovenstva podobná svědectví jako
o Milíčovi, třeba mu poukázati na souvislost, v níž je zpráva o Milíčovi zařaděna. Ačkoli jeho životopisec mluví o jeho kazatelském působení již dříve, připomíná jazyk, jímž Milíč kázal, výslovně teprve
po zmínce o smrti Waldhauserově, když Milíč ke svým dosavadním
kázáním latinským a českým připojil i německá. Skutečnost, že kázal
latinsky i česky, byla tehdy tak samozřejmá, že bylo zbytečné zmiňovati se o tom; teprve když kazatel užívá i třetího jazyka, stává se zjev
hodným zaznamenání - a nám se teprve tak dostává výslovného svědectví, že kázal i česky. K tomu lze uvésti zcela přesnou analogii
z Anglie: o svatoedmundském opatovi Samsonovi (XII. stol.) zaznamenal kronikář, že dovedl kázati latinsky, francouzsky i anglicky,
při kázáních anglických že však užíval svého rodného dialektu (norfolského) - také při Milíčovi je zaznamenán, ovšem ne tak přesně,
dialektický ráz jeho jazyka. Dvojjazyčnost byla pro středověkého
příslušníka duchovního stavu - ovšem jen vzdělaného; ostatně jen
od takového můžeme čekat literární činnost - věcí zcela samozřej-
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mou, jakou se ostatně jeví i nám, uvážíme-li dobře všecky okolnosti;
byla to prostě věc, o které netřeba mluvit. Že se kázání pro lid skutečně konala česky i v dobách starých, netřeba snad dokazovat, neboť
latinsky mluvená kázání by již svým jazykem ztrácela smysl; musili
bychom tedy česká kázání předpokládati, i kdyby v pramenech o nich
nebylo ani sebe menší zmínky, ani náznaku.
V rukopisech pozdějších máme i vnější svědectví, že kázňové
texty latinské byly určeny pro české věřící. Od počátku XV. století starší rukopisy nejsou mi známy, není však vyloučeno, že aspoň některý z textů dochovaných v pozdějším opise sahá svým původem do
druhé polovice XIV. století - nacházíme častěji v latinských kázáních
vložená jednotlivá slova nebo i věty české, jako zase později v kázáních celkově českých se vyskytují vložky latinské. Bylo upozorněno
zejména na kázání Rokycanova, zapsaná tímto způsobem, jejž Frant.
Šimek označuje jako makaronský. Šimek se táže, zda lze připustiti,
že by opravdu Rokycana byl měl ta kázání v »této bizarní formě makaronské« a odpovídá záporně, domnívaje se, že podobná směsice
česko-latinská by působila na kazatelně při nejmenším komicky, upozorňuje však také správně, že Rokycanovi posluchači většinou latinsky neuměli. Domnívá se proto, že dochované texty kázání Rokycanových jsou jen přípravy ke kázáním českým; latina je v nich proto,
že užíval latinských pomůcek, čeština proto, že při psaní myslil česky, je tedy česko-latinský jazyk těchto kázání nutným výsledkem způsobu Rokycanovy přípravy. Vysvětlení toto je sice poněkud mechanické, ale aspoň jeho jádro je správné, jak vyplývá z toho, co jsme
vyložili výše. Věc ovšem není tak jednoduchá, jak si Šimek představuje. V jiných podobných textech, jako na př. t. zv. Quadragesimale
admontském, setkáváme se s několika kategoriemi českých vložek:
český překlad bývá připojen k citátům biblickým, není to však zcela
pravidelné a nutné; dále bývá k latinskému slovu připojen jeho český překlad s označením id est (to jest), jindy konečně slovo nebo
rčení české zastupuje odpovídající nějaký výraz latinský. Při českých
citátech biblických by byla možná domněnka, že autor chtěl míti po
ruce přesné znění textu, ačkoli taková akribie by byla u středověkého
kazatele poněkud překvapující; mluví proti podobnému vysvětlení
ostatně i okolnost, že není český text uveden při všech citátech
z bible. V ostatních případech je snadno pochopitelné české znění
při některých nezvyklých výrazech latinských, kde by autorovi české
slovo nepřišlo hned na mysl; ale tu je podivné, že aspoň stejně často
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se vyskytuje český překlad i u slov zcela běžných. Konečně tam, kde
je výraz latinský prostě nahrazen slovem českým, lze pomýšleti aspoň
někdy na to, že pisateli v daném okamžiku nenapadl vhodný výraz
latinský, ale zcela jisté není ani toto vysvětlení. Při admontském
Quadragesimale je tento zjev tím pozoruhodnější, že i latina autorova je v podstatě úplně česká; místy přímo cítíme, že spisovatel jen
užívá latinských slov, myslí při tom však česky. Pro naši filologii jest
tu úkol nadmíru zajímavý, aby byl tento zjev uspokojivě vysvětlen.
Podobných rukopisů latinských kázání s českými vložkami nebo glosami máme velké množství; snad se mezi nimi podaří nalézti i texty
z dob starších, než je konec XIV. století.
Studujíce latinské rukopisy českých kázání, nesmíme se ovšem
domnívati, že se nám v latinských zápisech kázání dochovala tak, jak
byla skutečně přednášena. Obyčejně jsou zachované texty pouhé
náčrty, obsahující jen hlavní věcnou a myšlenkovou kostru a případně podrobnější rozvedení některé části; detailní vypracování bylo
ponecháno vůli a obratnosti kazatele, u něhož ostatně již skutečnost,
že musil tlumočiti svou latinskou předlohu jazykem lidovým, vyžadovala větší samostatnosti a součinnosti. Kázňové sbírky samy obsahují častěji pokyny pro kazatele, aby tu či onu partii rozvedl obšírněji, nebo odkazy, aby doplnil daný text odjinud, z čehož je patrno,
že dochované texty podávají jen povšechný náčrt, nikoli text zcela
připravený. Můžeme i zde připojiti poukaz na postily Milíčovy,
v nichž většinu textu jednotlivých kázání tvoří citáty biblického
textu a církevních otců, kteří příslušná biblická místa vykládali; je
to tedy z větší části jen snůška materiálu. Milíčův vlastní přínos, jeho
»ohňová slova«, o nichž tak vřele mluví Štítný, přistupovala k tomu
teprve při skutečném přednesu kázání, v textech samých stěží zanechala jako stopu. Tím se také vysvětluje, proč literární činnost Milíčova zanechala v pozdějších dobách poměrně tak malý odraz: Milíčovo kazatelské slovo mohlo působiti jen na posluchače, kteří byli
jeho kázáním přítomni (z nich aspoň dva, Štítný a Matěj z Janova,
skutečně čerpali z Milíčových podnětů); pro ty, kdož ho sami nezažili, jeho účinnost však neexistovala, texty psané jí nedovedly zprostředkoval.
Podobné výhrady neplatí ovšem pro kázání, jež se obracela k posluchačstvu vzdělanému, k duchovenstvu; taková jsou na př. kázání
synodální a ta, jež se konala při jiných významných příležitostech
anebo byla určena výhradně pro klérus a proslovena latinsky. Ta
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byla obyčejně vypracována do všech podrobností a vynikají namnoze
aspoň dokonalým provedením formálním, i když ne vždycky hloubkou nebo původností myšlenkovou. Jejich autoři musili při tom dbáti
předpisů, jež jim podávaly rozmanité příručky umění kazatelského,
jichž vzniklo ve středověku veliké množství a které byly hojně rozšířeny i u nás. Předpisy tyto byly velmi přesné a určovaly celou stavbu kázání do nejmenších podrobností, vyžadovaly, aby na některých
místech byl rým a rytmické uspořádání vět atd. Prakse se těmito
předpisy skutečně řídila; u nás zejména kázání Mistra Vojtěcha Raňkova vynikají formální dokonalostí. I tento zjev jest důležitý pro dějiny naší prózy, neboť odtud mohla čerpati různé podněty. Teoretická pojednání o kazatelství mají ostatně význam i proto, že dosvědčují
leckdy existenci českých kázání a mohou snad i přispěti k osvětlení
některých jejich rysů. Až dosud je u nás z nich poněkud znám jen
spisek, přičítaný neprávem Konrádovi Waldhauserovi a pocházející
ve skutečnosti od dominikána Jakoba de Fusignano. Oblíbenější,
soudíme-li podle počtu známých rukopisů, byl u nás traktát Jakuba
de Saraponte, nazvaný Aurissa, jenž byl někdy mylně považován za
dílo kazatele českého. V něm se opětovně mluví o kázáních konaných v jazyce lidovém (in vulgari), jenž bývá častěji specifikován
buď jako český nebo německý. Vedle kázání jednojazyčných (ať již
latinských nebo českých) připomínají se tu i kázání smíšená (sermo
mixtus), jejichž text byl z větší části v jazyce lidovém, ale některé
partie - rozdělení thematu, citáty, exklamace a závěr - měly býti napřed uvedeny latinsky; při tom je zajímavé, že o takových kázáních
se mluví hlavně v souvislosti s kongregací klášterní. Stejně jako
jazyk kázání, i jeho úroveň je určována zřetelem k posluchačstvu.
Při studiu kázňových textů bude tedy nutno přihlížeti i k těmto teoretickým příručkám.
These, že se nám v latinských zápisech mnohdy dochovala česká
kázání, jest prokázána snad dostatečně. Zbývá však ještě přesvědčiti,
že kázání a umění kazatelské mělo skutečně vliv na rozvoj naší literatury, tedy literární historie jest povinna zabývati se jimi a že jí mohou poskytnouti platné služby při objasňování jevů dosud nevysvětlených.
Ani tento důkaz nepůsobí velkých potíží. Můžeme tu užiti některých pozorování a důvodů, snesených již dřívějšími badateli. Na
prvém místě nutno ovšem jmenovati Štítného, i kdybychom brali jen
cum grano salis jeho výrok, že bez Milíče by snad nebylo jeho vlast-
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ní literární činnosti. Obecně se přijímá také již odedávna dohad, že
aspoň některá z exempel v Desateru jsou vzata z kazatelských příruček; s kazatelstvím ostatně souvisí i rámec, do něhož je celé dílo
zasazeno, ať již o vlastních cílech autorových soudíme jakkoli. Význam kazatelství pro vytvoření a zejména rozšíření některých složek
lidové tradice oceňuje se v poslední době stále více. I v Tkadlečkovi,
nejdokonalejším plodu staročeské prózy, nacházíme, jak bylo již
upozorněno, některé výklady a přirovnání, jež byly podávány na kázáních a staly se tak obecným majetkem; aspoň v jednom případě
lze toto tvrzení prokázati zcela nezvratně. Vedle toho jsou však ve
staročeské literatuře i díla, jež jsou v podstatě toliko překlady kázání
latinských, což je tím významnější, že jde o texty veršované a takových námětů, jejichž souvislost s kazatelskou literaturou nevyplývá
nutně ze samé povahy věci. Již dříve byl tento fakt zjištěn při Pláči
Maří Magdaleny, zapsaném v rukopise Hradeckém; jeho předlohou
byla homilie ve středověku obecně rozšířená, za jejíhož autora se
považoval Origenes. V českých verších je tato předloha reprodukována poměrně velmi věrně, místy jsou z ní přejaty i některé slovní
hříčky, český autor vynechal však z ní téměř vše, co text homilie
charakterisuje jako kázání; naučení, vyvozené z příběhu Magdalenina a obracející se přímo k posluchači, v závěru skladby sice ponechal, ale v jeho obsahu ani formě není nic, co by bylo vlastní jen
kázáním a nedalo se doložiti i z jiných podobných skladeb veršovaných. Nově tu můžeme připojiti t. zv. Umučení Rajhradské, na jehož
kázňový ráz jsme zde (ročník II., 127) již upozornili; nyní dodáváme, že ve skutečnosti i tato skladba jest překlad prozaického kázání latinského, a to překlad dosti volný a samostatný - ostatně latinský originál je v tomto případě jen náčrt a musil býti pro přednes
teprve plně vypracován - ale takového rázu, že o úzké souvislosti
obou textů nemůže býti ani nejmenší pochybnosti. Toto Rajhradské
umučení je zapsáno v rukopise, obsahujícím sbírku kázání latinských,
a zaujalo v něm místo své latinské předlohy; je to v rukopise sice
jediný text český, ale stačí na důkaz, že celý rukopis byl určen pro
potřebu českého duchovního. Tím se dostává našim výše podaným
výkladům nového potvrzení a názorné ilustrace. Proč v tomto případě písař zapsal text český, kdežto jinak se spokojil texty latinskými, vysvětluje zcela uspokojivě okolnost, že český text je veršován.
Byl-li skutečně v této podobě přednášen v kostele, netroufám si rozhodovat, zcela vyloučeno to však patrně není, neboť i v jiných lite-
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raturách se vyskytují veršovaná kázání a také v české jich máme několik dokladů (v rukopise VII H 18 z r. 1472 a při pašijových hrách
velikonočních, tu však mají jiný význam).
Uvedené doklady stačí snad na podporu hypothesy o značném
vlivu, jaký mělo středověké kazatelství na naši soudobou literaturu.
Máme tak zjištěno, že kazatelství působilo bezprostředně i na literární formy, jež s ním v podstatě nesouvisí a že poskytovalo našim
spisovatelům při nejmenším aspoň materiál, jehož mohli při své literární činnosti použiti i k jiným než duchovním skladbám. Tím spíše
lze tedy předpokládati jeho vliv při literárních dílech, jež s ním souvisí i námětově, jak tomu jest právě při nejstarších staročeských
skladbách prozaických, jako Život Krista Pána, Passionál, Životy
Otců. Působením kazatelské literatury i prakse bude ostatně možno
vysvětlovati i některé jiné rysy našich literárních památek, na př.
zálibu v duchovním výkladu vůbec a některých alegorických motivech zvlášť, různé výčty a snad i některé rysy formální (na př. »příznak«). Na význam kazatelství pro středověké literatury poukazuje
se v poslední době v jiných zemích častěji; pro Anglii pokusil se jej
konkrétně zjistiti G. R. Owst, jenž sice zachází příliš daleko, neboť
se pokouší z kazatelství vysvětlovati téměř celou literaturu anglickou, ale vykonal přece práci velmi užitečnou. U nás se věnovala sice
dějinám kazatelství od poloviny XIV. století již poměrně veliká pozornost, ale při tom byla kázání chápána hlavně jako pramen pro
poznání kulturního a mravního stavu své doby, nikoli však jako díla
literární, jimiž jsou přece především.
Kazatelství bylo ve středověku jedinou živou formou řečnického
umění v jazyce národním; o povznesení úrovně naší literatury získalo si zásluhy také lexikálním obohacením našeho jazyka spisovného. V zemi byl neustále v činnosti proud, pracující o vytváření
jazyka hovorového, jímž bylo třeba tlumočiti představy a pojmy neznámé původní řeči prostých nevzdělaných mas lidových, především
pojmy a představy života duchovního, a vyjadřovati je tak, aby
mohly lidem býti pochopeny. Tento hovorový jazyk bylo třeba jen
přenésti na papír, učiniti jej jazykem spisovným. To ovšem nebylo
snadné, ale bez průpravy, jíž stav duchovní nabyl svou praksí kazatelskou, bylo by to bývalo zcela nemyslitelné. Kvalitativní i kvantitativní růst naší staré literatury (zejména prózy) byl tedy do značné
míry spoluurčován kazatelskou činností duchovního stavu. Přistupuje-li k tomu od poloviny století XIV. ještě zpísemňování literatury,
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máme tuším otevřenou cestu k vysvětlení, jak mohlo dojiti k tak
rychlému rozvoji prózy v té době. Zároveň je tím však aspoň částečně objasněna vynikající jazyková a stylistická úroveň našich prvých
prozaických překladů, které se vůbec nesnaží o překlad doslovný
a otrocky věrný, nýbrž vyjadřují zcela samorostle a mnohdy i zemitě
to, co jest v předlohách vysloveno abstraktním a namnoze již zautomatisovaným jazykem latinským.
Poznámka bibliografická: Josef Vašica, Staročeské evangeliáře. Praha, Akademie,,
1931; týž, Staročeský překlad bible (ročenka »Chudým dětem«, XLVII., Brno, 1935,
str. 122-128). V. Flajshans, Mag. Io. Hus Sermones in Bethlehem, Věstník Královské
české společnosti nauk, 1938, č. III. František Simek, Neznámá sbírka kázání Rokycanových, Sborník filologický XI, Praha 1936-1939, zejm. str. 71; srovnej tamtéž i studii
Karla Titze, Poznámky k charakteristice středověké latiny husitských kronik, str. 164.
O Quadragesimale admontském srv. Časopis archivní Školy XI, Praha 1934, str. 100,
116-120. O středověkém kazatelství: Ch. S. Baldwin, Medieval Rhetoric and Poetic, New
York, 1928, str. 228-257; Th. M. Charland, Artes praedicandi, Paris-Ottawa, 1936.
O Rajhradském umučení srovnej můj článek »Latinská předloha Rajhradského umučení«
(v letošním ročníku Časopisu Matice Moravské).

Jindřich

Středa

O R O Z P Ě T Í SVATÉ C Í R K V E
Je příznačnou vlastností nejen malých, nýbrž i početných sekt,,
směrů a názorů, že žijí pouze v jednom námětu, v jedné náladě.
Právě tento rys odlišuje malou, to jest dočasnou sektu, od
kulturně vážného zjevu: a je tak zřetelně rozeznatelný jako nějaká
chuť nebo barva. Ba nejlépe bych jej znázornil takovým triviálním srovnáním: vídáme často v biografu nebo nočním lokále, že celá
místnost, stěny, stínítka, opony, sedadla jsou vyzdobeny jednou soupravou barev: třeba žlutě a červeně. Na první pohled je to hezké
a poutavé: ale při delším pobytu to vzbudí dojem špatného snu.
Představte si, že byste musili žít celý čas v žlutočerveném světě!
A přece tak žijí příslušníci sekt. Třebas puritáni: měli jistě velmi poutavý a mohutný kult bible - ale víc nic: ani umění, ani lidovost, ani
státnost - nic. Nebo marxisté: měli řadu velmi naléhavých námětů
a správných předpovědí, ale co jim vše chybělo: náboženství, národnost, tradice, svoboda... A tak bychom mohli počítat dál. Proto ná-
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rodům nebo skupinám, upadnuvším v sektařství, vždy za čas dojde
dech jako rostlině s jedinou živinou; a z hnutí 2bude jen nanejvýš
skořápka, kterou naprosto nelze vzbudit k novému životu. Příklad
toho: jansenismus byl jistě zajímavé hnutí svého času. Dálo se několik pokusů jeho popel v Utrechtu rozdmýchat k novému životu;
ale kdopak se může vmyslit do náboženského života pařížského parlamentu Ludvíka XIV. nebo dokonce do extasí jáhna Parise. Toť
jako byste měl navléci sametovou sukni a nasadit paruku.
Na druhé straně jsou hnutí, která má člověk brát vážně. Ta
ovšem vědí, že v lidském životě jsou různé zásady a náměty. Ale co
s nimi, s tím si nevědí rady. Docházejí tedy k neobyčejným a zarážejícím závěrům. Tak protestanté už dávno, a zejména dnes ve škole
Kierkegaarda a Bartha, vynalezli, že křesťanství potřebuje napětí. Napětí mezi různými, neslučitelnými a přece stejně oprávněnými zásadami: napětí mezi Bohem, nebo snad lépe božstvím a člověčenstvím. Není odtud daleko k dualismu a rozhodně jsme plně v antinomismu. K témuž antinomismu dochází druhý odloučený úd, totiž
pravoslaví. Tam, pravda, nemají ve zvyku, aby za učeného rozvinutí
dialektických hříček postavili proti sobě dvojí zásadu a libovali si
v napětí: naopak, vynasnažují se o smíření, sloučení, pospolitost. Ale
protože se snaží sloučiti rozličné zásady a odmítají rozumovou, logickou prací vymeziti jejich poměr, docházejí novopravoslavní myslitelé snad ještě víc než jejich předchůdci apofatické nauky k tomu,
že člověk naprosto neví, co je co, co je pravda a co pokušení, a tak
se kolísá mezi různými, po slovansku krajně vystupňovanými zásadami bez jistého směru.
Proti napětí tedy a proti zmatení sluší se postaviti rozpětí, které
náleží katolické Církvi. Někteří její bohatství a rozpětí přičítají pouze
jejímu dlouhému trvání a říkají: Nu, ano, změní, které přetrvalo
antickou vzdělanost a stvořilo středověkou, je nutně bohatší a obsažnější než odervané kousky těchto vzdělaností... Ale o to nejde. Čína
je starší nežli papežství: nevidíme, že by se tak obnovovala. Nevidíme, že by měla takové možnosti. Neboť všecko je s toho světa:
Církev však zasahuje ještě za něj.
Zasahuje za něj, a přece je v něm. Není zajisté sporu: katolická
Církev byla činitelem netoliko kulturním, nýbrž i politickým. A jakým skvělým činitelem! Lidé sice budou podnikat vždy nové pokusy dostihnout politického blaha vystupňováním některé zásady,
a když se jim tento pokus zvrtne a zvrácená zásada jim padne na
Řád VI. 22.
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hlavu, podniknou zase nové pokusy dát dohromady rozličné zásady
v ladný řád: ale tvrdíme, že zásad tohoto řádu nebylo nikde dosaženo jako v katolickém středověku. Harmonický, temperovaný stát,
jenž je obsahem evropské tradice, zůstane v dějinách lidstva jakožto
vysoce umělecké dílo. A tento stát byl vytvořen katolictvím. Tato
tradice byla hájena od katolíků. Křesťanstvo jako politická myšlenka, katolická říše Flaviovců, Karlovců, Štaufů a Karla V. zůstane
v paměti křesťanstva tak, jako jsou dotyčné modlitby zachovány
v římském missálu (Orationes diversae, 5). A naprosto nás ani nenapadne, abychom tuto svou minulost nějak zapírali. Ať se různí anarchičtí a mystičtí křesťané nebo také nepřátelé křesťanského jména
staví třebas na hlavu, nás nenapadne zapřít ani Bonifáce VIII. a jeho
pokus o mezinárodní pořádek, ani duchovní rytířské řády a hrdinství, které bránilo tvrz svatého Eliáše na Maltě, ba ani tažení voje
sv. Dominika proti bludařům nebo zřízení duchovních knížetství
porýnských. K tomu všemu se známe: a proto papežové si kolem
sebe ponechávají ozbrojenou stráž, členstvo řádů a svou šlechtu,
aby bylo vidět, že Církev neodsuzuje státního života, neruší občanského pořádku a spolužití, nýbrž naopak si činí nárok na jeho
posvěcení.
Ale na druhé straně Církev může být bez toho všeho. Tato myšlenka během posledního století vždy více pronikala katolickým myšlením. Nesmíme věc vidět tak ploše jako Spengler a jiní, kteří upřeli
oči na přechod Lva XIII. od royalismu k demokracii, a mluví tedy
pouze o politické přizpůsobivosti katolíků. Ještě méně smíme s Maritainem vzíti pouze tento přechod nebo jemu obdobné kousky a viděti v nich odlesk apokalyptiky. Naopak takovými věcmi bylo chápání těchto otázek velice zatemněno. Bylo zajisté nesmyslem, když
klerikálně-demokratická politika jen proto, že skutečně byla hodně
rozkladná a netradiční, byla hned povýšena na starokřesťanský útěk
ze světa; bylo krajně nesympatické, když lidé neuvěřitelně zběhlí ve
vatikánských a jiných intrikách z plných plic mluvili o »prvenství
ducha« a povýšili si sami svoje nenávistné a neupřímné sváry s tradicionalismem na ideovou bouři, rodící prý nové svobodnější křesťanství. Nechrne tedy těchto věcí. Zůstává, že se vlivem Prozřetelnosti
mezi katolíky objevila otázka, co bude, když vymizejí křesťanské
státy. Myslím, že ta otázka je tradicí dobře rozřešena. Právě proto,
že katolická Církev se nikdy nepodřídila žádnému státu, mohla žít
bez něho. Budiž mi rozuměno! Křesťané se nestanou nikdy anar-
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chisty, nepřáteli a popérači státu. Budou poslušnými poddanými.
Budou se dále modlit za ty, kteří mají v rukou moc. Ale přestanou
dělat katolickou politiku. Provedou odluku Církve od státu. Tyto
doby se střídají v církevních dějinách s triumfálními. Příkladem
může být doba, kdy svatý Jan z Damašku byl úředníkem chalifa
a věrně mu sloužil. Takové křesťanské obce, na příklad novokřesťané pod šogunátem, poslouchají svých vlád, ale nedělají katolické
politiky, nedělají vůbec vlastní politiky. Svůj zájem soustředí na
Církev. To je, pravíme, druhá možnost: ale katolíci nikdy nezaprou
první možnost a nikdy nepřiznají, že by křesťanský stát byl nemožný.
Neboť Církev je »ne pro svaté lidi, nýbrž pro lidi« - tedy také pro
panovníky. Na oltářích stojí sv. Alexěj, žebrák, a sv. Jindřich, císař.
Myšlenka křesťanské státnosti nebo v důsledcích křesťanské světovlády je ovšem nerozlučně spjata se zjevem křesťanské vzdělanosti.
Vzdělanost je zjev, který se vyznačuje určitými pojítky: společným
náboženstvím, společenstvím politickým čili světovou říší a konečně
písmem či písemnictvím. Pravidelně tyto věci se spolu vyvíjejí, a tedy
spolu zanikají. Nemůžeme na příklad očekávat, že by konfucianismus měl dlouho přežít čínské císařství, stejně víme, že literatura
Avesty nepřežila říše Sasánovců. Ba i při nekatolických křesťanských
vyznáních zpozorujeme takovou závislost. Nemyslíme, že protestantismus dlouho přežije pád anglosaské demokracie. Ale u Církve
tvrdíme, že je tomu jinak. Kulturní význam Církve je sice ještě více
uznáván nežli politický - patrně proto, že není jako tento předmětem tolika odsudků - ačkoli kulturní zapletenost byla odsuzována už
také Puritány a Bratřími. Ale dnešní nálada, aspoň u lidí poněkud
normálních, jistě s tímto videm Církve souhlasí. Jsou naopak někteří
lidé přímo zamilovaní do všech těch pokladů vzdělanostních, jimiž
jako starými výšivkami nebo těžkými klenoty je postava Církve ověšena. I nekatolíci se někdy s nekonečným obdivem zhlížejí v mihotavém lesku pobledlého zlata, do něhož byla zakována kniha evangelií, v duhových záblescích mnohonásobných kamenů, smaltů a ryteb, jimiž postupné věky, národy a vlády tuto těžkou vazbu obohatili.
A nikdo nepopře, že bude-li dána příležitost, půda vinice Páně ještě
nevyschla: že Církev může do nekonečna přibírat, přetvořovat
a obrozovat, rodit a vodit nové vzdělanosti. Ale už to samo ukazuje
její jedinečnost.
Ať už počítáme věc jakkoli, Církev rozhodně už přežila dvě vzdělanosti: antickou a byzantsko-syrskou, kterou Spengler velmi poše-
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tile nazývá arabskou. On se také snaží tuto skutečnost, která mu do
jeho soustavy nezapadá, zamluvit zejména tím, že dělá zásadní rozdíl mezi patristickou »arabskou« a středověkou »faustovskou« Církví.
Ať si dělá rozdíl. Církev je stejně jedna a může tedy zase udělat, co
udělala dvakrát: přežít vzdělanost; může tedy také a z téhož důvodu přejiti v jinou vzdělanost, ztotožnit se dějinně s Indií nebo
Čínou.
Tuto pravdu si konečně uvědomí každý snadno. Každá jiná
nauka je omezena tak, že na určité otázky nedává odpovědi: a také,
že její vyznávání je v určitém prostředí nemožné. Nemůžete si představit mohamedánského Prusa nebo husitského Japonce: nemůžete
si představit kalvínskou mystiku nebo budhistickou sociologii. Není
však národa, který byste si nemohli představit v Církvi; není otázky, kterou by nemohla zodpovědět; není námětu, který by neuměla
v sebe pojmout.
Pravda, stane se, že přibrání nového námětu zastíní starý, pokud
tento je k Církvi jen přidán a ne založen na její podstatě. Tak dnes
obsahuje církevní život velmi mnoho námětů z evropského pohanství - netoliko řecko-římského, nýbrž také keltského a germánského.
Sice filologové a jiní profesoři, kteří milují vzpomínky na pohanství,
neradi si uvědomují, že jediné jeho prvky na živu ostalé jsou ty, které mohly být nějak sloučeny se životem obecné Církve: takže by měli
profesoři pozorně slavit Hromnice z úcty k Luperkaliím a vzývati
sv. Osvalda jako jedinou živou připomínku Vodana: ale ať už to dělají nebo nedělají, věc taková je. Teď ovšem je zřejmo, že kdyby
Církev ztratila svou dějinnou souvislost s evropskou vzdělaností,
vymizely by tyto prvky z ní a tedy ze života vůbec a Církev by zachovala jen prvky své vlastní s přidáním znaků onoho prostředí,
v jakém se právě octne.
Tím Církev v očích určitých lidí pozbude vůbec ceny. Neboť
mnozí - mezi nimi Maurras - v ní viděli především, smím-li tak říci,
museum: mistrovské dílo latinské rasy, ať nedím dokonce protirevoluční baštu. Nuže, mínění těchto lidí o Církvi nemá vůbec ceny; ona
jejich náklonnost oželí. Ona jen projeví, že přesahuje lidské pojmy
a míry. Vždyť pak i ve svém vnitřním životě má možnosti nevyčerpané - ba i ve svém životě nejvnitřnějším - v liturgii. Na jedné straně je tu zásada vlastně liturgická - zásada bohoslužby neosobní, předpisy řízené, umělecky obohacené; a ta strana, ta zásada se může rozvinout takřka do nekonečna: do úplného přechodu života v symbo-
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lickou bohoslužbu jako v klášteřích. Ale právě tím, nejen že se nerozchází s druhou zásadou, nýbrž ji takřka přivolává, a tak připomíná,
totiž: zásadu liturgického tvoření. Vždyť by zajisté nebylo lze liturgii pochopit bez pochopení jejího vzniku. Naopak, je úpadkem stav
věcí, když obřad nabude vidu samoúčelné a nesouvislé povinnosti,
kterou nutno odsloužit mimo výraz vlastní nábožnosti: když se stane
specialisovaným uměním, které není výrazem vlastního duchovního
života. Ať už tedy uvnitř bohaté a pevně stanovené liturgie, nebo na
základě zásad, které řídily její vytvoření, hlavní věcí vždy nutně zůstane vnitřní život Církve, působení svátostných darů Ducha sv.
Takto si lze dobře představit církevní obec, která by pozbyla všech
bohoslužebných předmětů a zejména i knih, ale která by přece uchovala plný svátostný život, projevující se ve věroučně ovšem řízených
improvisacích.
A přece by taková církev byla daleko od protestantského sklonu
viděti v pevně stanovené a umělecky obohacené liturgii samotný
úpadek; naopak, takový život, kde by náboženský život byl přímým
trvalým tvořením liturgie, byl by teprve právě liturgickým životem
právo věrné církevní obce; a věřící-vyznavači bděli by nad právo věrností bohoslužeb neméně přesně než nějaká vatikánská kongregace.
Tím spíše, rozumí se, platí tato možnost rozpětí, tato nekonečnost možností o organisačním, spíše tělesném žití Církve. Nechceme
nikterak připustit, že by právnická zásada byla nějakou chorobou
křesťanství; že by »katolický juridismus« byl prostě nepěknou naší
vlastností. Právě naopak. Snahu pro všechny případy života najiti
spolehlivé pravidlo a pravoplatnou autoritu považujeme za projev
mravní vážnosti, která chce zásady v celém životě uskutečnit a ne
jen theoreticky uchránit. Tedy se za svůj juridismus nikterak nestydíme. Proto však přece můžeme připustit, že přemíra centralisace
a zbytnění vatikánské byrokracie naprosto nejsou příznakem církevního zdraví: vždyť právě papežské správní aparátnictví vyvrcholilo
v době aviňonského rozkolu. A proto tedy také samosprávná zásada
v Církvi, zásada kdysi uskutečněná rozdělením světa na velké, liturgicky a právnicky samostatné patriarcháty, jakož i svébytným životem
jednotlivých církví čili diecésí, může býti oživena. Ne ovšem tak, jak
si to představovaly galikánské a jiné vlády: že by se prostě zájmům
vlád a šovinistickým agitacím vyšlo vstříc zřízením francouzského
patriarchátu nebo národní církve patagonské (s liturgií v patagonštině, kterou by patagonská policie vnucovala porobeným Araukán-
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cum).*) Ale je možno uvolnit různá administrativní spojení, ponechat mnoho věcí úsudku místních pastýřů, a konečně i v liturgii
a její řeči jsou změny a rozdíly možné. Neboť Církev má nepřeberné
zásoby živých příkladů: pravím živých, poněvadž právě jsou v jejím
nepřetržitém životě. Kde různé sekty svoje napodobení starokřesťanství čerpají ze studia knih a jiní náboženští myslitelé dokonce
z pouhých dohadů, tam my, otvírajíce staré knihy, otvíráme své dějiny; ze své minulosti bereme, svoje zvyky obnovujeme, svoje lidi
napodobujeme: nic nám není nemožné.
A to svědectví nám konečně vydává okrsek zemský názvem, který naší Církvi dává. Každá jiná náboženská společnost se jmenuje
podle nějakého jednotlivého předmětu. Je budhismus, mohamedánství, luteranismus a anglikanismus, konfuciánství a mormonismus,
obec helvetská a českomoravská. Vedle toho je pohanství, bezejmenný přírodní stav: a pravoslaví - zachování pravého učení bez příslušné organisace. A konečně je jediná Církev: Církev katolická, Církev
kat-holon, pro celek, pro veškerenstvo. Ona jediná si činí nárok na
neomylnou učitelskou vrchnost: ona tedy, podle slov jednoho z našich spisovatelů »je jediným majákem v temnotách, ačliže maják
jest«.
Tento maják může podle různého počasí dávat různé světlo
a katolíci mohou podle časů a míst uskutečňovat různé ctnosti. Kdežto totiž je docela v pořádku, když sekty a kmeny mají své mravní
typy, když je každému známý statečný moslemín, moudrý brahmín,
umělecký Hellén, šetrný kvaker, mužný puritán, vážný luterán - neobyčejně nás zlobí, když se někdo - zpravidla nikoli přítel - snaží
stanovit »katolický typ« - ať už to má být fanatický Španěl, úlisný
Jesuita nebo lehkomyslný Rakušan. Jakýpak katolický typ? Snažte
se uvést na společného povahového jmenovatele třebas Simeona
Sloupníka a Dona Bosco - abych jmenoval dva svaté řeholníky! Všechny ctnosti jsou nám možné a nepopírají se.
To ovšem je těžko pochopit těm, kdož stojí vně. A tak se jedni
hrozně hněvají na myšlenku křesťanského státu a dokonce křesťanského rytířstva, prostě na každou mužnost a světskost u katolíků: to
prý jsou všechno nekřesťanské prvky a pravý křesťan prý má »neodpírati zlému«. Druzí věří témuž, ale berou to s druhé strany. Prý
je křesťanství morálkou otroků, poněvadž směřuje pouze ke snášení a
*) Příklad - polské kousky s uniaty.
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utrpení, ne však k hrdinství: poněvadž chce lad, klid a trpělivost, ne
však tragické pojetí života, lásku k životu krátkému a nebezpečnému,
ale hrdinnému a hrdému. DAnnunzio a mnoho jeho nohsledů si vypláchlo hrdlo těmito thematy. Přiznáme otevřeně, že v pravém slova
smyslu hrdinství u katolíků neexistuje. Proč? Pravým hrdinou je ten,
kdo jako Hagen v germánské báji nebo Leonidas v řecké historii bojuje dál, i když nemá vůbec naděje na vítězství. Jak to současný německý básník krásně vyjádřil »věrnost i bezúčelná« - to je hrdinství.
Ale u katolíků - může kdy něco podobného být? Máme přece naprostou jistotu konečného vítězství své věci. Tedy jaké pak tu hrdinství? Vždyť není žádná možnost porážky. Za Diokleciána s jeho
pomníky »po zrušení křesťanského jména« - za islámských a tatarských nájezdů, když moslemíni plenili římská předměstí - za bouří
reformace, kdy papež s Andělského hradu shlížel na plenění města za francouzské revoluce, kdy zajatý velekněz uhasil žízeň z potoka
při cestě - za rozmachu liberální vědy, když Haeckel (se svým bathybiem) a Huxley ovládli evropské myšlení: nikdy neměli katolíci příležitost k hrdinství. Neboť vždycky je od možnosti strachu uchovalo
hřmění druhého žalmu... »Proč národové zahlučeli a vymyslili věci
prázdné? Kdož je v nebesích, posmívá se jim...« Křesťanům není
tedy třeba statečnosti: vždyť »dávno Čechové říkali - a přísloví měli:
že podle dobrého pána - dobrá jízda bývá...«
Tyto výklady se snad nebudou zdát každému srozumitelné.
Marxův materialismus a determinismus, ať už v původní podobě
nebo poeticky nakadeřený, tak popletl mozky mnoha našich současníků, že už vůbec nedovedou dějiny vidět než v kategorii hrubého hmotného úspěchu. Kde toho není, tam spatřují prostě neúspěch. A zjistit neúspěch, znamená pro ně - odsoudit bez odvolání.
Tuto mentalitu by bylo lze bez velikého skreslení podat asi takto:
motykou lze zničit Dürerovy Apoštoly - tedy motyka je cennější než
Dürerův obraz. - Proti tomu my stavíme osmero blahoslavenství.
Těch nelze nikterak vytlačit ze středu křesťanství. Ne každý sice, kdo
nese nějaký ten osmicípý řádový kříž, vzpomíná, že tento tvar měl
původně maltskému řádu připomínat osmero blahoslavenství b l a hoslaveni tiší - blahoslavení plačící...«, a také obřad střízlivých Římanů neobsahuje jako východní liturgie zpěv těchto vším způsobem
božských textů. Ale ony jsou - smím-li užít takového obratu řeči lokomotivami církevních dějin.
Jejich užití nás nepochybně stavívá před různé otázky. Jsou
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a hlavně byli někteří, kdož chtěli, aby Církev ihned čekala splnění
jejich slibů a ustrnula s pohledem upřeným na nebe, odkud On se
má zase vrátit. Jsou jiní, kteří by Církev celou ponořili do praktické
pomoci všem strádajícím - div by kněze vůbec nepředělali na lékaře,
učitele a (hnusné slovo) sociální pracovníky. Církev se nedá stáhnout
tam ani tam. Jejím pravidlem musí být vždycky: »Toto jste měli dělati a onoho neopouštěti.« Zdálo se sice na čas, že katolická Církev snad z odporu vůči reformačním blouznivcům, pro něž eschatologie
byla pouhým válečným pokřikem vzpoury a plenění - pozapomněla
na čas, kterého se musí dočkat. Nuže, nemohla zapomenout. Rok co
rok v čase před zimním slunovratem čítá svým věřícím tajemná slova o slunovratu všehomíra, o tom, kterak moci nebeské budou se
pohybovat a pak se objeví na nebi Znamení Syna člověka. A jako
v první den po Nanebevstoupení zní její volání: »Maranatha - přijď
Pane!«
Víme sice, že do toho času musí se ještě některé věci stát. Musí
se - tak aspoň odedávna zbožně věříme - Kristovy Církve po všem
osídleném okrsku spojit, aby se naplnila Velekněžská modlitba, kterou Bůh nenechá neoslyšenou: musí se podle výkladu svatého Pavla
k Ilímanům Církev spojit s kmenem, na který byla naroubována.
Musí se sběhnout ještě určité a dobře známé věci. Tak se tedy stanou, o čemž je nemožno pochybovat. A potom uvidíme: hory roztají
jako vosk a což lidská teprve díla?
Tato jistota, tato víra, toto patření napřed dodává křesťanům docela jiného pohledu na svět, nežli jaký mají druzí Evropané. Z těch
mnozí úplně pozbyli vůbec názoru: nechají věci plavat a starají se
o svůj koláček. Druzí se pohroužili do laciného optimismu: prohlásili, že svět musí dospět k tomu, aby jim bylo dobře. Jinými slovy
»svět musí být zabezpečen pro demokracie« - tento divný názor byl
do nedávná velmi oblíbený u demokratů. Jiní a řekněme zdatnější lidé
(na př. ve Francii A. Bonnard) si na základě Nietzscheho a Spenglera udělali jiný postoj: amor fati, přitakání osudu. To má tedy být
tragické nebo heroické pojetí života. Nu dobře, jen kdyby všude
bylo: věru by nám pohan tragický a heroický dělal větší radost nežli
bezbožník ustrašený a podlý, jak je liberální civilisace hromadně
chrlila. Budiž tedy heroismus. Takový heroický názor však je přímým a kategorickým popřením řádu: takové hrdinství nemá žádného
smyslu a žádné ceny; není navázáno na žádnou hodnotu; směřuje
bezprostředně ke zničení; nemá tedy vztahu ke kráse a životu, nýbrž
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naopak k neřádu a zániku. Toto, tento nihilismus, je nakonec onen
amor fati. »Já věřím, jako všichni křesťanští lidé, že Božská Prozřetelnost řídí svět a nikoli osud,« - praví Alfred Veliký.
Nezastíráme si opět, že ne všechni tomu budou chtít takhle rozumět. Už jsme řekli: pro mnohé má křesťanství cenu jen pro své přídavky. To proto, že příliš mnoho lidí myslí ne pojmy, nýbrž pitoreskními představami. To možno ovšem obrátit proti rozpětí svaté
Církve v obojím směru. Jsou lidé, kteří si udělají (možná, že zcela
správnou) zrakovou představu raného křesťanství jako neorganisovaného, proletářského, fanatického a nekulturního tajného spolku
helenisticko-syrské spodiny; po společenské stránce něco jako sekty
amerických černochů nebo začátky ruského bolševismu. A poněvadž
Vatikán za Lva XIII. neměl žádné podoby s hloučky nadšených
otrhanců, kteří kdysi v krčmách a sklepeních starého Říma si vypravovali o Spasiteli, o Pomazaném, jehož Dobrou zvěst jim přinesl
rybář z Naumovy Vsi a stanař z Tarsu - proto se odvrátili a jako slovutný pan Wells prsním hlasem se ptali: »Co by řekl Ježíš zpívané
mši u sv. Petra ?« - Druzí tedy opačně. Pro ty »tradice« je především
ve hmotných památkách. To jsou ti anglokatoličtí pohlaváři, které
plně uspokojilo v budovách bývalých katolických katedrál pořádati
podle starých knih obřady a obléci se do rouch, vyšitých podle starých vzorů ve »Victoria and Albert Museum« - a kteří se usmívali
nevkusu papírových růží a gipsových sošek u »Ilímanů«. Takových
lidí je ale i mezi katolíky mnoho: kdyby se odňaly hmotné památky
katolického kultu, nepoznají svou Církev vůbec. Co pravím: už dnes
jejich nesmírné rozčilení nad zmíněnými papírovými růžemi svědčí
o neúplném pochopení smyslu věcí. Je sice správné »milovati ozdobnost domu Páně a místo přebývání slávy jeho«. Ale i zde - »jedno
činiti a druhého neopouštěti«. Nelze přehlížet, že si jednolitý estetický svéráz mohly uchovat jen takové obce, které do jisté míry při
určitém dějinném stupni utkvěly, prostě jsou s určitým politickokulturním prostředím svázány: tak islám a poněkud i pravoslaví.
Jiná hnutí si takový estetický svéráz uměle sestavila: anglokatolictví,
francouzská revoluce, uvnitř Církve beuronští benediktini. Ale Církev, která je »pro lidi«, musí obsahovat také nekulturní a nevkusné
lidi. Je sice nutno předpokládat, že několik generací pobytu v katolickém prostředí by ty lidi opatřilo důstojnou vzdělaností a vhodným
způsobem zevnější bohopocty: ale konečně, pokud jednotného katolického prostředí někde není, nelze jinak, nežli že budou svoje city
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vyjadřovat v kostele, jako je vyjadřují všude: sentimentálně a nevzhledně. Jen když je vyjádří. Tak jako mi podoba mojí matky nebude milá jen, když to bude originál od Švabinského, nýbrž také
špatná fotografie, tak také katolíci dovedou sice vytvořit Madonnu
z Torcella, ale také se umějí modlit před těmi gipsovými lurdskými
sochami. Kdo se chce pohoršit, smí.
A tak jako zde, kde nekatolíci nekřesťanští i křesťanští staví napětí mezi »klaněním v duchu a pravdě« a mezi »ctěním ikon« - při
čemž se ovšem otázka nedá odloučit od širší otázky, pokud lidskému
duchu může být zjevena pravda o Bohu, tak v luteránství a jinde
iracionalismus, apofatismus souvisí k obrazoborstvím - kdežto katolíci mají rozpětí od nejvyššího výkonu lidského umu k nejhlubší tišině
zbožné prostoty: tak je tomu všude. Druzí mohou pouze buď postavit jednu zásadu a s ní zešílet; nebo postavit proti sobě dvě zásady a svázat je dialektickým provázkem v »jednotu napětí«: jenom
v Římě je Pontifex Maximus - Největší Stavitel Mostů, jenž dovede
na pilířích dvou zásad postavit rozpětí klenby. Je pravda, rozpětí
obecné Církve trvá dosud jen v zásadě a v možnosti, ne ve skutečnosti, dokud tělo Církve je fakticky skoro shodné s členstvem západní vzdělanosti. Již spojení všech, svátostmi oživených, křesťanských
obcí, čili spojení s Východem, by znamenalo nesmírný krok vpřed,
a proto také takové úsilí je na tuto věc upjato. Jestliže pak bylo
správně od pravoslavného autora řečeno: sjednocení je nemožné,
budete-li je hledat cestou skoro-politických jednání a ne vzmachem
srdcí - a budete-li nás považovat za materiál své činnosti a ne za sobě
potřebný živel, pak můžeme říci, že těmto požadavkům je vyhověno.
Dnes nás žádný jiný důvod nerozrušuje palčivou touhou po sjednocení nežli ten, že toto sjednocení je naprosto potřebné, aby se přiblížilo království Boží; a že rozdělení křesťanů je pohoršením už
nesnesitelným. Rozředíme-liž proto pravdu ? umenšíme-li ji na s p o lečného jmenovatele«? Nikoli: poukážeme na její rozpětí.
Rozpětí svaté obecné Církve může pojmout nejen osídlený
okrsek, nýbrž i hvězdy, nebesa a nebesa nebes; neboť rozpětí Církve
není než rozpětí ramen Kristových na kříži; neboť jeho tělem je Církev. Toto rozpětí kříže se na věky zvedá nad zeměkoulí: toto povýšení svatého kříže je Řád, který nebude zrušen na věky. Popěrač
Řádu ďábel je napjat na mučidlech své vlastní pýchy; Syn člověka
je rozepjat na dřevě, na znamení lásky, vítězství a života.
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VARIA
O dogmatě a církvích
Profesor ruské literatury na Karlově universitě Evgenij Alexandrovič L'ackij napsal
svého Času román »Tundra« ze života ruské emigrace v Praze. Hrdina románu Vjalčev
je typ ruského inteligenta, který přes jistý svůj liberalismus má přece kladný poměr k náboženství, k Bohu. Ve svém hledání lidského ideálu, duchovního sbratření mezi lidmi,
naráží také na problém sjednocení pravoslavných s katolickou Církví. Zaujímá k němu
kladný poměr. »Někteří dokonce tvrdili, že jest katolíkem východního obřadu a připravuje mysli na spojení církví. Tuto myšlenku ostatně ani on sám neodmítal, nepokládaje
za podstatné držeti se těch historických nedorozumění, jež vedla k rozkolu.« Jenomže
má jednu nesnáz: »V katolictví se mu nelíbilo druhé - přísné dogma, překážející svobodnému hledání pravdy.« V této větě je vyjádřeno krátce, ale jasně to, co nejenom u ruského Vjalčeva, nýbrž také u nejednoho západního intelektuála - ovsem pokud není slep
ke Kristovu zjevu a hluch ke Kristovu odkazu - slouží za důvod, proč se neodvažují, ač
přiznávají katolické Církvi veliké hodnoty, přestoupiti její práh. A přece právě tento
psychologický zážitek, právě doznání této přísnosti katolického dogmatu, mělo by jim
býti náznakem shora, ukazujícím na katolickou Církev. Je to paradoxní, ale je tomu tak.
Hned řeknu krátce, proč: u Krista nacházíme živé autoritativní slovo a »přísné dogma«.
Ze všech dnes existujících církví jenom katolická má to i ono. Tudíž ona jest plně Kristovou církví, jest domovem pro všechny národy a plemena, jest samým Kristem, mysticky přebývajícím mezi námi.
Předně si povšimněme, jaký psychologický zážitek měli ti, co před 2.000 roky u genesaretských břehů naslouchali slovům Kristovým. S jedné strany to byl zážitek o »dobrém učiteli« (staroslovansky blagij učitel'), soucitném k trpícím, milostivém k hříšníkům.
Leč také zážitek o Mistru, který učí ne jako farizeové a zákonici — tedy ne jako jeden
z mnoha učitelů - nýbrž jako učitel kat exochén, jako »moc mající«. Hlásal jim nauky,
které byly lehce srozumitelný i rozumu prostých rybářů od genesaretského jezera; hlásal
pravdy, které již před ním lidský rozum v osobě filosofů poznal aneb které mohl proniknout, podle svých ideí ověřit. Předkládal zásady pro život, které byly milé i Člověku
středních náboženských kvalit, ne zlému, ale také ne úplně oddanému dobru. Vycházejíce
z úst Kristových, oblečeny často v krásná podobenství, byly tyto nauky a zásady přijímány
zástupy s živým souhlasem. Ale Kristus mluvil také slova - a zde jsme u jádra svých
úvah - která byla nalezena »tvrdými«. Tak bylo třebas, když Kristus v kafarnaumské synagoze slíbil ustanovení svátosti oltářní - Eucharistie. Třebaže posluchači si nemohli představiti, jak je to možné, že Kristus jim dá své vlastní tělo v chléb pro duše, přec Kristus
žádá od nich bezpodmínečnou víru v svá slova. »Tu mnozí z učedníků jeho uslyševše to
řekli: Tvrdá jest ta řeč; kdo ji může poslouchati?« (Jan 6, 61). Leč jiní učedníci, důslednější a obětavější, uvěřili v slova Kristova. Měli k tomu důvod. Viděli totiž svatý život
Kristův, byli svědky toho, jak se na něm vyplnilo tolik starozákonních proroctví, viděli,
jak Bůh velikými zázraky potvrzuje jeho učení. Proto uvěřili, že on jest Mesiáš, Syn
Boží. Proto uvěřili, že slova Kristova jsou pravdivá také tehdy, když tento jejich dobrý
učitel jim předkládá k věření věci, kterých lidský rozum na základě svých přirozených
zkušeností, poznatků a sil nepoznává, vnitřně neproniká (jak na příklad v jednom Bohu,
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v jedné božské bytosti jsou tři osoby, aneb jak se může proměnit chléb v tělo Kristovo,
když vnější podoba zůstává táž). Kristus je si toho všeho vědom. On dal dostatečné
důkazy svého božského poslání, své božské moudrosti a moci. Teď se se vší rozhodností
obrací k zástupům. »Vpravdě, vpravdě pravím vám: Nebudete-li jisti těla Syna člověka
a piti jeho krve, nebudete míti v sobě života« (Jan 6, 54). »Duch jest to, jenž oživuje,
tělo nic neprospívá; ta slova vsak, která jsem já mluvil vám, jsou duch a život« (Jan 6,
54-64). Zde vůbec není myslitelno, aby někdo z Kristových žáků ve jménu Demokritovy aneb jiné teorie pociťoval volnost, přijmout nebo nepřijmout Kristova slova. Zde
je, abych použil slov Vjalčevových, »přísné dogma, překážející svobodnému hledání
pravdy«.
Rozumí se, že v celé své Šíři ten výrok jest falešný jak o Kristu, tak i o Církvi.
Vždyť právě Církev sama vybízí, aby lidé studovali život Kristův, aby studovali dějiny
i sami se přesvědčili, zdali na příklad ve sporných věroučných otázkách mezi ní a protestanty je pravda na její straně nebo ne. Pak také ne všechny nauky katolických bohoslovců mají stejnou sílu. Katolické bohosloví jasně rozlišuje různé stupně jistoty: jedny
nauky jsou v něm předkládány jako de fide definita (slavnostně definovány některým
papežem aneb všeobecným koncilem), jiné jako fidei proximae, jiné jako theologice certae, jiné zas jako sententiae communes, pak sententiae communiores, probabiles... Počínajíc od »sententiae communes«, jest katolíkovi dána svoboda přijímat nebo nepřijímat
jisté učení... Přece však zůstává věrný výrok Vjalčevův, pokud je v něm vyjádřeno, že
i dnes v katolictví je živé autoritativní slovo a pokud i dnes v něm dogmata zachovávají plnou svou sílu. Dogmaty se rozumí články Bohem zjeveného učení, které jako
takové byly definovány nejvyšší církevní autoritou (papežem, všeobecným sněmem). Jsou
mezi nimi pravdy, které lidský rozum může poznati, a také poznal (na př. existence
Boha, duchovnost duše), leč také pravdy, které známe jenom z Božího zjevení, kterých
vnitřně a úplně nikdy nepochopíme. Jsou to mystéria - tajemství. O nich mluví vatikánský koncil: »Mimo pravdy, k nimž přirozený rozum může dospěti, jsou nám vírou předkládána skrytá tajemství Boží, jež mohou býti poznána, jen když jsou zjevena Bohem,
lidský rozum není nikdy schopen pochopiti je tak, jako chápe pravdy, které tvoří jeho
vlastní předmět. Neboť Božská tajemství již svou povahou tak přesahují stvořený rozum,
že ač jsou zjevením podána a vírou přijata, zůstávají přece zakryta clonou víry samé
a jakoby zahalena nějakou temnou mlhou.« (III. zasedání.) Víra v tato dogmata, přes
svou psychologickou nesnadnost, má své filosofické a asketické zdůvodnění. Filosofické:
přirozené naše poznání, a také naše pojmy o Bohu, jsou čerpány ze stvořených bytostí.
Ty jsou jenom stínem dokonalosti svého Tvůrce. Proto není divu, že pojmy vzatými ze
stvořeného světa nemůžeme postihnouti celou hloubku Božího jsoucna, které v nejvyšší
míře obsahuje všechny dokonalosti, a k tomu ještě v absolutní jednotě, jako dokonalost
jedinou. Tak to v podstatě objasňují nejenom katoličtí theologové, nýbrž také pravoslavní
ruští myslitelé, jako na př. Losskij, Frank, kteří ještě víc zdůrazňují onu propast (»ontologičeskaja nesoizmerimosť« u Losského) mezi Bohem a stvořením, a dokonce mluví
o metalogičnosti Boha. - Asketické: věřící jakožto úd Kristův, úd jeho tajemného těla, má
míti účastenství v Kristově oběti. Obvykle se kazatelé a asketičtí autoři spokojují s tím,
že poukazují na fysická, tu a tam i psychická utrpení, leč skoro vůbec nemluví o oběti
intelektu. Tím, že člověk věří v dogmata-mysteria také intelektem, tedy nejvyšší svou chápavou schopností, přijímá také účast v Kristově oběti. V tom vězí hluboký, mravně mystický smysl dogmatu.
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Ze všech křesťanských církví jenom katolická má podnes živé autoritativní slovo,
působí na lidi podobným dojmem, jako působil Kristus. 1 ) Případ a přiznání Vjalčeva,
pravoslavného Rusa, jest toho dostatečným svědectvím. Přihlédneme však blíže k faktům. V protestantství již dávno ztratila dogmata sílu. Je to ostatně pochopitelné, protože
v protestantismu - alespoň v principu - každý si je sám jediným soudcem ve věcech víry
a mravů. Církevní obec jako taková nemá v zásadě žádné od Boha dané moci žádati od
svých Členů víru v tu či onu nauku.
V pravoslaví je dogma na první pohled přísnější než v katolické církvi. Vždyť dokonce historikové mluví o konservativismu východní církve; kterak již po 11 století nesvolala žádného všeobecného koncilu - jediné to pro všechny zavazující neomylné autority - kterak nic neměnila ve svém dogmatě. Jenomže již sám fakt, že ve východní církvi
již po 11. století se neozvalo autoritativní slovo,2) které by v těžkých věroučných otázkách řeklo, kde jest pravda, vzbuzuje v nás nedůvěru. 3 ) Bližší seznámení s dnešním stavem církví východních, odloučených od Říma, tuto naši nedůvěru jen zesiluje. Vezměme
jen několik fakt. Známý filosof Berďajev, jenž ve jménu pravoslaví tolikráte vystupuje
proti katolickému učení, klidně prohlašuje na stránkách »Puti« - orgánu ruské náboženské akademie v Paříži, vydávaného za spolupráce několika pravoslavných kněží - že
dogmata jsou pouhé symboly. Podobný blud, vyvracející z kořene celé učení Kristovo
a celé východní patristické podání, měl by vyvolat co nejživější protest ruské hierarchie.
Nic podobného se nestalo. Jaksi nevšímavě se přešlo přes to. V témže časopise, v Článcích
protoprosbytera Bulgakova a některých jiných autorů, vyskytují se učení, která jsou
s dogmatem pravoslavné církve v rozporu a přece na to nejsou věřící svými biskupy
upozorněni. A i když se stane, že se část biskupů přece jen vzchopí a podobné bludné
učení odsoudí, zůstane to bez valného účinku. Příkladem nám může posloužiti osud
učení dotčeného kněze Bulgakova o Sofii. Ruská hierarchie v Moskvě a srbském Karlovci vyhlásila ve jménu pravoslaví, že toto učení jest blud. V Paříži však - rovněž
ve jménu pravoslaví a sobornosti - rozhodli, že v tomto učení žádného bludu není. Sám
o. Bulgakov ve své odpovědi Karlovackým ruským biskupům ukazuje, že se vlastně dopouštějí těžké chyby, jelikož odsouzením jeho spisu »Světlo nevečerní« jako nižší instance reformují řešení vyšší instance - všeruského patriarchy Tichona, který onen spis znal
1

) Byla to krásná práce - provésti paralelismus mezi obrazem Krista a Církve.
Ukázalo by se, jak ve své celosti zjev Církve odpovídá zjevu Kristovu. V katolické literatuře již existuje pěkné dílko na toto thema - kniha »Kristus v církvi« anglického konvertity Bensona. Snad by stálo za to, přeložit jeho knihu do češtiny.
2
) Kdyby někdo namítl, že takové autoritativní slovo jest dáno v národních koncilech (»v pomiestnych soborach«) různých východních církví, pak připomínáme, že na
vŠeruském koncilu r. 1551 (stoglavý sobor) odsoudili jako latinskou heresi trojnásobné
zpívání »Aliluja - tregubuju aliluja« - a za pravoslavné a správné prohlásili »dvojeperstie«. To vše bylo r. 1667 jiným všeruským koncilem prohlášeno za »jednoduchost
a nevědomost« metropolity Makaria (hlavního činitele na stohlavém sněmu) a jako pravoslavné byly definovány »tregubaja aliluja« a »trojeperstie«.
3
) Církev dostala misi pokračovati ve veřejném, tedy hlavně v učitelském působení
Kristově. Proto umlknutí neomylného učitelství ve východních církvích po VIII. století
je něco podobného, jako kdyby Kristus po prvních 8 měsících svého veřejného působení
náhle přestal učiti a na nové otázky svých učedníků odpovídal mlčením aneb poukazem,
že přece již osm měsíců učil.
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a nic proti němu nenamítal. Mimo to sám o. Bulgakov obviňuje hlavu komise, která ho
odsoudila, metropolitu Antonia, z bludů... A pak, i kdyby se biskupové jednotně a na
sněmě vyslovili o heresi toho Či onoho autora, mohl by jim ten autor klidně říci, ze jednají nedůsledně, jelikož všechny důvody, které tak ochotně uvádějí proti neomylnosti
a autoritě papežově, možno obrátiti také proti nim (viděl to jasně pronikavý ruský kritik
V. Rozanov) a za druhé, že když už na něm chtějí poslušnost vůči všeobecnému sněmu,
pak ať se nejdřív sami podrobí těm církevním sněmům, které svého času podepsali
v Lyoně a ve Florencii...
Jak vidět, je v pravoslaví otevřeno široké pole pro diskuse. Zde živá církevní autorita
nepřekáží »svobodnému hledání pravdy«. A tato svoboda, tato šířka bude ještě větší, protože dnes nejenom na světské spisovatele a na světské theology, nýbrž také na pravoslavný
klérus mají stále větší a větší vliv ekklesiologické ideje Chomjakova a Dostojevského, ideje, které rozhodně vylučují autoritu. Pro stoupence náboženského individualismu je to věc
příjemná. Jenomže pro duše, pamětlivé slov Kristových k apoštolům a jejich nástupcům:
»kdo vás poslouchá, mne poslouchá«; »co vy svážete na zemi, bude svázáno také na
nebi,« mohou podobné skutečnosti sotva být radostné. Jednak proto, že část biskupů ve
jménu církve vyhlašuje za blud něco, co jiná část ve jménu téže církve vyhlašuje za
pravdu, a tudíž nevědí, kdo potom z biskupů »svázal«, koho mají poslouchati, aby
opravdu byli s Kristem. A za druhé, s proniknutím a uplatněním ekklesiologických ideí
Dostojevského také v pravoslaví - podobně jako v protestantismu - Kristova slova »kdo
vás poslouchá...« a »co vy svážete...« nebudou míti smyslu, prostě je nebude možno
aplikovati. A jaká je to Kristova církev, v níž slova Kristova nemají smyslu a uplatnění?
Jan Kellner

P o z n á m k y k dílu Františka

Lazeckého

Dvě knihy, které Fr. Lazecký rychle za sebou vydal, prózy shrnuté ve svazku Studna
v selském dvore a dvě básnické skladby spojené pod společným názvem Vezen, přímo
vybízejí, abychom se ohlédli po celé dráze tohoto slezského básníka. Nutno říci hned
s počátku, že četba knih Lazeckého není právě nejpohodlnější: jsou to díla zcela neliterární, příliš opravdová, aby užívala svůdných prostředků umění. Komposice větších kusů
bývá nepřehledná, Často se mu báseň rozběhne do únavné šíře, téměř asketicky se zříká
všech technických dobrodiní, jež poskytuje takový kontrast a paralelismus. Je to poesie
nezvykle přímočará a bezelstná, nezná pravidelně středních poloh, bez přechodů klade
vedle sebe propast prokletí a výšiny milosti. Proto nás nepřekvapuje, že hned v první
knize je bez váhání odmítnuta klasická, mramorová uměřenost: »V manéži ráj dítěte
a posměch mramorů, pod víčkem šum andělů.« Jestliže Lazecký projevuje takovou nevšímavost a pohrdání k vnějšímu lesku slova, nestará se o duchaplnost dialogů ani
o efektní vzorce komposiční, je marnotratný v jiném směru: »mrhat alchymistickou rosou«. Ovšem ani to nijak neusnadňuje četbu, Lazecký osvědčuje provokativní víru v obrazy a metafory, není v nich nic prosvítavého a prolínavého, samý těžký kov básnické zkušenosti. Účelem těchto poznámek je právě ukázat ryzost této zkušenosti, naznačit duchovní boj, který se odehrává za dosavadními sedmi knihami básníkovými.
Krutá chemie (1930) roste přibližně z takových syrových mystických stavů jako
poesie Rimbaudova nebo v určitém období Nezvalova. Básník si uvědomuje strašnou
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zlomkovitost všeho stvořeného: »to je stálá drobtovítost vládnoucí svedomím« - »drobíce
tuto krev už sami jsme rozdrobeni« - »jaké to drobty, které shrnujeme«. Člověk je stále
ohrožován temnými mocnostmi: »dabelskými činidly jsme až na kost mořeni« - »zlý
cherub s třeskotem stoupal v dálce zrcadly«. Smrt, rozsévající fysiologický rozklad, lapá
»ptáky hlíny«: »kyvadlo nad pustým hrobem, které kývá od shnilé lebky k moři«. Všechno je poznamenáno: »nemocné dětství«, voda zjízvená peklem« í(»černé rytmy rozjitřených vod«), »Švy, které mají světlo«, »v tahu běsů umlkl svár hlíny a plamenů«. Ale
ani v tomto burácení běsů neztrácí básník vědomí řádu, ano, svět úpí pod patou zla,
avšak ještě krutěji doléhá na člověka mocnost světla: »to je svět drcený tmou a světlem
rozdrcený«. Toto slavné poznání umožňuje hrdinsky se vzepřít, »neboť chladivou vodu
a nové zalidnění chce ta zem, již jsme zvykli už dlouho zvát hřbitovem«. Tu se osměluje neuhasitelná žízeň a touha: »ty ústy nad vlnou kreslíš lačnou loďku« - »jen jedno
hnízdo mají vlaštovky tvé chůze«. Ozývá se »dunění světla«, básník »ucítí přítomnost
Boha« a zatouží »v jeho jasu ukojit pravěký hlad«. Jestliže v jednom okamžiku s jistým
zoufalstvím volal: »nakonec zbývá jen v sobě hledat svěží rosu«, jindy mu začíná světlo
prosakovat z minulosti i budoucnosti: »nám příští zjeví jak zlaté pruhy slzou« - »z puklého dna dějin zvolna vystupuje území jasu«. Obě velké skladby Kruté chemie končí
rozhodným kladem, Hlíny veršem: »sám Bůh omývá naše tváře z hlíny ohněm svým«
a Okeán odhodláním: »vrhnout se tam, kde šumí okeán andělů«. Tím se do široka
otevřela cesta k druhé knize Lazeckého, ke Křížům.
Obraz, který se v Křížích (1934) zjevuje čtenáři, je nápadně odlišný od podoby
předchozí knihy. Děje, které byly dříve děsivě neúčastné, dostávají tvář, na zlatém pozadí jako na starých ikonách východních, ozdobena perlami, vystupuje Královna nebeská,
její Syn a andělé, rozsvěcuje se skrýše Satanova. Také po stránce formální se ohlašuje
pronikavá změna, po bizarních experimentech Kruté chemie, po jakýchsi slepých rýmech,
na př.: slzy-zimostrázy, knize-něze, sílu-karbolu, se jeví příklon k spádu litanií a k intonaci duchovní písně, cituji několik veršů:
Krajino plná stesku zvolána bílým mrakem,
jímž prameny a zřídla stíháme teskným zrakem
jak zajatci své touhy a labuť svého zpěvu.
Ovšem při pozornějším pohledu zjistíme, že i tato druhá kniha básníkova je vytvořena z téže vášnivé a bolestné látky jako Krutá chemie. Bída a sláva je tu dále v dráždivé blízkosti, v dravém objetí zápasu:
Královským sykotem, v némz není lidské míry
a v némz se tetelí až v Ráji listí stromů,
Had touží přehlušit Tvé varhany a lyry,
plác, prosby, modlitby i zpěv a výzvy hromu.
Na rozdíl od první knihy se však zostřuje vědomí řádu, neúprosného řádu Božího,
v nebesích jsou nalezeny míry všech lidských skutků. Básník volá k Andělu: »Ó míro
Času, z tebe pijí / nesmírná ústa lačných lích«, oslovuje Královnu: »Vznešená, Čas je
Tvojí lyrou / a hudbě Tvé je strašnou mírou / mohutnost Lásky«, »dnům zoufalství«
dává míru Bolest Spasitelova, také strašný pád člověka »hněvu Božímu svou mírou odpovídám« Tu se slaví »vpád rytmu božského, v němž šlapete, ó Musy«, proto v závěru
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Zpívajících sester také my »poslušne šlapeme svou tesknou vlastí hříšní / uprostřed
stvoření do rytmu VŠehomíra«> třebaže básník si znovu a znovu bolestně připomíná, že
nás hlas, »hlas k Tobě belhající«, »nemá k chůzi své než zemi plnou bídy«.
Nejjímavěji se projevuje proměna básníkova světa ve verších o vodách. To již není
»voda zjízvená peklem«, celý svět je stržen, »do rytmu božského, v němž hrají všechny
vody«. Zde narážíme snad na nejmocnější zdroj básníkovy inspirace, nezadržitelně v stále
nových verších propuká zpěv vln, pohyb vod, po hladině chodí nadzemské zjevy, žíznivý
člověk se opájí vínem a vláhou nebeskou, zaplavuje ho moře tekutého světla. U Lazeckého jsou všechny ty představy vod a světelných třpytů, zpěvu a pochodu, přírody a oživující síly nerozeznatelně spjaty, cituji ze Zlatokopa verše o hlasu Lásky:
A jeho chůze hřmí a nad hlavou nám duje
jak pochod mořských vod, v némz zpívají si řeky...
a závěr poslední básně Z hlubokosti času:
a z dálky Cherubi po mořských třpytech jdou,
jdou, more šlapají, jdou, zpívají Tvou slávu.
Pro chůzi smrtelníků je určena ubohá země bídy, dvůr nebeský tančí po vodách:
Pln dobra a pln slitování
svou nohou krotíš okeány,
kterými záříc vítězná
jde, tanci Hoře Královna.
A z tohoto »okeánu andělů«, do něhož se vrhal básník již v Kruté chemii, vyplouvá
nyní zářivá perla: »Vstaň, rajská vlno čistá, sen perly vynes z moře.« Vody se stávají
zcela zřetelně symbolem jasných mocností, tak chápeme výrazy »z vod světla věčného«,
»pohyb vod nebeských«, »v hukotu širých vod«.
Analogicky je užíváno také slova »víno«, místo mnoha ukázek uvádím verše 2 Hlubokého poledne:
Ty zpěvné víno hlasů a dobré víno ticha,
jsi chlebem mým a vínem, jez. pije naše lícha,
neb z lisů světla vzešlos, bys děti k sobe zvalo
a ovocem a květy nad námi kralovalo.
jak víno z rajské révy, kterým nás dálky sílí,
když plameny a ohne do prostoru nám skryly.
Setkáváme se opětovně s gestem, jak lačné líchy zemské hlíny pijí vláhu ohně a světla, a na př. celá báseň Zpívající sestry je zbudována na symbolu velbloudů, trápených na
poušti žízní a pádících, »by z Tvého světla pili«. Básník pak hned v následující skladbě
objevuje velkolepě pokojný posunek: »do klínu oblohy jak větev nakloněn«. Úplně zákonitě padá odlesk božské nádhery na celý svět a důsledně se vrací jedno gesto: »v slávu
zahalen« je hlas Lásky i prostor. Tyto přívlastky se paradoxně přenášejí i na vládce temnot, nad bědami lidskými »hřmí moc a sláva Satanova«. V jedné pozdější knize formu-
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loval Lazecký výslovné názor, že hřích může být někdy ukazatelem člověkovy cesty:
»Postava neskonale krásné tváře stojí na prahu každého hříchu, obklopena oslňujícím
světlem.« Toto hrůzné oslnění hříchem objasňuje mnoho veršů z Křížů, v jejichž celkové koncepci má tak významné místo Matka milosrdenství. Je oslovena v úvodním
Zlatokopu:
Jak těžké pruty zlat dnes hraješ v našem srdci
z nesmírné úzkosti a hříchu rýžována,
v pohrdách záhuby a pádu dolována,
a kdo tu odvahu dnes štěpil v našem srdci?
Krutá chemie je tu překonána, ale ještě je příliš zjevná odvaha kroku od první knihy
k druhé, od »moření ďábelskými Činidly« k »rýžování zlata«. Je možno libovolně podle
osobního zaujetí zdůrazňovat shody nebo rozdíly mezi Krutou chemií a Kříži, ale rozhodný krok byl učiněn, cena života byla zvážena, to »zlato hříšníků určené pro Tvé
chrámy«. A rovněž krajina dostává svou definitivní podobu:
v slunci se houpají jak kraje, které plují
a tíží nákladu, zrním a zlatem svití.
Další tři knihy Lazeckého tvoří jediný celek, jsou to prózy Pro mou zemi (1936),
básně Odění královské (1937) a prózou psaní Vladaři (1938). Básník, který dříve zápasil sám v sobě, se objektivisuje a zabírá Široké kruhy národní pospolitosti a dějin. Příznačné pro toto nové prožívání společenství lidského je uvolnění verše, rozlévajícího se
v Odění královském do nezvyklé Šíře, a organický přechod do prózy. První z jmenovaných svazků navazuje zřetelně na Kříže, také zde Radost tančí po vodách: »A člověk,
který se raduje, tančí po vlnách mořských, zpívá po vlnách mořských a strhuje kolkolem
všechny hlasy pro svou píseň« - hlavu sv. Pavla věnčí »nádherná koruna vod obtížená
perlami a třpyty«, - »jižní vánek, vody Středozemního moře a jasná obloha Jihu halí do
Slávy mou vlast«, - básník užívá stejné míry pro činy lidské: »Pokud se sklání před
Nebesy, všechno jeho konání má ještě míru.« Jako celek je svazeček Pro mou zemi poněkud neukázněným kolébáním představ, vzrušených vědomím nadosobní odpovědnosti,
a jeho smysl je obsažen v této větě: »Chvěji se úzkostí nad tím, že lidé mého národa
Tě dosti nemilovali.«
Knihou velmi bohatou a pro vývoj básníkův neobyčejně významnou je Odění královské. Lazecký v ní dosahuje vysokého stupně konkrétnosti, ohlašuje se návrat k rodné
půdě. Sbírka je záměrně komponována od Velkého pátku přes planoucí podzim k motivům vánočním, dřívější témata básnická jsou promítnuta do reálnější roviny, gesta se
zmnožují a prokreslují. Vezmeme-li velkolepé téma vod, najdeme sice několikrát motiv
chůze po vlnách, podaný však v přirozenějším osvětlení (»vy, jejíž křehkost a krása by
mohly kráčeti po vlnách vod«), ale jinak se vody vracejí na zemi, čteme častěji spojení
»vody a pahorky«, v kmenech proudí »vody živné« a smlouvu člověka s nebesy potvrzuje »pečeť vody křestné«. Plnější obsah dostává staré ztotožnění řeky a zpěvu, uvádím verše z básně Vltava zlatoústá:
Zastav se, královno má, a vyslyš volání mé,
které z hloubek srdce pozlacuje má ústa
jak vlny Vltavy plynoucí do noci.

Řád VI. 23.
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Nebo ve Věži lásky čteme:
...Tu bolest všeho vzdává se a navždy v lásce hyne
jak slova v písni slovanské, která řekou zlatonosnou k moři plyne.
Zpěv se stává v koncepci básníkové okřídlenými sandály Hermovými, podle vlastních
jeho slov hudba zpodobuje »opánky ze zlata« a básník touží být opásán zpěvem: »snad
přece z lásky tvé tou písní opásán budu, již zpívá nebeský dvůr«.
Již zde vidíme, jak bohatě se diferencuje dřívější úhrnný posunek »halit v slávu«,
a Lazecký obměňuje toto gesto v celé sbírce přímo vášnivě, je málo knih, kde by titulní
téma bylo rozvedeno tak úporně jako v Odění královském. Lze tu rozpoznat týž proces,
jakým procházejí v knize vody: odění se vine těsněji k lidskému tělu, jak vody se přimykají k zemi. V jedné básni je odkrytě vyjádřena hluboká nutnost odíti se pro zápas
pozemský:
vzdyt všechno látkou je, kterou nám nebe dává
At oblečení jste, neboť svůj strašný jícen
smrt ani na chvíli nestane otvírat.
Kniha, v jejímž čele ne nadarmo stojí pětidílný Velký pátek, je stálým úpěním z hlubokosti času, je nezbytno vzít na sebe šat poutnický nebo brnění rytířské. Zajisté kraje
jsou plenkami božského dítěte, hvězdný lem pláště přehodila Panna přes propasti a vody,
»jak trůnu podnoží kraj se skví v nádheře Šatů nebeských«, ale stále zřetelněji vystupuje vedle nebeského majestátu svoboda dítek Božích, byť hříšných. Čas tká roucho
kajícnické:
Vsak vám, jimž zbývají jediné dveře a poslední práh,
vám čas pomalu spřádá na oděv svůj železný len.
Básník burcuje lítost, jež slzou »pod pláštěm královským nepravost zástupů a bídu přiodívá«, chce, abychom se oblékli »v tu píseň prosebnou, jíž pohrdá náš věk«. Jenom nebožtíci jsou definitivně zastřeni »oslňujícím rouchem smrti«, ale také národu, který
má tolik velkých mrtvých, připomíná básník jeho nesmlčitelnou slávu, země je »v chorálu svatých oděna«, ve velkém zpěvu, který je věnován památce Josefa Pekaře, »nesčísiný počet postav oděných tichem vychází ze tmy, by stvořilo zbroj, duhu barev sedmi
a živenou sluncem, jíž každý národ se opásává«.
Jestliže tyto představy světelné zbroje, ukuté pro národ, mají pathos skvělé vidiny,
vyniká originální koncepce podzimu skutečnou básnickou přesvědčivostí. Podzim neznamená pro Lazeckého vadnutí, melancholický smutek, nýbrž tragickou plnost času, něco
z třetí hodiny velkopáteční; jako oběť kalvarská je počátkem nového času, tak Lazecký
oslovuje podzim: »Ó jeseni, jež matkou jara jsi, buď navždy žehnána v své těžké plodnosti!« Již v celé řadě básní ze středu knihy najdeme zmínky o slávě podzimu, na př.
»země ta královským rouchem podzimu přioděna«, »podzim tká zlatisté odění«, »na
kmeni nebeském znovu se rozsvítit jak v podzim zlaté listí«, ale úplně je básníkovo pojetí rozvito až v básni Podzim v zlatých sandálech, která patří mezi nejkrásnější čísla
celé knihy. Láká to pohovořit si s touto básní, ale odvažuji se jenom ocitovat několik
veršů:
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To dvůr je královský za chvíle odpolední, kdy je blízko k třetí hodině a každý kout
v záři vidí nebesa, která se chystají temný stín veliký na zemi vydechnout,
stín temný a nepostřehnutelný, jenž do všech věci vstupuje,
než lněnou plachtou obrovskou za noci zemi pokryje.
Nebudu se již šířit o míře, jíž se v Odění královském měří, ani o matce noci, která
vzhůru zdvíhá srdce sevřené úzkostí, ani o pevných ochozech hvězd, musím však říci pár
slov o tom, jak do poesie Lazeckého vstupuje rodný kraj slezský. V Odění královském
se vůbec častěji prolíná s nadčasovým dějstvím duchovním současnost a tak také s podivuhodnou svobodou vyrůstá kraj básníkových vzpomínek v prostoru chrámovém v nádherné básni »U blahoslavené Mlady«. Ztracená pevnina domova se básníkovi vynořuje v besedě s přáteli i při svátku Vzkříšení, ale nejryzeji ožívá právě v posvátné samotě chrámové. Těžko odolat této kouzelné kantiléně:
Slyš slova líbezná, jez vrchy svolávají
jak flétna pastýře zaběhlé stádo v kraji,
slyš slova líbezná, jez k hvězdám stoupají.
A poslyš, co duše zemřelých večerem zpívají
tam s pole věcného nad jedním pahorkem
opozdilci unavenému, jenž kráčí úvozem,
když minul potok a kamenité vrchy tri,
slyš vlídnou píseň zpívat o selské rodině, jez sedá k večeři,
o míru věcí prostých a plných odevzdání,
o matce mé, která se modlí, prosíc o požehnání.
Básník nachází své pravé místo, místo vyhrazené jen jemu v selském procesí, v němž
jde tolik postav jeho rodu. Celá Slezská pout je psána na motto verše z předchozí básně:
»Snad, Bože, tvá ke mně sestoupí milost a s procesím odejít bude mně dáno«.
Následující kniha próz Vladaři znamená pokus sešikovat pokolení předků pod praporcem sv. Václava, uvědomení jednotících linií minulosti i tragického zlomu. Lazeckého
pojetí dějin je ovšem příkře protipositivistické: »Dějiny se neodehrávají jen v prostoru
země a času. Snad můžeme říci, že jsou odrazem gest Pána nebes a země, který je řídí
s nejvyšší spravedlností a milosrdenstvím. Záleží na nás, jak přijímáme toto panování.«
Proti první knížce próz nabyl hlas básníkův síly a smělosti, je to teď nepřetržité volání:
»Vstupte do slávy, národové!« Vlastenectví Lazeckého chce být opravdu dělné, proto
v popředí stojí postava Karla IV., postava »dolující sílu v hlubinách nebes«, ale zároveň
vytvářející velmi hmatatelné dílo. Karel IV. je také v podání Lazeckého obestřen pří svitem podzimu, jak jej známe z Odění královského: »Kolem něho oděna podzimním zlatem leží země, jíž je předurčeným vládcem, země sličná v plamenech podzimních barev«.
I jinak připomínají Vladaři předchozí knihu, zvláště zdůrazněním mystéria velkopátečního. Naopak, v jedné pasáži je přesně naznačeno téma následující knihy: »... a na
dvoře je studna s osvěžující vodou, z níž je dobře se napít.« Ovšem ve Vladařích je tato
studna živé vody traktována ještě alegoricky jako studna-minulost, bylo třeba určité doby,
aby obraz vyzrál v prudký symbol básnický.
Jak bylo řečeno, kniha Studna v selském dvore (1939) nepřichází neočekávaně,
neboť byla připravena jak slezskými motivy Odění královského, tak některými místy Vladařů. Komposiční plán je tu ještě zřetelnější než ve sbírce Odění královské, první a po-
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slední próza je místně a Časově nedeterminována, je tam člověk bídný a pacholík novorozený sám tváří v tvář ohni nebeskému, čtyři prózy vnitřní usilují různými oklikami
o návrat domů, ve Vyhnanci je to třikrát zborcená vise, v titulní Studni blažený sen,
v Hylvě vidění mříží vrat hřbitovních, v nejdelší povídce Přítel z města Božího je to
zjasněné poznání přítelovo, dlouho se vrstvící, až vzplane siným plamenem. Jako obvykle,
autor sám programatickv vykládá smysl svého posunku, tentokrát návratu domů: »Dálky
prostoru, které mě vždy tolik lákaly a do nichž jsem se nadarmo namáhal vstoupit jako
do začarovaného království, nyní jako v kruhovém zrcadle se soustředily zde, na této
malé plose selského dvora, odkud z každé věci dýchaly krásné doby mého dětství«.
Nostalgie po ztraceném ráji je tak mocná, že paradoxně se básník rozlítostňuje nad novorozenětem, které také kdysi bude musit nazpět dobývat ztracené »království pokoje«.
Cesta básníkova se stáčí podle březinovsky laděných slov »v krajinu, kde listí neopadává,
řeky nevysychají«. Rodný kraj skrývá »tajemný odlesk nebeského Jerusalemu« a nej bezpečnějšími průvodci jsou ti, kteří jsou již obyvateli města Božího, září poutníku svým
nezemským světlem, mrtvý otec, tři sestry, všichni nebožtíci rodu, přes jejichž obličeje
splývají »jemné roušky jako utkané z nejjasnějšího světla«. Smrt a bolest je zasvěcením,
»před námi se rozhrnuje minulost«. Kdežto Vyhnanec v prosincové Praze se marně vzpíná po vykoupení a hrdina z Hylvy je spalován velkopáteční žízní za vysokého času žní,
přejímají druhé dvě prostřední prózy prosbu z Odění královského, rozvíjejí tu touhu
zařadit se do zástupu předků jdoucích procesím. Za všechna ostatní úchvatná místa cituji
úryvek o pohřebním zvonu: »Volalo v něm nesčíslně hlasů slévajících se v jeden lkavý
žalm, jako by průvod kajícníků již od věků kráčel po strmém úbočí k vrcholu, jenž se
nám ztrácí v modři a jasu nebes.«
Prózy Studně v selském dvoře bývají někdy neúměrně patetické, rytmovány bušícím
srdcem (»Každou chvíli mohlo rozbít ten koš, v němž bylo vězněno. Cítil jsem jeho
trhání a házení sem tam jako rybu v koši. Slyšel jsem bít všechny tepny a občas jsem
měl dojem, že držím v ruce živého pstruha, mrskajícího sebou zoufale na všechny strany«), není v nich ani stínu ironie, která by dodala tvrdosti básnickým visím, ale není
v nich zato okoralosti, najdou se odstavce velkolepé prostoty, stránky připomínající obílené zdi venkovských stavení. Lazecký zůstává i ve Studni především básníkem, v závěrečném Křtu rozbíjí útvar povídky a píše několik slok v próze, chválu vod. Je to skromný, ale zase ne tak docela skromný protějšek k básni Březinově Zpívaly vody - místo
Březinovy modelující ruky vznáší se tu nad vodami ruka žehnající. Není pochyby, že si
básník otevřel tímto svazkem próz nové velké možnosti, zdá se, že tudy dospěje k hutnosti, která se začala rýsovat v Odění královském.
Prozatím se výboj Lazeckého prózy nepřímo odrazil v jeho versi. Próza zabrala mnoho toho, co dříve básník vyjadřoval veršem, proto snad poslední kniha Vězeň ukazuje
básníkovu intimní podobu. Titulní báseň, hlásící se nejen mottem k Máchovu Máji, vtěluje metafysický postoj člověka, stojícího osaměle v kosmickém průvanu dobra a zla,
Formálně je to pokus o tradiční útvar trochejský, verš osmislabičný se střídá s veršem
sedmislabičným, pokus nezcela zdařilý, neboť přesahy ruší a leckdy se verše slévají ve
větší celky. Pokud lze soudit na první dojem, básník nedosáhl zamýšlené sevřené dramatičnosti, ale zůstal věren svému básnickému vidění: pevným uzlem básně jsou verše,
které zní tak známě a přece nově:
křížem obrátil jsi vody,
když jsem na nich k peklu
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plul.

Volněji se pohybuje básníkova inspirace v alexandrinu druhé skladby Tři noci. V prvním
oddílu je účinná a karakteristická výčitka podzimu:
vsak sotva podzim krev na žhoucí nebe vdech,
tu nevýslovný stesk i samé vrahy jímal.
A poslední noc vyznívá slavným věděním:
Ty bědu jsi mi dal, kterou jsem v pole žírná
a v zlatonosných rek toky měl proměnit.
Mám vše, co vidět je od hvězdných

brlení.

mými jsou písně trav i těžké žalmy vod.
Tuto báseň znají ostatně čtenáři Řádu z druhého čísla letošního ročníku.
Desetiletá básnická dráha Fr. Lazeckého vzbuzuje obdiv, i když je příliš brzy na
trvalejší hodnocení, na stanovení perspektiv jeho díla. Roste nepochybně z velké bolesti,
ale žízní po velikosti a jistotě. Nikdy se básník neodchýlil od cíle, zachoval neochvějnou
věrnost hlasu Lásky. Má podivuhodnou schopnost stále začínat, neustrnout v schématu
a oživovat své verše a prózy z nejhlubších pramenů duchovních. Jeho básnická síla je
schopna ještě mnohého uměleckého štěpování, těšíme se na další ovoce tohoto ušlechtilého
umění.
Oldřich Králík

H o r ů v Jan

houslista

Horův »Jan houslista« jeví se nám s širšího hlediska vrcholným zakončením, uzavřením posledního období vývojového spění básníkova. Vývoj básnické myšlenky u Hory
- toť v podstatě dualistický protiklad skutečnosti a snu se svými oboustrannými výkyvy
i nejistou vůlí po vyvážení. Přehlédneme-li pak ve vší krátkosti dosavadní poesii
Horovou, vidíme: nejprve vláda hmotné skutečnosti, na niž se upíná básníkovo smyslové
vnímání; básníkovo já se vědomě ztrácí ve službě davu, vřava světa přehlušuje tichý
život srdce. Nepřehluší ho však trvale v básníkovi, který si záhy uvědomuje Šalebné
scestí, jemuž propadal. V Horovi se pak buduje a šíří svět niterný a v Strunách ve větru
se udává onen strmý vzestup od povrchové reality, reality, jak se nabízí smyslům k prožívání její podstatnosti, čistého jsoucna, k bytostnému souznění srdce s velebným tokem
času, k vplývání v podobě pouhé částečky v přítomné kosmické dějství trvání, zániku,
obnovy. Čas není zde existencí vysloveně nepřátelskou (»tichý a sladký je smutek, když
dni zrají«), třebas »miluje bez smilování«, avšak ono odosobněné vplývání v jeho unášivý proud zbavuje Horu vědomí vlastního pevného já, rozkládá jeho jistotu o skutečnosti již v něm samém. (»Kam bloudíš, měsíci? Nevíš, kam plynu? Kam vplývám,
n e j s a l e č s e n , Šum mussellinu?«) Tento ilusionismus zazní ještě v Tichém poselství:
»Zahradník v zástěře své Šedé postává nad záhony jmen. A vzpomenout si nedovede. Žil
jsem, či snil jsem jen zlý sen?«
Leč nebyla vřava pozemského světa jen n a h r a z e n a ledovou bezcitností a děsivou, bezútěšnou nekonečností světa kosmického? Srdce stejně trpí a vzpírá se. Nemůže
se zachytiti v bludných prostorách metafysických (do nichž je v skeptické domýšlivosti
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básníkovo m y š l e n í vzneslo), je rozjítřováno v svém osamocení, jež je jen krutým
zdrojem nejistot. Celý další vývoj Horův spěl za překonáváním rozporu mezi Šalebným
lákáním snu, t. j. nedůvěry v poznání skutečnosti a ve vědomí o skutečnosti, snu bez víry
a tedy i pravé lásky, a mezi touhou po zakotvení v bezpečném středu srdce, v jistotě
a lásce. Tento rozstup nedařilo se překonávat rázem a zcela, bylo to pak leckdy neusmířené prolínání, marné pokusy, jež jen prohlubovaly nihilistický pocit beznaděje a neúkojnosti.
Hora je v samém základě básník harmonisující, jenž překlenuje nebezpečné trhliny
v duši smířlivým duhovým mostem melodie, hudby. Ale přesto, vykoupit se, jak se zdá,
již konečně, z mučivého neuspokojení a nabýt určité toužené jistoty, dal Horovi teprve
jiný čas, dolehnuvší naň se vší tíží svého hutného a skutečného obsahu. Hora sice již
v Tichém poselství projevil v ů l i vymknouti se vábivé opojnosti snu (»... Na neshledanou vteřiny, zastávky, Šátky, lesní rohy, dobrou noc, sny mé otčiny, jež snil jsem, jak vás
snil tak mnohý...«) a stanouti na půdě drsné a jinak, pravdivěji krásné reality (»uprchlík
snů, zas hlíny kus, jejž prsty času v zrno drolí«), ale teprve tehdy, až tato vůle nalezla
životní látku síly tragické, mohla se uskutečniti - hlubokým a bolestným prožitkem. Sbírka » D o m o v « z r. 1938 znamená cestu přípravnou - nejedním zdůrazněním skutečné
hodnoty mravní a ethické, nejedním účtujícím pohledem nazpět, ale zároveň již i nabytí
jistoty. V dvojčlenné básni Dvakrát nad Prahou staví Hora do kontrastu někdejší »nevěru a bolest srdce svého, neklid svůj, své nezakotvení« s nynějším svým spočinutím
v kypivé mnohosti života, jenž je zápas a utrpení, ale i láska, živá a bohatá právě v nich.
»Život chtěj či nechtěj, vře a kypí. Jsi jen včela rozklenuté lípy, město dole dunící je úl,
nad nímž život v nesmírno se vzdul. Mezi lidmi, na staletích stoje, pro zítří tu tavíš
srdce svoje, slabá páka, nepatrný svor pracující země v lůně hor. Zmaten lidskou krutostí, jdeš dále, není však už proč a není ale, j e n o m t v r d á , k r á s n á j i s t o ta
o b h a j o v a n é h o ž i v o t a , a ty budeš, silou její ovát, ještě v smrti si ji opakovat.«
A tato jistota, jistota domova, byla v dalším, dovršujícím vývojném stupni podrobena
těžké zkoušce ověřovací, musila projít opravdovým ohněm očistcovým, spalujícím vše nepravé a slabé, a vyšla spíše posílena, prosycena novou vírou a láskou tragickou, vyšla
vítězně. Toto očistné vítězství vyličuje báseň Jan houslista.
Tuto báseň bychom stěží mohli jmenovat eposem, třebas se mu zevním vzhledem
blíží. Svou strukturou napovídá nejspíše ještě útvar baladický - děj celkem skrovné osnovy postupuje tu mezeroví tě, často je to jen letmý dějový dotyk, lehký, nastíněný obrys,
vzdálený náznak, tedy to, co charakterisuje baladu v moderním, a také Horově pojetí, baladu prosycenou hojným živlem lyrickým. Lyrický je celý niterný vzruch této skladby,
a také básnická řeč až na nepatrné výjimky (v dialogu, kde na jednom, dvou místech
uklouzlo Horovi pero do groteskní triviality) v své výrazové intensitě a pohnutosti je
daleko blíže expressi lyrické než jakémukoliv slohu skutečné básnické epiky. Není tu ani
pevnějšího sepětí komposičního, děj je co chvíli přerušován digresí meditativní, vzpomínkovou a pod. Báseň se skládá z šedesáti pravidelných, složitě rýmovaných dvanáctiveršových strof, které jsou nejednou významově navzájem osamoceny - ani mimo epický
podklad není tedy skladba nějak výrazněji uceleným útvarem.
Toto vše by bylo možno vésti jako výtky, kdyby báseň Jan houslista skutečně chtěla
být objektivní epikou. Není však právě tomu tak. Téměř vše jest zde chápati v platnosti
přenesené, v platnosti symbolu. Ta báseň, přes svou formu, je žhavě přítomná a zjitřeně
subjektivní. Hora, jemuž je cizí každé křiklavé gesto a každé slovo příliš se vnucující
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svou doslovností, zvolil zde objektivně opisnou a přece zřetelně významnou symbolisaci,
aby jí, jakoby jakýmsi »tichým poselstvím« vydal svědectví o síle své básnické m y š l e n k y . Neboť jde vskutku největším dílem o myšlenku, jež je vlastním kladem Jana
houslisty, proto mohla být tato myšlenka básnicky vyjádřena nejlépe pomocí epického,
objektivního symbolu, jímž jest zde předvedení jednoho typického osudu. A tak typickým osudem houslisty Jana je nám symbolisován hlavně osobní osud básníkův, ale spolu
s ním, jak je pochopitelno, i obecný osud český. Jen nepatrný je v básni podíl svéprávné
a neosobní epiky, jinak téměř všude vytušíme význam přeneseně osobní, podepřený také
příslušným živlem reflexivním. A tento význam osobní šíří a prohlubuje se na vrcholných
místech až k dosahu obecně národnímu.
Osnovným námětem této symbolisace je: odloučení od snu a zakotvení v skutečnosti,
návrat z cizích dálek k domovu a znovunabytí toho, co je s ním spojeno, jistoty, víry
mladosti a mravní síly, jež z ní vyplývá.
Houslista Jan se vrací z daleké pouti světem do domova, jsa puzen nostalgickou
touhou po něm. Nevěřil v něj kdysi, odešel z jeho malosti za dobyvatelským snem - hrál
v cizině, rozdával své umění cizincům, ale nyní, když byl pochoval i svoji ženu-cizinku
v cizí půdě, cítí, že se musí vrátit ke kořenům. Celý život před tímto návratem připadá
mu jako pouhý sen, pouhý dým, i zříká se nejistoty snu a dálek a přichyluje se k neklamné tváři domova: »Tam daleko stín lip a klenů, zde jenom dálka, oceán, nic bez
míry a beze bran. Sbohem, ty nekonečnosti má!« (VI.) Jan zpytuje svědomí a doznává
si, že promarnil dary domova, schystáné pro jeho čas, nyní již pohlcený minulostí. »Jen
vítr, vítr ve mně rost, i plul jsem jím, pták stěhovavý, ve větru doma, kolem hlavy šál
snu, jenž bez domova vlál... Mé housle! Cizincům jsem hrál...« Jako kajícný marnotratný syn vrací se tedy Jan - a přichází do doby těžké; opakuje se starý osud jeho země,
dějinný vichr překotně obrací opět několik stran její bolestné historie. Rodný dům Janův
je tich a opuštěn, matka se nedočkala synova návratu. Leč nezoufá Jan. Právě proto se
vrátil z dálky a nejistoty snu, aby n a l e z l a obnovil si domov v jeho skutečnosti, ať
je jakákoliv. Marnotratný syn miluje nyní domov láskou tragickou a hlubší o to, oč více
jej vzdálila kdysi věcí domova jeho zpronevěra. Z té vzdálenosti odcizení je nyní shledání s t a k o v ý m t o domovem lítostnější, hlouběji naléhá a zarývá se do svědomí. Jan
se ptá po duši své rodné země a slyší z jejích hlubin znít h u d b u , kterou mu země
odpovídá. Hudbu, v níž souznějí hlasy dávna, hlasy mrtvých s živou přítomností, melodii,
jež vyzývá i Jana, aby vzal do rukou housle a h r á l . . . Zde jsme u samotného jádra básně
Jan houslista, jádra ethického. Jak se bránit krutosti osudu? Jen láskou, jen rozdmycháním plamene lásky! Líbati růže ran, hráti, hrát, třebas za vzlyku úzkosti. Nedbat naseptavačství rozumu a věřit mladistvou vírou. »Mladosti, soupeřící s časem, co díš dnům,
jež se vzdalují? Nechť třebas běsy viděla jsem, já d o u f á m , v ě ř í m , m i l u j i«
(XXXIV.). Kolik ethosu hrdinského, kolik energického pathosu bylo pak vysloveno
těmito verši: »D á l , r ů ž e , v o ň , d á l , v ě t ř e , v ě j , n e b ž i v o t , ž i v o t n e s m í r n ý j e , j e b o l e s t n ý j a k p o e s i e a úrodný jak zahrada, jež v tisíc úst se rozpřádá jak roztančená balada, a tisícerými rty pije ze džbánu boží historie.« (XXXVIII.)
Jak velký význam se tu přikládá principu hudebně harmonisátorskému, vysvítá z veršů:
»A hraj. Svět hudbou nově děje se novým řádem v srdci tvém. Jím stíněn vstoupíš do
aleje, jež stoupá k Bohu závratném.« (XL.) Symbolika hudby je dále rozvíjena v Janově shledání s někdejší jeho láskou, Katy. Ona, ztrativši muže i syna, domov, nebrání
se již ani ztrátě víry. Hrát, tvořit zdá se jí lhaním nadějí. Jan jí vsak odpovídá: »To je-
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nom žal vás obelhal« - žal, trýzeň osamění, propadání sobeckému smutku. A opět symbolicky vede ji sám na spasnou cestu obětovné objektivisace: pořádá koncert pro d ě t i ,
jež si byl pozval, v kvetoucí zahradě. Uprostřed dychtivých, okouzlených posluchačů nachází Jan dávné kouzlo a smysl svého umění, uprostřed těchto oddaných, věřících srdcí
dětských vrací se k Janovi osvěžená láska, pokora, »cesta v modro cest«. - »Přicházíš, třeba po popelu, jak Orfeus mhou asfodelů, mladosti, víro, zázraku ?« To dětská víra rozezněla v rukou Janových hudbu a zasvětila v »sen, který dozrál v plameni a vírou odňat
od plamene, zas klenbou nad námi se klene.« (LVI.) Jan touží, aby mu bylo rozuměno
doma, aby mohl upevňovat jistotu domova i v jiných. »Byla jsi? Byl jsem? N y n í
j s e m a j s m e , dvě větve ohni vzaté« - tvrdou a krásnou jistotu obhajovaného života.
Celá skladba jako by byla sevřena do protikladu dvou paralelně symbolisujících
obrazů - počátečního a závěrečného: »Jak kapky jsme se rozpršeli po Široširém světě
tom«, a »Jak kapky jsme se rozpršeli a j a k o d e š ť j s m e v s á k l i v z e m . «
Tím byl dovršen, jak jsme již řekli, Horův příklon k skutečnu (ovšem ne již hmotnému, nýbrž nově, z duchovního středu viděnému), k životu - poesii, příklon, jenž je
v těchto okolnostech hrdinským počinem ethickým. Nerozklenul se ještě více, jak by bylo
bývalo možno Čekat, rozpor snu a skutečnosti, nýbrž naopak, byl překlenut vykupující
mocí harmonisační, hudbou, melodií, jež jako krásná, neodolatelně mírná povodeň zaplavuje a zakrývá všechnu drásavost zoufalství, všechna úzkostná a malověrná úskalí
a rozlévá se ztišeně a odhodlané. Hudba - toť právě nejvlastnější řeč tragedie a jejích
zlomů, jejích strmých rozklesnutí, jež skrze n i spějí za usmířením a vyrovnáním v lásce
sebe samu zachraňující, byť i krvácela. A tak onen symbolický význam hudby, pronikající
Jana houslistu veskrze, v motivaci zevní i vniterné, v básnickém výraze i v myšlence celého díla, je významem ethické touhy a lásky, jež chce účinně působit v životě. Hora
odmítl, a učinil tak vlastně u nás zatím ojediněle, chladný a sobecký dramatický rozpor
snu a skutečnosti, a v mužné statečnosti n e o p o u š t í ž i v o t , chtěje jej právě k podobě snu přetvářet. Je v tom, znovu to opakuji, velký příklad ethický, jenž nemůže pominouti s okolnostmi, za nichž vznikl, je v tom i jakýsi rys křesťanské pokory.
Nesplnil-li Jan houslista zúplna všechny požadavky umělecké, jež by jinak naň mohly
být kladeny, zůstává památným dílem své doby silou své básnické myšlenky. Ta je
v tomto vzácném případě nejen básnickou, ale i plně a naléhavě životnou - a my se skláníme opět jednou nad poesií vpravdě ze života a - pro život.
Květen 1940.
Jaroslav Červinka

Dluh české literární historie
Na okraj nové edice de Waldtových »Chválorech«
Osvícenství se drsně zaťalo do kořenů rozvitého stromu baroka. Jménem jediného
zákona - rozumu - plenilo vše, co vyrostlo pod paprsky nadpřirozeného světla. Obzory
se zúžily, pravda sahala až k horizontu rozumu, co bylo za touto mezí, bylo lží, klamem, tmou. A tak vyspělý barok, který se u nás právě tak jako jinde projevoval stupňovaným kultem metafory, alegorie a vrcholnou formou concetta - a to již jen v kázáních, neboť jinde po zdařilých, ale marných pokusech nenalezl živné půdy - stal se nevkusným, ba odporným živlem pro osvícené hlavy vzdělanců. I kněží-kazatelé, typičtí dě-
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dicové barokního bohatství v našich zemích, ocítají se ve Školách osvěty a vycházejí
z nich s novým, osvíceným světovým názorem i vkusem.
Smrtící ranou pak zasáhla jej pastorálka theologů-osvícenců. Nová generace odvrací
se od minulosti s gestem pohrdání.
To se však nedělo jen u nás. I Německo prožívalo změnu hlídek, a to mnohem
bouřlivěji. Rakouský vládní režim přál osvícenství, proto se zahnízdilo u nás tak houževnatě. V Německu jen taktak pozvedlo hlavu a již tu vyrůstá klasicismus s Schillerem
a Goethem. Ve stínu kultu těchto dvou zjevů zapadlo vše, co nedosahovalo jejich výše,
ať již současníci (ti však na sebe přece jen dovedli upozornit), či nedávná minulost,
kterou nikdo nekřísil a na níž se usazoval prach zapomenutí. Trvalo to velmi dlouho,
než němečtí liter, historikové upřeli pohled k tomu, co bylo před Goethem a Schillerem.
Teprve v dvacátém století začali hledat a nalézat obdobu výtvarného baroku v bohaté
literatuře téže epochy.
Naše osvícenství vystřídal klasicismus. Co bylo jeho předností? To, že se už začalo vskutku česky psát, a to i něco jiného než jen gramatiky, historické a jiné vědecké
traktáty. Ryzí poesie žila již jen v lidu v písni světské a duchovní, zděděné ze zapomenutého baroka. Osvícenství porušilo poesii v kořenech, a tak se celá generace nezmohla než na pokusy Thámovy a almanachy Puchmajerovy. Teprve Jungmannovými
překlady proniklo k nám trochu krásy. A pak až básně Rukopisů dávají tušit, v čem je
poesie. Tu však již probleskuje český romantismus. - Nikde není velikánů - jako Goethe
a Schiller - jejichž blízkost a velikost by pohltila vše ostatní. A přece na barok nikdo
nevzpomněl. Jeho životodárná míza však ješte proudila v poesii Máchově a Erbenově.
Pro literární historii zůstal barok zemí zapomenutou a úmyslně zapomínanou. Positivistické generaci let devadesátých se zdálo, že česká literatura v pravém dědictví předků
jen husitských a bratrských byla udušena vlnou protireformace čili rekatolisace a že
přestala žít. Literární dějiny potomní vývoj zaznamenávají jen pro úplnost a jako dokument mrtvolného procesu... Začátek nové české literatury a vůbec české kultury začíná
se opět osvícenstvím.
Tak viděla věci positivní Škola Vlčkova a Gebauerova, tak stavěla své these. V osvícenství se zhlídla a z něho pohodlně vyšla. Přehlížejíc český literární barok, přehlížela
i problémy k řešení nepohodlné, avšak nutné a prospěšné.
Teprve poslední desítiletí začíná viklat základními kameny dosavadní stavby dějin
české literatury. Jsou to postřehy Součkovy a zvi. Bitnarovy a Vašicovy, které rušivě zasahují falešné zdivo. A především jsou to edice barokních textů samotných, jež zbavují
toto období kletby zapomenutí a nespravedlivého pohrdání, překvapujíce nás živou krásou
i dnes - po dvou stech letech odstupu.
*

Poslední takovou krásnou edicí jsou Chválořeči Ondřeje Frant. de Waldta. (Vydal
je a komentoval prof. Vašica; předmluva od Jak. Demla; graf. úprava Ant. Strnadla a
Jiřího Marka; vyšly nákladem Marie Rosy Junovy v Tasově na Mor. k velikonocům
1940. Str. XXVIII + 238, cena 60 K.) Je to jen výbor, asi pětina (8 z 39 kázání) české
homiletické sbírky autorovy. Kázání vyšla původně r. 1736. Vezmeme-li do rukou kázání
některého pozdějšího osvícenského kazatele a pokusíme-li se číst, čiší z věci nuda a z řeči
plíseň. Vhodně vzpomíná Jak. Deml v předmluvě slov Vašicových o tom, »jak se dovedli
čeští kněží kazatelé sžít s jazykem i duchem lidu a povznésti jej k vyššímu duchovnímu
smyslu - jak dovedli i z těch nejhrubších prvků lidového jazyka vykřesati nejjemnější
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oheň myšlenky a otevříti nejprostší duši cestu k vrcholkům ducha« (str. XVI). Náznakem kazatelovy lásky a úcty k mateřštině je i tato prostinká věta z jeho dedikace: »Doufám, že jako v mušli perlu, tak v Češtině, co v Škořábce, jakožto českého jazyka milovník,
pravdu křesťanskou Vaše vysoce důstojná Milost najiti ráčíte.« (Str. 14.) Láska k jazyku
byla de Waldtovi klíčem k tajemstvím jeho krásy a jejich svéráznému tlumočení. Kouzlo
a úsměv řeči je snad tím nejpodmanivějším prvkem, který nám knihu i autora činí tak
blízkými.
Kdo však má i trochu náboženského citu, neubrání se silnému dojmu ze slova
mocné víry. Kazatel byl především »minister verbi« - služebník slova, hlasatel pravdy a proto jej věřící rádi poslouchali, ba oddaně za ním šli, aby ho slyšeli. Měl v sobě
cosi čarovného. Davy Šly za ním, za kouzelnou flétnou jeho výmluvnosti. To bylo dílem
náboženského posvěcení.
De Waldt je typickým představitelem Českého vyspělého baroku kazatelského v jeho
vrcholné fázi. Konceptuální sloh s originální stavbou a bohatstvím výrazové plastiky
dává jeho kázáním ryzí barokní patinu a Činí jej virtuosem duchovní výmluvnosti stejně
osobitým a vynikajícím jako jiní evropští kazatelé, pěstující tento genre duchovní řeči.
De Waldtovo concetto srší jiskřivou myšlenkou, svěží obrazností a nevyčerpatelnou
vynalézavostí. Jeho duch ponoří se do hloubky alegorického smyslu Písma sv. - a již
se před námi rozvíjí jakýsi tajemný a dosud nám skrytý význam biblické události nebo
výroku. - Sledujme jen koncept, kde projev Magdaleniny kající lásky s vonnými mastmi a osušováním nohou Kristových proudem vlasů promítá kazatel na každého věřícího poutníka do nebes - který má složiti k nohám Kristovým poklad dobrých skutků a těmi
utírat jeho nohy... (str. 88n.). - Vzpomeňme, jak se v jeho duchu mění scéna na poušti,
kdy Mojžíš zázračným zásahem dal vytrysknout pramenům, v obraz poutníků, umírajících žízní hříchů, a jak jim klade do rukou prut pokání, otvírající záchranné vody slz!
(84n.)
Jindy opět vzlétne orlím křídlem svého intelektu až k výšinám možnosti, dotkne se
pólu myšlenky a v závrati ji srazí do propasti antitésy. - V svatoanenském kázání pozval
posluchače s sebou na lov na moře. Až je má za sebou, obrátí se k nim: »Hela! co to?
co to? chceme loviti, ryby chytati? I co kdybychom byli sami zlovení, chycení? Myslili
jsme, že my jsme rybáři, a zatím jsme ryby.« (Str. 104.) - V kázání svatoprokopském
kupí protiklad na protikladu. Hned představí čerta chudého, a ihned zas bohatého.
Andělé jsou chudí - čert bohatý. A dokonce i Kristus je ubohý se svým stádečkem vyvolených proti houfu ďáblových zavrženců!
Rád si pohrává s významem slova, zbavuje jméno originální etymologií jeho záhady
a vyloupne z nepatrného jádra pestrý symbolický útvar konceptu. Vraťme se opět k tomu sedmeru ďáblů, jež zapřáhl do pluhu sv. Prokopa, prozradiv nám napřed na každého
z nich nejen jeho jméno, nýbrž i zákeřné úmysly! - A kterak luští i ty nejtěžší záhady
jmen na rodokmenu sv. Václava (l65n.) ! - Stačí mu dvě tři slova z evangelia, aby jimi
vymaloval neklamný portrét apoštola (Petr, Matěj, Bartoloměj - v kázání o sv. Jakubu,
str. 71). - V kázání o sv. Václavu užil i tajemné barokní kabalistiky čísel (I64n.).
Nuže, to jsou jen náznaky kazatelova pracovního postupu. Koncepty s biblickým
kořenem, nebo vyrostlé na Širokém podkladu intelektu básníkova či plodné půdě jeho
rétorické výmluvnosti, střídají se ve stálé variaci jeho řečmi. A přece tyto koncepty - ať
již nahozené, či detailně propracované - jsou jen prostým nástrojem kazatelova umění.
De Waldtova síla tají se v architektuře skladby. Koncepty jsou mu jen stavebními
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kameny, potřebnými k rozmachu stavby. Živá jiskra architektonického nadání vdechuje
jeho řečem tvar skvělých staveb výtvarného baroka.
Nejsa již poután pravidly humanistické ražby v konstrukci řeči, uplatňuje svou výtvarnou vlohu v svrchované míře. Konceptuální genre vyrůstá totiž z intelektuálního
živlu a vyžaduje neobyčejné zručnosti rétorické. Vzpružinami nejsou mu již opatrné
a brzdící zákony starší generace homiletické, nýbrž důvtip, bystrý postřeh a kombinační
schopnost kazatelova. Říkalo se tomu »ingenium et argutia«. K tomu je třeba svobody.
Proto má kazatel při své architektonické práci homiletické co největší volnost. Plán řeči
je samostatným tvůrčím činem jeho ingenia a zároveň zkušebním kamenem řečnického
talentu.
V tom smyslu jsou de Waldtovy panegyriky bez výtky. Každé »argumentum«, t. j.
základní téma a linie osnovy, má svůj rámec. Nikdy neužívá starého rámu pro nový
námět. Jako malíř jinak vidí a koncipuje obraz sv. Prokopa a jinak sv. Václava. A i když
káže znovu o témže svatém, pozoruje jej opět jiným zorným úhlem, s jiného místa,
v jiném světle.
V nevlastním panegyriku o sv. Matěji vzdá v úvodě chválu světci, který si jí zasluhuje, a postaví »a contrario« své argumentum: »ohavný, a škodný zvíře«. Vzal si na
mušku pochlebníka. Tepe tedy neřest morálním útokem. Osnova řeči je prostá: líčí podobu a způsoby chování tohoto zalegorisovaného zvířete pochlebenství, odhaluje jeho
bílé roucho, pod nímž se Černá ohyzdná kůže. Jakým psychologickým bohatstvím vystihuje kdejaký odstín této neblahé lidské vlastnosti! Jakoby před posluchači rozvinoval
pestrý vějíř fysiognomií. Střídá se příměr s příměrem, a diagnosa duševní nemoci nemůže
být jasnější.
Ztrnulou osnovu řeči s obměnou středních částí (výklad - důkaz - vyvrácení námitek - uživotnění), na niž jsme zvyklí u kazatelů humanisticky školených, u de Waldta
nenajdeme. V jeho řečech je základním principem stálá změna, variace konceptů, jejich
hra ve volném pohybu.
Ani tématické kázání o »kunstu mlčení chvalitebném« na den Proměnění Páně nezlákalo jej k užití statické formy. Rozhodne se »učit« věřící tomuto »kunstu«. Mrtvou
akademickou formu poučení nahrazuje však živým dialogem, jejž rozpřádá s jednotlivými stavy svých posluchačů. Chrlí vodopád výtek ženám a odzbrojuje jejich pohotovou výmluvnost. Vážně se obrací k mužům, jimž klade tuto vlastnost téměř jako výsadu
před zraky. Pohlédne však bystřeji do jejich řad a objevuje mezi nimi »secretarios«
a »consiliarios«, kteří však nemají nic společného se svým jménem, a zasluhovali by pro
svou tlachavost spíše titulu »referendarii«. Taková extempore - někdy až žertovného rázu
- dodávají řeči živého spádu. Mezi tím se proplétají příklady, fábule (bajky), verše básníků a lidová rčení. Celé kázání otáčí se sice kolem jednotného středu »argumenta«,
než perspektiva pohledu je vždy jiná.
Řeč na neděli Křížovou je podložena plánem jakéhosi filmového pásma, na němž
»suplikanti s memoriály se přivádějí« (187). Opět tedy pohyb, střídání obrazů.
Osobitým komposičním znakem de Waldtovým je dramatisace řeci.
Dramatické prvky nechybějí ostatně žádnému jeho kázání. Typickým »předváděním
osob dramatu« je na př. představování apoštolů v kázání svatojakubském nebo karakterisační výstupy různých tříd lidí kázání svatojanského (Stětí sv. Jana Křtitele). Antitetický zvrat v konstrukci řeči na sv. Annu, kdy náhle z rybářů činí ryby, má do sebe cosi
z dramatické zápletky. O růstu napětí, zauzlování děje možno mluviti v celém pane-

323

gyriku svatoprokopském. Vždyť tu se již odehrává scéna za scénou jako na jevišti
v spádném divadelním tempu. V pravé kazatelské drama záměrně vypracoval tragedii
života sv. Václava. Tu se uplatňují téměř všechny požadavky dramatické stavby. Prolog
je jakýmsi samostatným miniaturním panegyrikem světcovým. Vrcholí v rodokmenu
sv. Václava, v pravém to básnickém zázraku z alegorií, etymologií, amfibolií a příměrů.
Vlastní drama rozkládá v sedm obrazů - dějství - z života světcova, viděných v sedmi
dnech týdne tak, »aby na každý den jedna se dostala scéna, totiž vyjití a proměna života
svatýho Václava« (170). Hýřivá obraznost evokuje posluchačům prostředí i děj takřka
před zraky se sugestivní silou. Stávají se z nich spíše diváci než posluchači. A přece
i jeho slovo je mocné jako křemen, z něhož srší jiskry. Hned vibruje v líčení, v evokaci,
hned se chvěje v apostrofě či otázce, a již se odstiňuje v dialogu... Nelze tu citovat, tu
lze jen recitovat, a ještě víc: kázat, kázat s gestem barokního řečníka!
Dramatisace je de Waldtovi tvárným zákonem po výtce. Cítíme to nejen ve stavbě
kázání, nýbrž i při zkoumání jeho výrazových prostředků. Myšlenkovému bohatství, tvořivé invenci a živé fantasii nestačí jednoduchý útvar věty sdělovací. Této formy užívá až
v poslední řadě, a to pro místa klidu. Častěji provází své emfatické gesto otázkou nebo
zvoláním. Než i to je málo pro jeho výmluvný pathos - proto tak často vybuchuje v dialog. Aby měl s kým hovořit, potřebuje živou osobu nebo živého tvora. Někdy oživuje
i věc a rozpřádá s ní rozhovor. K tomuto oživování potřebuje vhodných tropů, proto
jsou příměr, personifikace, alegorie jeho nejběžnějšími aktualisačními prostředky. Prostá
metafora nestačí jeho náročnosti. Ta vyhovuje lépe střízlivému kazateli, jako byl starší
Daniel Nitsch. Silou příměru se mu však nikdo nevyrovná, ani Nitsch ani Jar. Dvořák
z Boru, kteří jím tak zručně vládli. Bohatstvím básnických figur se mu blíží Fr. Matouš
Krum. Avšak jeho výraz je příliš jemný vedle mužného a smělého obratu de Waldtova.
Bylo-li pro barokního kazatele concetto cílem ctižádosti a měřítkem ingenia, může s de
Waldtem v tomto směru soupeřit jen Boh. Hynek Bilovský. V komposici jej však autor
Chválořečí nepochybně předčí, a to právě svým dramatickým živlem a dynamikou, jež
jsou podstatnými znaky barokního stylu.
To jsou jen náznaky homiletické metody de Waldtovy. Estetický rozbor formálních
výrazových prostředků, zvláště básnického příměru ústícího v personifikační alegorii
a pak všech jeho řečnických figur od apostrofy přes záměrné »repetitio« až ke všem těm
krkolomným amfiboliím, by teprve ukázal pravou literární hodnotu jeho díla.

Mluvíme-li tedy o dluhu české literární historie, není to nadsázka. Vždyť Jar. Vlček
neuznal de Waldta ani za hodna zmínky ve svých Dějinách lit. české. Byť však i neznal
jeho skutečného významu, kterého nabývá de Waldt jako zástupce českého literárního
baroku, přece mu neměl právo upřiti místo po boku těch, jimž český jazyk v té době
tolik ležel na srdci. - Kéž tato půvabná edice de Waldta není jen splátkou na dluh,
nýbrž podnětem a příslibem nových! Neboť jen texty samy, oživené a přístupné, usvědčí
pokolení nevěřících z nepravdy a zaujatosti a pohnou je snad k studu nad onou smutně
proslulou frází o barokním »temnu«.
František Němec
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KNIHY A UMĚNÍ
Nová poesie Jana

Dokulila

Dokulilova poesie*) je výrazem vztahu duse, žasnoucí a nadšené, k velebnosti božské krásy a slávy, zjevené na zemi. Duše, která se odvděčuje za svůj úžas - závrať radostného, překypujícího naplnění a opojivého prosycení života, úžas, jenž je milostí zraku otevřeného a sladce zraňovaného jiným, duchovým světlem - hymnickým slovem
chvály a oslavy.
Dokulil, sám zasvěcený překladatel středověkých hymnů latinských, touží dobrati se
v své poesii té zvláštní plnosti, onoho pocitu, působícího až závrať, pocitu poslušnosti
země, velkolepé a záměrné souřadnosti všeho jejího stvoření a dějství, jež vzkypěním,
rozrostem a rozžitím jen větší chválu prokáží té svrchované vůli, která neviditelně panuje
nad nimi v neskonalé přejícnosti a lásce. Ona závratná plnost, jež vzniká intensivním
prolnutím hmotné, konkrétní a zjevné skutečnosti s obecným smyslem každého stvoření,
který ji prodchne onou vyšší záměrností vyznavačskou, vnuká přímo básníkovi touhu po
»milosti souznění« s radostným životným vyznavačstvím světa veškerého. Básníkovi je
dáno chválit Boha slovem - i stává se posléze hymnikem, jenž v radosti i bázni, hluboké
důvěře i pokorné jistotě vyslovuje tak odvěký důstojný úděl lidský, zneuznávaný leda
zaslepeným pošetilcem.
Hymnikem je Dokulil v nové básnické sbírce »Lidský živote«. Chválou zde však
rozumějme nejen chválení vyslovené - vždyť pouhé zjevování krásy, její pojmenování
a ozřejmění jejího smyslu jsou činy básníka chválícího. Lze říci, že Dokulil zůstává
v klínu země, na prahu své krajiny, která jest kteroukoliv krajinou člověka milujícího
a věřícího, jako básník své země stojí na její půdě, ale jen proto, aby ji mohl tím dravěji
zasáhnout a protknout svým žhoucím viděním, jež z ní křeše v oslnivých blescích všechnu její velebnost a slávu. Dokulil vychází do své krajiny, ponejvíce živoucí krajiny
rozeplálého léta, aby v ní extaticky sytil svůj hlad po kvasivé plnosti božského tvůrčího
díla, aby se vzdával, obnažuje svou něhu a nitě svou lásku, souznění s tichým tryskajícím
chorálem nesčetných stvořitelských chvil. Neboť vše je básníkovu zraku znovu a znovu
zázračné a krásné, jako v první den. »Rok za rokem jak list za listem básní, obrací krajinu a vždycky nově zpívá. Verš za veršem se tvoří dnové krásní, v blankytných pramenech písní neubývá.«
Veliká je Dokulilova láska k životu: láska pravá, křesťansky pokorná, jež ve víře
nepozbývá naděje: »Tisíckrát poražen usmívej se Šťastně a v srdci svém buď jako záhon
prost: znáš slunce žeh a konev večerů a června horoucnost!« - »Tisíckrát pokořen vrať se
k brázdám duše a vdýchni hluboce snů vůni kořennou: v květ heřmánku je nebe namícháno svou šťávou vznešenou.« Je to tedy vědomí, že v každém, i tom nejmenším a
slaboučkém životě se zjevuje a zpřítomňuje moc lásky Boží, co Činí Dokulilovi bytostně
každý projev života drahým: proto je u něho hodně motivů obnovující se přírody, jejího
vzkříšení, jež je mu více aktem podstatně duchovním, symbolickým - radost a láska života
vítězí tu nad nicotou a zmarem smrti. Ovšem, Dokulil míní lidský život oplodněný
Duchem - plodně zraněný tajemstvím: »Ostří jasné do nás vnikne, rozevře plod veliký;
*) »Lidský živote«, vyd. B,. Rupp v edici Harfa, Praha 1940.
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duše, kterou uvnitř chová, zardí se až do nachova ohnivými jazyky« (b. Tajemství třetí).
Ve sbírce jsou i básně s motivy mariánskými i básně vroucné a oddané prosby
k Ježíši narozenému. Zde zní hymnická poesie Dokulilova tišeji a důvěrněji. - Je však
třeba pozastavíti se u samotného básnického výrazu Dokulilova. Jeho poesie je poesií
hymnicky vyznavačskou, ztvárňující mocným gestem duchovního prozření látku skutečnosti. Odtud se ovšem děje tlak i na básnický výraz, který je pak mocně plastický a
obrazný. Dokulil má obrazy, často směle personifikující, které jsou ve snaze o konkrétnost co nejostřejší a nejnaléhavější přehnány až v jakýsi expresionismus obrazivý. Jsou
to hyperboly obraznosti. Nadsazená energetika slovesa proměňuje tkvění nejednou přímo v prudký pohyb (»Trs narcisů, hrst blesků v hlínu vťatých... Sníh jabloní nad šedí
kmenů pění... zář vráží do zahrady« a pod.) ; dochází často k úsilnému zhmotnění jevu
nehmotného: »- nebes křišťálné kmeny, krev ticha zpěněná, tmy pukající, sloup modlitby,
sloup zpěvu« a pod. Jsou to zvláště vznícené představy žehu a mocného tryskání, tak
čteme u Dokulila: »plna ovocem teď jiskří zahrada, oheň mízy tekoucí, v žluť žvavých
trávníků si slunce sedá a hřeby podběle se zlatem rozpálí, ohnivě třaská Červenec zrn
i láva lip« a pod. Stejně hyperbolický je obraz o »příbojích poutí s písní zlatou pěnou«.
Jest patrno, k jakému nebezpečí vede výraz takto přepjatě obrazný, zvláště když si
oproti němu nezjedná rovnováhu stejně silný a podmanivý básnický cit: báseň se rozkolísává, jednotlivé obrazy jaksi vybíhají, není tu ucelené plynulosti. A zejména tam, kde
nehledí na ekonomii básnických obrazů, ocitá se Dokulil až v blízkosti mechanismu
jižjiž tuhnoucího v samoúčelnost (srv. k tomu, že se některé obrazy v samotné této
sbírce opakují).
Dokulilův verš jeví někdy jistou pracnost a nezřetelnost, přičteme-li k tomu pro
jednotlivé básně jaksi asyndetické připojování motivů, jehož vinou ony básně postrádají potřebné významové plynulosti, nemůžeme Dokulila zbavit pro některé básně
(Hřbitov, Pascal) výtky tvaru neprojasněného, nedokonaného.
Bylo by dále možno vytýkat Dokulilovi závislost na jeho básnickém krajanu Zahradníčkovi. Je tu sice leckde obdoba snad až doslovná - přesto je jisto, že Dokulil spěje za
vlastním básnickým obsahem i výrazem. Více ticha, jež zdaleka nemusí být slabé a jež
s sebou přináší i jas a melodii, by velmi posloužilo jeho poesii.
Kveten 1940.
Jaroslav Červinka

Báseň o d ě t s t v í
Jozo K. Šmálov: »Dumka o detstve.« Vydal Vyšehrad v knihách Řádu, str. 34, K 10.-.
Šmálovova prosa evokuje s básnickou svěžestí a pronikavostí věk dětství. Ono bytí,
kdy každému z nás je vlastně dáno prožívat znovu zázrak stvoření, obdivovat a prvně
chápat tajemství všeho kolem nás, radovat se z plnosti a barvitosti života, věcí a barev
v sobě a kolem sebe, spatřovat krásno zde na zemi a hrát si jako v ráji. Tato podstata
dětství, ona melodická bytostná plnost, v níž sen, skutečnost a život jedno jsou, je Šmálovovi obrazem ráje, který trvá do té doby, dokud poznání bolestí, nedostatku, neúplnosti
tohoto světa a vědomí času neuzavře jako nový pád Adama a Evy i tento ráj. Duch
dětství, k němuž se pak celým životem jen usilovně probíjíme, je tím ohrožujícím Činitelem, který nás vyzvědá, abychom přes zábrany všeho zla dospěli od ráje prvotního k ráji
novému, k novým nebesům.
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Básnicky vzrušené volání po duchu dětství je zároveň hymnickou chválou bytí a hry.
Šmálovova řeč si též uchovává onen dar úžasu, radosti a nadšeného vzletu, pro který
velebí dětský věk a pro který lze poznat bezpečně, že nasloucháme básníkovi. Jenže tento
básník není jen zaujat horoucí touhou sděliti se slovem o krásu dětství, jemu jde rovněž
o to, aby nám spíše vnukl než jen podal tajemství zákonnitosti života v dobru a kráse
bytí.
Karel Vach

Šest k á z á n í z H o m i l i á ř e

opatovického

Vybral, přeložil a doslovem opatřil Karel Doskočil. V úpravě a s kresbami Otty
Stritzka vydal »Vyšehrad« v Praze 1939, jako vánoční tisk Katolického Literárního
Klubu (47-[I] ss.).
Homiliář opatovický jest latinský kodex, chovaný v Klementinu, pocházející asi
z polovice XII. století a obsahující kromě několika homilií o českých patronech, domácího původu, kázání cizí provenience, odlišné povahy i různého stáří. O sbírce, jejíž
vydání pořídil před časem Hecht, neúplně a velmi nedbale, psalo se již mnoho a zabývali se jí i církevní právníci zvučného jména, jako byl Schulte a Ott. Posledně věnoval
homiliáři důkladnou studii K. Miklík, který zároveň vydal části Hechtem vynechané.
Převládlo mínění, které první zdůvodnil Schulte a zastával v podstatě i Miklík, že redaktorem a částečně i autorem homiliáře byl pražský biskup Heřman. Miklík poněkud
modifikoval názor Schulteův, jemuž se stavěl bystře na odpor již Hanuš, v ten smysl,
že Heřman byl i upravovatelem homiliáře, který jest stylově a obsahově jednotný, t. j.
prozrazuje redakci jednotící a upravující ruky.
Doskočil nesouhlasí s názorem, že »kázání nejsou od jednoho skladatele a upravovatele«, což však také Miklík nikde netvrdí. Nepochybně otázka tato zasluhuje nového
zkoumání, ale základem k tomu může býti pouze kritické vydání homiliáře, které rozliší
cykly event. vrstvy jeho podle stáří a pokusí se vyhledat předlohy, také asi cyklické povahy. Do té doby jsou všechny závěry o autorství toho nebo onoho kázání poněkud
předčasné. Tím nepopírám nijak zajímavost některých postřehů Doskočilových, jemuž
na př. »jednotný dobový duch románské zbožnosti« v homiliáři jest »památníkem snažení české církve od smrti Vojtěchovy do Jindřicha Zdíka a Soběslava« a »svědectvím
o tom, jak byl plněn odkaz sv. Vojtěcha, který český stát a národ právě před 900 lety,
r. 1039 slavně přijal«. Doskočil soudí, že základ homiliáře (t. j. první cyklus kázání)
»byl opsán a složen« patrně v XI. století v Praze, v sídle biskupově, a že další kázání
byla zapsána v benediktinském klášteře sv. Vavřince v Opatovicích, kde písař vybral
z předlohy »cyklus od vánoc do sv. Václava«, pak opisoval z »různých předloh«, někdy
po druhé totéž. Tvrzení, že základ homiliáře vznikl v »sídle biskupově« je pravděpodobné a dále možno se dohadovat, že opis jeho se dostal do kláštera opatovického, kde
na jeho podkladě došlo, cestou zatím neznámou, k širší kompilaci, kterou asi v podstatě zahrnuje dochovaný exemplář, nepochybně již také opis. Obtíž je však v tom, že
dosavadnímu badání se nepodařilo zjistit obsah toho »základu« homiliáře a následkem
toho nemáme také představy o skutečné povaze kontinuace opatovické. Stalo-li se zařadění homilie o sv. Jimramu (která jest nepochybně velmi starobylá) teprve v Opatovicích, jak se domnívá Doskočil, bylo by to svědectvím, že písař buď vůbec přeskupil
pražský základ (který pak byl jen »prvním cyklem« zpracování opatovického) anebo
čerpal ješte z jiné staré předlohy, která by zase ukazovala na provenienci pražskou.
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Z homiliáře překládá Doskočil šest kázání, o jejichž domácím původu nepochybuje.
Vedle vánočního kázání prvního cyklu a kázání o sv. Štěpánu, sv. Vojtěchu a sv. Michalu, jsou to zvláště dvě velmi pěkná kázání svatováclavská, jejichž autorství snaží se
Doskočil rozluštiti. První z nich »Videntes fratres carissimi« přičítá sv. Vojtěchovi »z dobové situace, z podání látky svatováclavské, z osobního postoje, z programu horlitele«.
Uznává, že jsou to důvody jen »vnitřní«, ale snad i stylově bližší pravdě než Voigtovy
pro Vojtěchovo autorství sermonu »Licet plura«. Voigtův názor, kterého se přidržel
i Pekař, jest ovšem jen dohad, jako vůbec autorství kusů, sv. Vojtěchovi přičítaných
(zase hlavně Voigtem) není, bohužel, vyřešeno přesvědčivě. Zřejmě i Doskočil pokládá
své mínění o Vojtěchově autorství prvního svatováclavského kázání v homiliáři opatovickém jen za možné. Někdo na př. by namítl (též z důvodů vnitřních), že na dobu
Vojtěchovu jeví se v kázání stav české církve již značně upevněný, úcta sv. Václava, již
jako patrona českého, příliš obecně vžitá a pokročilá (když se na př. srovná s tím nářek
Kristiánův na nevšímavost Čechů k svým světcům) a biskup, přednášející homilie, příliš
rozšafným a obzíravým mužem církevním na rozdíl od sv. Vojtěcha, misionáře velikých
záměrů a muže Božího. Ale i to jsou jen dohady. Dodávám však, že analysa legendárního živlu v tomto kázání, kterou jsem podnikl jinde (v studii pro svatováclavský sborník), nevylučuje možnost, že kázání vzniklo již v X. století, ale neodvážil bych se je
přiřknouti sv. Vojtěchu. Za autora druhé homilie svatováclavské »Fratres, pius dominus
noster« považuje Doskočil kronikáře Kosmu. Z důvodů, které ho k tomu vedou, sluší
uvésti poukaz na obrat v kázání o »této maličké zemi« (t, j. Čechy), který se dosud vykládal za náznak jakéhosi odstupu kazatele nečeského původu (na př. biskupa Heřmana)
od svých posluchačů. Doskočil však ukazuje, že »toto osudné doznání o naší zemi« se
čte v kronice Kosmově na třech místech.
Z poznámek Doskočilových mám dojem, že chystá rozpravu o homiliáři, kde se
pokusí zdůvodni ti své zajímavé postřehy na širší základně. Jinak překlad těchto Šesti
kázání, proniknutých českou zbožností románské doby, se čte dobře a lze doufat, že
přispěje k poznání duchovních proudů málo známého období Českých dějin.
Rudolf Holinka

Obrazy č e s k ý c h

dějin

Poznámky o dvou obrazových knihách
V rozpětí jednoho roku vyšly u nás dvě monografie, jež mají těžisko v své části
obrazové: 1. Po stavy českých déjin v uměni výtvarném, sestavil a úvod napsal Vladimír
Novotný, vydal Orbis, a 2. Obrazy českého státu od r. 1326 do r. 1918, vyobrazení shromáždil a doprovod napsal Karel Schwarzenberg. Vydal Melantrich.
Obě knihy by mohly tvořiti doplňující se protějšky - je tu však hned patrna zásadní
rozdílnost dvou rukou a dvou mozků. První knihu pořádal a tvořil typický odchovanec
naší positivistické Školy umělecko-dějinné, druhou jeden z předních českých Šlechticů,
opírající se jen o své rodové prolnutí dějinného řádu se znamenitou vzdělaností faktovou
i synthetickou a nikoliv bez jistého úmyslného despektu k zásadám a způsobům fabrické
vědy dějepisné.
Novotný použil výstavy výtv. spolku Mánes z léta r. 1938 a shrnul více než 100
reprodukcí obrazů, plastik, rytin a kreseb v jakési pásmo osobností, které, máme-li roz-
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umět titulu jeho knihy, byly postavami Českých dějin. Co nebylo na výstavě, celkem lehce
a náhodně doplnil reprodukcemi nejblíže po ruce.
K výběru osobností lze míti zajisté námitky s hlediska dějinného hodnocení, i když
připustíme, že pokročilá tehdejší doba (r. 1938) někdejším jednostrannostem zabránila
a mnohé křivdy napravila. Vidíme vsak, že za proslulým tomanovským básnickým objektivismem nezůstal ani Novotný, když třeba na tři Karly IV. dal tři Žižky, zatím co celou
dobu přemyslovského rozkvětu, pro jeho zájem tak bohatě uchovanou v mannesovském,
gelnhausenském nebo jihlavském*) a j. rukopise prostě odbyl, zařadiv jenom znojemské
fresky o přemyslovské legendě, tři nejvýznamnější zobrazení sv. Václava a čtyři velmi
známé památky na poslední Přemyslovce. Sv. Vojtěcha mohl (právě proto, že, jak se
zdá, podařil se důkaz o otonském původu křtitelnice u sv. Bartoloměje deťlsola v Římě)
zobrazit tímto zpodobením sv. Vojtěcha, nebo mohl dokonce sáhnouti k některému výjevu ze života sv. Vojtěcha na bronzových dveřích z Hnězdna.
Chybí vůbec z velmi známých vyobrazení na př.: sv. Cyril, Vladislav II. (pečetní
zpodobení), Bl. Anežka Přemyslovna, Jan Lucemburský, Eliška Přemyslovna, Jan z Jenštejna a mn. j., renaisanční doba je vyčerpána jen sbírkami rychnovskými a roudnickými,
není přihlíženo na př. k Telči, Jindř. Hradci a j., barokní době je věnován jen zájem
výtvarnický (jediná postava č. dějin té doby je Balbín!), pro novější dobu pak by bylo
možno vytknouti co do výběru mezery častější.
V posledním oddíle pak je nápadnější letmý výběr, příliš vázaný na Švabinského
(reprodukován 11krát), nebo Myslbeka (6krát). Není to výtka znevažující oba umělce,
nýbrž vzhledem k předmluvě mluvící o vývoji podob a o určitých zásadách, jimiž se
autor řídil, je to asi přílišná povrchnost, s jakou se zhostil úkolu ten, kdo chtěl sestavit
»postavy Českých dějin« s ambicemi dějepisce výtv. umění. Ostatně postavy: Haranta,
Budovce, Žerotína, Vratislava, Slavaty a Komenského odbyl řemeslnými rytinami (i když
jsou většinou od Balzera), ač by se byl čtenářům více zavděčil známými podobami malířskými (Žerotína, Slavaty, Komenského).
Závislost autorova na výstavním katalogu je tím příliš patrna. Jako výstavní katalog
by byla nepochybně tato publikace obstála - nebýt ovšem jejího úvodního textu, který
však si činí větších nároků. Je už protivné Čisti některé dnešní výklady z dějin výtvarného umění. Tu se vpravdě rozhostila jakási kunsthistorická hantýrka, jíž nebudeme brzo
- v národě Maxe Dvořáka - ani rozumět, ani mít tolik snobské povrchnosti a buržoasní
unuděnosti, abychom ji čtli. Tato věda je vzdálena dnešního myšlenkového úsilí, drží se
stále jakýchsi positivistických vědeckých pahýlů, pěstuje si svůj jakýsi jazyk odborný
a duchu umění patrně nerozumí. Bez ní stejně vznikalo veliké umění, neboť její cihlářská, fotografická, zednická a natěračská krasomluva neměla vlivu ani na zedníky, kteří stavěli, ani na natěrače, kteří malovali. Avšak o umění, jakožto věda o umělecké zkušenosti
nic neřekla.
Dnes ve vědecké stati jsou nepochopitelný studené sentence, jako: »tehdejší (t. j.
středověký) člověk, jehož jediným smyslem a cílem byl život posmrtný, ztrácel se zcela
v tomto vystupňovaném náboženském životě«, nebo: »Vedle světce, jakožto nejvyššího
zástupce Boha (!!), vystupuje záhy do popředí i panovník, jako nejvyšší hlava státu (!!)«. Našla by se spousta podobných nepochopení této převědecké zabedněné vědy,
která sloužívá mnohým, málo zaměstnaným paničkám na ukrácení dlouhé chvíle a mládencům pak na nesrozumitelné duchamory. Naprosté nepochopení ducha, jenž postupuje
*) Až na jednu výjimku v obrazech a zmínku v textu.
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po stupních dějin a vytváří i onu sílu a opravdivost umění, jak ji vidíme a prociťujeme
zvláště v umění středověkém, vede vykladače dějin umění ze zabedněné sféry dnešního
chápání života k dutým soudům, jež o duchu a celistvosti dění nemají ani potuchy. Pak
je ovšem vědec zmaten! Patlá se ve středověkém umění, nechápaje (ve svém plochém
realismu) jeho funkci, jeho neautentičnost, stejné jako jeho nepomíjející vznešenou symboliku a heroickou náznakovost. Co proti tomu postaví takový glosátor velkého umění?
U Máchy pak vystačí s rafinovanou, jakoby romantickou zrůdností a u Štursova Masaryka s »oním současným nervosním životem, který se chvěje na jejich povrchu, takže
ztrácíme pocit pevnosti jejich materiálu«.
Nehodlal jsem arci na knize Novotného glosovati její snahu o zachycení vývoje českého portrétu. Mne zaujal název díla a podle něho výběr obrazů. A tu myslím, že po
těchto několika poznámkách mám právo navrhnouti, aby se nechápající a nepochopení
kunsthistorici do dějin nepletli. Nevědí co dějiny jsou a jejich přezrálé studené hantýrce
dnes stejně nikdo nerozumí...
Naproti tomu druhou knihu podobného slibného označení od Karla Schwarzenberga
je dlužno vyzdvihnouti právě navzdory uměleckohistorickému studenému továrničení.
Je to dílo o 133 vyobrazeních, založených právě na mluvě symboliky zcela nekunsthistorické, chápání opačného, než jaké jsme sledovali, dílo stejně tak živé jako pathetické,
dokumentární a rozumějící každé zdánlivě nepatrné věci kolem veliké skutečnosti.
Kniha, uvedena neodolatelnou prosbou a vzýváním barokního ostředeckého symbolu
Čechie, svou tereziánskou rytinou na vazbě, budí dojem, jako by měl býti otevřen korunovační ceremoniel. A tu se rozvíjí tak přesvědčivá odpověď na onu českou otázku, kdysi
do vzduchu vrženou. Je to kniha vpravdě historická. Právě tím, jak se oprošťuje od zběžné manýry, od ploché mluvy (nezapomínejme, že česká věda historická je velmi vyspělá,
a že historismus nás sváděl až nezřízeně).
Především nechce tato kniha býti knihou soustavnou v běžném smyslu slova. Těžisko
je ovšem ve vyobrazeních. Soustavnost její je toliko v rozdělení, totiž v hierarchickém
rozdělení podle řádu: 1. Koruna. 2. Král. 3. Úředníci. 4. Stavy. 5. Přivtělené země.
6. Vojenství. 7. Stát a národ. 8. Hnutí proti domu rakouskému. To ie ovšem řádění, jemuž dějiny umění, i když chtějí vysvětlovat, jak jsme viděli, své problémy i politickými
exkursemi, nerozumějí. Neboť tato hierarchie vychází od symbolu. První symbol je absolutní symbol. Stačí sám o sobě. Výklad k němu je irrelevantní a je vhodný jen vzhledem
k dobovému nedostatku správného chápání. Proto všichni, kdo knize vytýkají nesoustavnost a neúplnost textového doprovodu, nepochopili, oč jde. Heraldika, jíž vlastně tato
kniha je nejblíže, není jen formální věc anachronistická. Kdyby byla dnes anachronistická,
pak by byla taková odevždy. Nám, jak známo, však tyto základní schopnosti od jistých
let chyběly, neboť zbavit dění pravé symboliky, zbavit je heraldiky a jejích nepřekonatelných významů, je postihnouti národ, stát, společnost, rodinu na jejích existenciálních
místech. Symbol totiž je držen základními a stále trvajícími prvky: čest, hodnost, statečnost, uchování rodu. Bez symboliky, bez náznakových tajemství národního bytí není proto
uvědomělého života.
Kniha Schwarzenbergova začíná Palladiem země české, o jehož výsostném postavení
je zahajována »Kniha o Kosti« od Josefa Pekaře (ten jediný snad z nás chápal tento významný akt). Koruna, žezlo, jablko, meč, toť výsostný symbol, k němuž doprovod slovní
je jenom shovívavostí k tomu, kdo nechápe výraz, podobu, symbol sám o sobě.
V této symbolice se obráží ovšem celý život národa ve vrstvách hodnot, které tento
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život určovaly. Národ je totiž celistvost (nikoliv množství), kde každý orgán musí žít
a býti pláten, aby celý národ žil. Na těchto prapředpokladech spočívá kniha Schwarzenbergova, a přes to je to kniha zcela nová, tudíž svěží. Nelze jí vytknout, že v ní chybí to
nebo ono. Je totiž rozvrstvena tak, že v tomto rozvrstvení nechybí nic podstatného. Předměty těchto vrstev není třeba shromažďovati v jejich úplnosti, to je výhodná svrchovanost symboliky. Kniha je tak naplněna úctou k symbolu, že i její některé nedostatky,
z novosti thematu vyplývající, jsou nepostřehnutelný. »Česká otázka« v své části opravdu
politické je tu překonána, protože hodnost a platnost koruny tenkrát nikdo neporušil
a ani nedovedl porušit. Ta byla porušena v dobách neporozumění a ploché mluvy. Vůbec,
zdá se, že kniha »Obrazy českého státu od r. 1526 do r. 1918« byla připravována pro
poučení let poválečných, k čemuž však již, bohužel, neuspěla.
Namáhavá práce sběratelská s materiálem z valné části zcela novým, byla zajisté
obtížná a dlouholetá. Výprava knihy je bezvadná a tím, že střídá příslušný text s obrazem vedle sebe, je tím živější a přístupnější. Čtenář, jenž si uvědomí posloupnost látky,
nepotřebuje ani naučného slovníku, ani příruček o dějinách umění, neboť všechno chápe
bezprostředně a bez uměle vzbuzeného afektu.
Takový je tedy rozdíl dvou knih v zásadě příbuzných předmětů.
J.
H.

POZNÁMKY
O mladou generaci
Mladý básník Kamil Bednář napsal v knížce Slovo k mladým (v Petrových Svazcích, 1940, č. 23) první obsáhlejší pokus o stanovení smyslu a významu nové přicházející
generace. Je již vskutku na čase, aby se tato nová mladá generace (do níž lze počítat lidi
narozené na sklonku světové války a brzy po ní) uvedla nějakým usilovnějším a soustředěnějším naznačením všeho toho, oč se chce opírat, co chce vyznávat a co lze od ní vůbec očekávat. K stanovování těchto věcí je ovšem především třeba mít jasno sám o sobě,
znát sám sebe, mít vědomí o své příslušnosti názorové a duchovní vůbec. Toto vědomí
není věc tak samozřejmá, jak by se někomu zdálo. Bednářova brožura volá právě po takovémto sebeuvědomení generace, chce podnítit postup jeho formulování v mladých, jsouc
sama silným podnětem a povzbuzením. Podává nejprve psychologii mladých (je jen přirozené, že se hledisko stáčí postupně od povšechnosti, o níž těžko pronášet soudy vymezenější a hlouběji charakterisující, na lidi zaujaté v oblastech ducha a umění, kteří jsou
nositeli výraznější a pohnutější vývojové fluktuace ideové), psychologii, jež vedle skutečně bystrých a velmi pravděpodobných postřehů obsahuje v sobě zahrnutý již i nejeden
soud nad touto generací. Shrneme-li stručně - Bednář charakterisoval svou generaci jako
generaci se zvláštním základním rysem pasivity, jež se obráží v nechuti ke všemu konkrétně povrchovému zařízení přítomného života, v nedůvěře v jakýkoli určitěji a pevněji
stanovený program, jenž by budoval na dosavadních a běžných představách o Člověku
a společnosti. Mladí pozbyli důvěry v hodnoty doposud doporučované a tradované, t. j.
ty »hodnoty«, které vznikly přehodnocením a rozrušením přirozených hodnot trvalých.
Mladí (zde jsme již zřetelně ve sféře umění, a ještě přesněji vzato, poesie) zavrhli vše
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pomíjivé, všechnu planou revolučnost, všechny zvyky a zlozvyky doby, její přívěsky
a ozdůbky, časové experimentování a efemerní Šarvátky, vyvrhli ze svého umění vše, co
do něho s čistého estetického stanoviska nepatří, a očistivše se tak ode všech tendenčností,
poměrností, vázaností, ale i od slovního a obrazivého experimentátorství a anarchismu,
stali se vyznavači právě trvalých hodnot, v poesii tedy trvalých hodnot umění básnického.
To je nejlépe patrno na př. také z literárního vkusu těchto mladých, kteří zase po letech
poválečné krise všeho tradicionalismu hlásí se k velké duchovní a umělecké tradici největších, klasických tvůrců světové literatury.
Toť tedy zjištění prosté skutečnosti, a nikdo, kdo pochopí podmínky vyspívání této
generace, jež připadlo právě do doby, která otřásla všemi těmi nově dosazenými hodnotami, hodnotami materialistického a mechanistického analytismu a relativismu, nebude
moci pochybovati ani o jeho správnosti, ani o pravděpodobnosti příčinného sepětí oněch
podmínek se skutečnými důsledky, jak je provedl Bednář.
Nyní však nastává otázka, co se stane u mladých obsahem poesie za těchto okolností,
kdy totiž z ní dávají výhost všemu úzce časovému, všemu poměrnému, každému »směru«. V otázce formy je to totiž celkem málo problematické - forma se u mladých vskutku zbavila všeho tvarově nepravdivého, nabyla svrchované úspornosti, u některých až
výrazové úpornosti a kovové zhuštěnosti, vrátila se k zvyklostem - alespoň v zevním
vzhledu - poetiky tradiční. Ale je tu právě ten problém »obsahu«, jímž nepřestáváme pro
umění myslit život, zamítajíce v poesii na př. filosofické básnění, básnickou noetiku,
metafysiku Či dokonce filologii. Čemu tedy ponechali mladí básníci místo v své puristické, jak by se chtělo říci, poesii?
Na to Bednář odpovídá: člověku, hledání jeho nejvlastnějšího základu, jeho nahé
podstaty a skrze její poznání dotvoření se člověka nového, jenž má mít vepsány ve znak
všechny vlastnosti, které během věků se osvědčily jako jeho »věčné« atributy. Tedy lidský obsah určuje Bednář za vyšší a mimoestetický význam nej mladší poesie. Ale musíme
se opět ptát, je-li tato představa »nového« člověka, k níž je zajisté nutno dospívat usilovnou analysou a přemýšlením o ethice, je-li tato představa s to, vynahradit skutečný životní obsah, ten obsáhlý, kypivý, plný život, který ustavičně plyne a před nímž se člověk
ani básník nesmí beztrestně uzavřít, ať k úkolu sebe vznešenějšímu. Neboť pomáhat tvořit Člověka, jenž by duchem opět vládl, nejen nad hmotou, ale i nad svými pudy, nad
světovým zlem, nad to ovšem není programu vznešenějšího. Ale zdá se nám ten program
jaksi náhlý, příliš sebejistý, a přesto, že skutečnost chce zvládat, k samé té skutečnosti
jaksi nehledící. Ovšemže hledět k výsostnosti ducha, ale pro něj se nevzdalovat povýšeně
života, neopouštět tento život, život lidí, národa, země, pro formulaci, konec konců vždy
abstraktní formulaci ideje »nového« člověka!
Uvažme vůbec: nový Člověk? Spíše snad člověk původní, přirozený a neporušený,
a poesie má budit úctu tohoto člověka čistého a neporušeného, má jej vybavovat z nánosu bludu a na scestí se davší civilisace, omývat a očišťovat jej z jeho porušenosti, vést
jej po cestě krásy a pravdy - k Bohu. Ten »nový« člověk je lépe člověk vždy staronový,
a je člověk vždy v podstatě týž, po věky se neměnící a nemající ani možnost měnit se
podstatně. Mění se jen formy jeho společenského života, rozvíjejí se, obohacují, komplikují nebo ochuzují, vždy však kryjí neměnitelný obsah, nitro, duši člověka. Ta duše
chová v sobě po věky neměnnou touhu po upokojení a po jistotě, jíž dochází jen ve víře.
Není pravého pokoje a pravé jistoty mimo ni. Je pak dáno jaksi okamžitě každému, bránit a obránit se proti porušování tohoto pravého a trvalého základu člověka v sobě - duše,
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a to vědomým usilováním o řád svého života, t. j. o život dítka Božího. Nebylo nikdy
a nebude jiného lepšího člověka nad toho, který je obrazem Božím.
Lépe postavil Bednář proti sobě člověka rozpitvaného a celistvého. Ano, zde může
generace mnoho vykonat tím, že scelí v sobě vědomí člověka.
Duch opravdu zvládá život a vítězí nad ním jen tehdy, když je v něm přímým působením účasten, když stojí na jeho půdě. Ale toto »hledání nového člověka« - není to
vlastně jakási abstraktní formulka, něco ne zcela upřímného, něco vlastně neživotného?
Neboť »nahý« člověk, člověk zbavený všech konkrétních vztahů, třebas má být jen východiskem za člověkem novým a lepším, tento nahý člověk, jenž má přebývat v poesii
mladých, by byl jakýmsi schematem, vyjímaným ze života a vzdáleným života. A tak to
připadá trochu jako z nouze ctnost - dát právě hluboký a obecný lidský obsah poesii, která vinou své nadměrné náročnosti formální i umělecké, svého trochu pohodlně odříkavého
aristokratismu, třebas to byl jistý druh aristokratismu utrpení a bolesti, niterně plodný, se
octla nyní, tváří v tvář holému konkrétnímu životu, jaksi v úzkých. Poesie cítí, jak na ni
tento život neodbytně naléhá, jak se dere jeho van do jejích komůrek osamělosti, jak vyzývá. I cítí se mladí nuceni říci něco na svou obranu, říci to jiným, ale říci to především
sami sobě. A chtějí tedy - a lépe řečeno, chce jejich mluvčí, Kamil Bednář, interpretovat
dosavadní nedostatek neosobního a nadosobního zaujetí pro objektivní hodnoty, s nimiž se
život nakonec vždy přihlásí, a nedostatek odpovědného, t. j. pokud možná účinného a přítomného zaměření mravního, jako zájem o lidské obecno, o nejhlubší podstatu člověka.
Tak lze ovšem interpretovat poesii lecjakého rázu a zahrnout sem tím více všelikých znaků, čím více se jich do toho vzdáleného, širokého a těžko omezitelného pojmu »nový člověk« vejde. Připadá, jako by tato interpretace a konstrukce příliš aprioristická byla jen
aktem vůle, a to osobně Bednářovým. Jako by Bednář sám a spolu za jiné cítil nutnost
vymaniti se, vykročiti z toho hluchého a bezvýchodného kruhu, v němž mladí střežili
vůči nešetrnému světu svůj život osobní, svou přejemnělou a bolestnou citovost, svůj
smutek a své Umění, na volný a ovšem již ostřejší vzduch života, jenž má stále, a dnes
ještě více, svou zjítřenou problematiku mravní. Neboť onen osobní prostor musil se,
pokud zůstával stále ještě uzavřen, nátlakem života ztěsnit u mnohých mladých jisté
k zalknutí. A tu Bednář, důsledně v duchu generace, totiž v nechuti k programu nějak
konkrétněji, vázaně charakterisovánému, programu, ukládajícímu ovsem jistou kázeň,
podřízenost idei a boj, přesáhl z extrému jednoho rovnou do extrému opačného, z absolutismu osobnostní osamělosti k absolutismu společenské myšlenky mravní.
Akt vůle - tím chceme říci, že skutečnost je v naší mladé poesii stále ještě jiná, že
v ní není výraznějších známek toho, že by se hledání »nového člověka« v ní stalo hnutím opravdu spontánním.
Snad jsou tato slova příliš tvrdá, snad v něčem i ukřivdila autoru brožurky. Naprosto však nechtějí podceňovati mladou poesii a její tvůrčí úsilí, tím méně poesii samotného K. Bednáře. Nechť tato naše poesie zůstane jen věrna své zemi, svému člověku
a především - svému životu, nechť se nepouští za cíli absolutistickými (nepravíme: absolutními), neboť by ztrácela to veledůležité: pevnou půdu pod nohama, živý pramen jistoty a víry. Živíc se z tohoto pramene a z druhého mocného pramene víry v spravedlnost
a lásku, nechť nese ony obrozené hodnoty, jež jistě vyznává, na svém štítě, nechť v jejich
jménu miluje dobro a nenávidí zlo, nechť je krásná, ale vždy živná zároveň! Nezužují
se tím její meze nikterak, naopak do šira otvírají.
Vracíme se k tomu, co jsme řekli na počátku: umění vždy spjaté s životem, ať jak-
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koliv, kladně, zamítavě, v chvále, v boji. Vždy vsak také právě - uměnu Tady nemůže být
nedorozumění o tendencích, o nějakém záměrném realismu a pod. Žije-li pak opravdu
kdo uměním svůj život, nemohou mu zůstat nenapověděna tajemství tohoto života, opravdu »neznámějšího a hlubšího než smrt«.
A chceme-li vidět již nějaký smysl přítomného generačního úsilí, myslím, že povšechnou směrnicí a hybnou silou mladého umění bude synthesa, tvořivá, kladná synthesa. A nejen v umění, ale v celém našem životě - tu vidíme, jak synthetické úsilí vplývá
z oblasti duchovní životodárně v samu národní bytost. V poesii je to jen u mladých rysem vážné umělecké opravdovosti, a na př. i opětným položením si bezpečné, tradiční
umělecké míry. Analytický sklon předchozího literárního vývoje rozkolísal leckterou hodnotu, a nejen uměleckou. Mladí básníci by měli pochopit, že popírání není hlasem života
a vůle k němu, nýbrž krokem za něj, do prázdna.
Je možno namítnout, že mladí tuto cestu sami nezapočínají, že jim ji razili již někteří jejich těsní předchůdci. Avšak oni teprve jako by po ní vycházeli celí, obtíženi úkolem, jejž musí odevzdat, oni jako by byli toho úkolu hodni pro své očištěné nitro, pro
svou nenakaženou krev.
Kveten 1940.
Jaroslav Červinka

O pojetí Hálkovy

prózy

Tyto poznámky byly napsány jako odpověd na článek V. Liškové, otištěný
v Lidových Novinách, redakce L. N. je vsak vrátila s podotknutím, že je
nemůže otisknout, »poněvadž to zabíhá až do takové speciálnosti, na kterou
noviny nemají místa«. Rádi uznáváme, že poznámky jsou příliš věcné, tedy
»speciální« pro denní tisk, nesoudíme vsak, že by věcnost byla novinám na
újmu. Naopak. Dále máme zato, že V. Lišková měla bud svou polemiku
s Řádem otisknout v některé jiné revui, nebo, když už spor byl přenesen
do novin, mely L. N. i druhé straně poskytnout místo k obhajobě.
Red.
V Lit. pondělí L. N. z 27. V. věnovala V. Lišková několik kritických a polemických
poznámek mé přednášce o Hálkovi, otištěné v Řádu. Nemíním se příti o to, zda signálem k rehabilitaci Hálka byl Macharův článek, jak tvrdí Lišková, či studie Mukařovského, jak jsem soudil a soudím já, chtěl bych jen odpovědět na výzvu: »Co si poslušný
a učenlivý Králíkův čtenář počne třebas jen s rozsáhlou prózou Pod pustým kopcem
z téhož básníkova tvůrčího období, kde v ní najde mythus vševládné hudby ve skladbě
Či jenom v motivech... ?«
Myslím, že není třeba přílišného bystrozraku, aby se poznalo, že próza Pod pustým
kopcem je z téhož těsta jako dílo Na vejminku. Bylo by ovšem třeba více místa na důkaz,
že také tato próza je dramaticky koncipována, že místo epického toku najdeme v ní řadu
scén přímo divadelních, upozorňuji na př. na kap. VII. s podivným výjevem mezi Jožkou
a převozníkem. Můžeme také docela dobře rozeznat vlastní herce dramatu a sbor, který
tvoří vesnice nebo celé okolí, cituji hned z I. kap.: »Celá ves byla vzhůru... Nebylo
Člověka, který by v tu chvíli nebyl vyšel na náves svatbě vstříc a nemluvil anebo se nesmál, že se ztratila nevěsta.« Ve středu stojí třínásobně rozvedený motiv podivné veselky,
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motiv, který by mohl náramně zajímat badatele o folklorním podání: v první generaci
uteče nevěsta z kostela, zrovna od oltáře, a skryje se do márnice - opravdu divná pachuť
smrti ve svatebním veselí. V druhé generaci uteče nevěsta od hostiny svatební, souvislost
osudu Jozčina s matčiným je autorem přímo naznačena (vyd. v Pantheonu, str. 225-6).
Motiv vyvrcholuje při svatbě dětí, Staňka a Katušky, svatební veselí je docela odtrženo
od svého důvodu, ve dvoře sedláka Doliny se koná svatební hostina bez nevěsty i ženicha.
Vlastně již při svatbě Jozčině s Lovákem uspořádal Dolina u sebe bezdůvodnou hostinu
svatební, Dolina a Lovák jsou vůbec vázáni v komposici díla záhadným vztahem, Dolina
odloudil Lovákovi nevěstu a Lovák při svých námluvách postřelí Dolinu. Tento ústřední
motiv, důraz na zmařeném veselí svatebním, se nedá vyložit žádnou realistickou kritikou
manželství, ale zato přesně zapadá do zvláštního světa básníkova. Na jedné straně stojí
marné veselí, do něhož se mísí tóny hřbitovní (»Nato muzika hrála, jako když někoho
vynášejí na hřbitov. Ani té hudbě nebylo již do smíchu.«), na druhé vykoupení skrze
radost a zpěv. Polodětské dvojici milenců Fraňka a Stázky z díla Na vejminku odpovídá
dvojice Staňka a Katušky, oba páry vracejí lidem i přírodě dar hudby. Od první chvíle
je zpěvná radost předznamenáním dětí z prózy Pod pustým kopcem, v VII. kap. po
pláči Jozčině vytryskne při prvním setkání Staňka s Katuškou dětský smích, v kap. XI.
vystupuje KatuŠka na pustý kopec a kouzlem své bytosti překonává tragiku místa, kolem
ní »rozezvučelo se to zrovna mořem hlasův«: »Jako zpěvné jezero, jako zpěvná řeka;
lesy v mlhách ostříbřené a zpěvem oživené« (302-3). Nebo stačí si přečíst začátek XII.
kap. s líčením svatby Staňkovy: »Den se usmíval v samé záři... v lesích kolem hájovny
bylo rozpoutáno to veliké jezero ptačích hlasů... A Staněk a Katuška - což byli jiným,
než zrovna nejkrásnějším těch slov vyslovením: „Mám radost."« Tu věru nevím, máme-li
myslit na »zálibně rozpředenou geniovou drobnokresbu« či na postavy Máchovy, jak je
charakterisoval Salda: »A toto hudební cítění se stupňuje a rozšiřuje u Máchy až do
prostorů kosmických, jde tak daleko, že pojímá někde živou lidskou bytost jako pouhou
ozvěnu písně - tedy ne ani jako píseň samu; upírá tedy přímo člověku existenci třírozměrnou, činí z něho znící stín a tedy stín stínu..., »takže celá jeho postava se zdála
býti v soumraku večerním od pustých skal obraženým echem písně „Znáš-li tu zem"
atd.« Hálek nejde samozřejmě tak daleko jako Mácha, ale přece je »hudební cítění«
postav u obou básníků velmi podobné. Závěr prózy Pod pustým kopcem je naprosto důsledný: když se děti dostanou k vládě, nastolí zpěv, a byly-li to v díle Na vejminku
znovu oživené komory Šumařů, jsou to zde lodice zpěvu. Mohl bych citovat odstavce
z XIII. kap., aspoň malý úryvek: »...a takž bývaly lodi Staňkovy jako plovoucí po vodě
radost a jako zavějsknutí vody.«
A najdeme také v naší próze přesný protějšek hřbitovního kříže, u něhož v díle
Na vejminku sehrává efektní scénu starý šílený Lojka. Přímo na titulním pustém kopci
stojí zvětralý kříž a tragické postavy díla tvoří pod ním obřadné smuteční skupení, nešťastná Jožka plačící Marii: »Jožka byla u kříže polo sedíc, polo klečíc, ruce majíc
sepjaty na kolenou, jako socha.« A její tragický manžel Lovák je u kříže postřelen a
zohaven a vzdáleně je spjat s Ukřižovaným: »A tu zase chodíval na pustý kopec, stavěl
se za ulomený kříž, skrýval tvář za jedno jeho rameno...« (333.) A jako Franěk se
Stázkou překonají hrůzu hřbitovní, tak Katuška rozežene v optimistickém pojetí Hálkově
přístrachy kříže na pustém kopci a její dítě v závěru knihy už docela zvítězí nad utrpením: »Na vrcholu kopce kříž zvětralý po některých ranách větrů docela se rozpadl snad že už nikoho nebylo, kdo by měl s Janem evangelistou tvořiti smuteční skupení
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pod ním. Nyní se tam rozléhala veselá píseň Otíkova, který odtamtud sousedním kopcům dával veselou zprávu, že se na ně dívá a že má srdce po dětsku radostné.«
A můžeme se také podívat, kolik realistického je na hlavních postavách prózy Pod
pustým kopcem. Při námluvách zpívají Lovákovi písničku »Uletěla holubička«, po jeho
tragedii manželské složí na něho cosi na způsob »kalounkářské«: »Byl tedy už Lovák
složen do veršů a zpívalo se o něm, jen že ne všeobecně, protože se ten zpěv považoval
jaksi za výhradní majetek Pirkašův. On složil nejen slova a hudbu, on složil i posunky
a to nedovedl po něm nikdo.« Není snad ani třeba dodávat, že celá postava Lovákova
je udělána z čistě romantických kontrastů. Napohled je bohatý sedlák Dolina figura
daleko realističtější, konkrétní kritika vesnické zpanŠtělosti a lehkomyslnosti, ale ve skutečnosti je to opět typická hálkovská postava. Komická slova Dolinova jako »emankusista«, »nevražditi« neslouží tak k charakterisaci, spíše jako leitmotiv, v závěru jsou
zabrána známým posunem básníkovým: »Tak si pomalu vytáhnou celou zásobu těch
Dolinových oblíbených slov, „aby je provětrali", jak dodává Lovák.« Podobně bláznivé
jeho kousky mají nadobro nerealistickou funkci, Dolinův blahobyt má tak solidní pohádkový základ, že mu neublíží ani nej větší marnotratnost, kdežto podle Čapkova vtipného pozorování v realismu musí nutně přijít lehkomyslný a zpanštělý sedlák na mizinu.
A podívejme se na Dolinu ve scéně jakési folklorní hry: »A teď zpíval jakýmsi kostelním způsobem, jako když kněz kropí svěcenou vodou; rukou svou napodobil způsob
kropení a místo kapkami kropil stříbrňáky.« Nechybí tu ani šašek, jakým byl Na vejminku posílák Véna: společník Lovákův stejně jako společník Lojkův provádí své
»mluvocviky« (257), dělá Lovákovi jedno křídlo jeho bytosti: »I jemnější, mravní
stránku Lovákovu Kmoch doplňoval a i tu zastával druhou polovici statečně.« A zvláště
jasná jsou tato básníkova slova: »S nahodilým slovem dovedl si hráti jako komediant
s koulí.« (180.) Dalo by se ukázat, jak celý obraz rodiny je v obou dílech shodný, poněkud patriarchální, nej starší generace předjímá osud generace příští, tato střední generace bloudí, vydává tragické postavy, až nej mladší pokolení přinese smíření, dalo by se
leccos povědět o zvláštnosti některých motivů a celkové motivace, ale nechci svůj náčrt
příliš roztahovat. Jenom bych ješte upozornil, že také v próze Pod pustým kopcem významné místo má dvojice pláč-smích, v níž se uvolňují skryté síly lidské bytosti podobně
jako ve zpěvu. Za četná místa cituji jeden příznačný odstaveček: »Józa jej poznal.
A když jej poznal, zavzněl vedle Lovákova Štkaní smích Józův tak ostrý, že by bylo
každému divno u srdce, kdo by toto zvláštní duetto byl zaslechl.« (282.)
Končím a rád se dám poučit, že tento můj výklad jednak Hálka ochuzuje, jednak
je obsažen v L. Čechovi - jako dřívější rozbor povídky Na vejminku.
V Olomouci 6. Června 1940.
Oldřich Králík
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Sbírka

POKLADY
N Á R O D N Í H O UMĚNÍ
přináší popisy všech uměleckých památek naší vlasti.
Řídí Dr. A. Birnbdumová.
Dosud

vyšlo:

Kostel sv. Ignáce v Praze (Dr. A.
Loreta na Hradčanech
Karlův
Náhrobek

(V.

Birnbaumová)

Wachsmanová-Jursová)

most (Dr. 2.

Drobná)

sv. Jana u sv. Víta {Dr. O.
Řip (Dr. K.

Chrám sv. Jakuba

v Brne (Dr. Z. Drobná)

Klášter sázavský

(prof. Dr. O.

V nejbližší
Svatá
Národní

době

Stefan)

vyjde:

Hora

museum v Praze

Klokoty
Proboštský

Blažíčck)

Guth)

u Tábora

chrám v

Chrám sv. Bartoloméje
Předklásteří

u

Kaple sv. Longina

v Pecce

Tišnova

Klášter sv. Františka
Kostel sv. Štěpána

Roudnici

v Praze
v Praze

na Novém

městě

Každý svazek má 16 stran, 6 fotografií - pohlednic a stojí K
U

5—.

knihkupců.

Nakladatelství „Vyšehrad", s. s r. o. v Praze II, Václavská 12.

L e t o s v z á ř í u p l y n e 400 l e t o d
založení Tovaryšstva Ježíšova
K tomuto

významnému

jubileu

vyjde

VÝBOR Z LISTŮ
A INSTRUKCÍ SVATÉHO
IGNÁCE Z LOYOLY
který

přeložil

a uspořádal

P. Jaroslav

Ovečka

S. J.

Neobyčejné poutavá četba listu a instrukcí zakladatele rádu
Tovaryšstva Ježíšova, svatého Ignáce z Loyolyy naplní každého čtenáře obdivem a úctou k tomuto velikému
který je jednou z nejvetsích postav historie.
jen na všestrannou činnost Tovaryšstva

muži,

Vzpomeňme

na poli duchovní

péčey na zakládání vzorných škol, gymnasií a akademií.
Přední mužové našeho národního probuzení —
Balbín, Chanovskýy
Tovaryšstva.

Bridely Dobrovský

Jak zajímavá

listů zakladatele
tolik vynikajících

Tovaryšstva

Plachý,

a jiní byli členy

tedy bude četba

původních

Ježíšovay řáduy který mel

mužů ve svých radách a jehož mocný

vliv na duchovní obrodu novodobé Evropy je nepopiratelný. Stran 352. Cena brož. K 120'—, váz. K 145*—.
V y j d e

v

n e j b l i ž š í

d o b

ě

v
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