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František Lazecký
CESTA KOLUMBOVA
Nedbá, že v temnotách nad světem houká sýc
a také necouvne, když v jeho jizbu hřímá.
Jak vladař žezlo své, tak mocně slovo třímá,
vždyť dáno nebylo mu kromě slova víc.
Tož zvedne slovo-meč a z bronzu slovo-štít,
též slovo-pšenici a slovo jako střela,
jež prudce vržena jen vzduchem zafičela,
však duši dovedla jak símě zúrodnit.
Kaz, ránu odkryje mu slovo bleskem svým
a proto číhá sám na každé slovo jiných,
v němž třpyty šlehají po křivolakých síních
a duše plouží se jak stíny podsvětím.
Tomu, jenž otálí či v muce bloudí v tmách,
kdes v chodbě zapadlé najednou světlo zdvihne.
Jak ruka otcovská tu břitké slovo zjihne,
svědčíc jen o jednom v přemnohých podobách.
II
A jeho svěží zrak jak horský hořec plane
a věčnost odráží, jež sálá úžehem,
pod kterým svíjejí se masky rozpukané,
a přece údiv je i něha děcka v něm.

Ta lampa kouzelná, jejímiž světly rodí
se z trosek století svět věcí svobodných,
pták, stromy, souhvězdí, zem, zvířata i vody,
též duše pohyby a nad vším dětský smích.
Tak na všem spatřuje se chvíti stopu ráje,
ze všeho vydechne naň Tvůrcův horký dech,
a všechno rozkvétá a všechno znovu zraje,
jak bylo vepsáno v prvotních zákonech.
A čeho dotkne se, zní jako struna lyry,
již drží v rukou svých nadhvězdný Orfeus.
Tak vesmír je mu jen znamením Boží míry,
a všechno zachvívá se v dechu Jeho múz.
III
Když dveřmi dokořán uvidí dětský rej
a oknem dívá se, jak nebem světy krouží,
tu plný údivu z těch písmen čisti touží
a na sklo okenní přitiskne obličej.
Jak v tváři neznámé za svitem jitřní svit,
tak z jizby chudobné zří obří kruhy světů,
jež gesta Tvůrcova nám kreslí na svém letu
chtějíce naši tvář až k oknu přivábit.
V obloucích za jizbou tam hlučí dějiny,
z nichž pokřik národů jak voda z puklých džbánů
se válí po horách trhajíc kruhy plánů
a zaplavuje stráň i dolní krajiny.

Z těch kruhů mařených, jež vody obnoví,
teď vystupuje tam, kde krouží hvězdné světy,
a je to návrat jen v jásavé kruhy dětí,
kde konec počátku, zpěv zpěvu odpoví.
IV
Jde vlna za vlnou, vlnami vlna duní,
jako by mořem třás Leviathanu dech.
Jak lístky podzimní po vlnách víří čluny
a v nepaměti vod se ztrácí rodný břeh.
Jen dobrý plavec bdí a z jeho jizby svíce
jak slunce východní zarudlý vrhá pruh
na moře rybnaté, jímž loď jak holubice
své plachty rozpíná a brázdí zeměkruh.
A míjí pobřeží údivem oněmělý
nad tím, jak napájí svou krví pelikán
pevniny, národy, souhvězdí, vesmír celý,
mláďata zrozená pro věčný Boží plán.
Zří všude obraz ten a s každé jeho cesty
na moři objevů pod hvězdným ochozem
po holubici své zelenou ratolestí
nám pozdrav posílá neviditelná zem.
V
A sestra chudoba, ta paní neúprosná,
ó, ta se k světu má, když zvolí si váš dům!

Tak jemné prsty má, že vydře zrnka prosná
i ze škvír podlahy a hodí krkavcům.
Jak mrazu klování proniká všemi zdivy,
jak vody crčení a ďubot jehel zlých.
Ta srdce ždímat zná a krví se jen živí
a domem tiše jde v železných pantoflích.
Je všude přítomná jsouc tichá jako pěna
a o všech místech ví, kde bolest má svou skrýš,
a všude ruce má a všecko poznamená,
však bez ní ani list v zahradě neuzříš.
Neb jako Boží dech tu vládne nevidomě
a oknem přivívá sem vůni jabloněk.
Hle, posel nebeský sám usadil se v domě,
kde v žalmy rozžíhá i štěbet vlaštovek.
VI
Zatím co ještě svět vám Boží kruhy ruší
či srdcem bez plodů jak sklepem vane chlad,
smělého čihaře, velkého lovce duší
každičkou hodinu spatříte naslouchat,
až anděl zjeví se před prahem jeho jizby
a oknem beze skla, v němž černý zůstal kříž,
mu řekne důvěrně: Je konec věrné čižby.
Na nivu vyjděme, kde svítí svatá tiš.

A jako sedlák jde přes zelenavá pole
žním věčných údivů a dobrodružství vstříc.
Jen z dálky slyšíte důrazný ťukot hole,
ten klepot na srdce, jenž vzrůstá víc a víc.
V zahradě ztrácí se už v jiná oděn roucha,
neb v říši Boží nám teď cele vstupuje.
Však jeho postava v obzoru jako socha
vladaře-poutníka se navždy rýsuje.
VII
Už mořem odjíždí ten, který každou chvílí
na Boha číhaje i na nás hodil síť.
Hle, vánek zvedl se a hvězdná noc se chýlí
nad jeho korábem a zlatí lodní příď.
Jsou plody v obzoru jak nevyřčené slovo,
jež zlatém barev svých mu pělo do plachet
a šípy lákalo to srdce Kolumbovo
jak krmí jedinou pro ustavičný vzlet.
A nyní hledače neznámých pevnin, moří,
na lodi, kterou vždy strhoval jeden proud,
k té zemi jediné, jež za zeměmi hoří,
naposled vidíte, však bez kormidla plout!
Jej, Matko Boží, veď na poslední té pouti,
na jejímž konci ční vesmíru zlatý stan,
mu dobrý vítr přej, nech plachty rozvinouti,
a svatý Michael buď jeho kapitán!
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Karel Schulz
H R D IN SK Ý ŽIVOT
J O S E F A F L O R IA N A
»Florian mne vždy potěšil. Žele své neznalosti češtiny, jež mne
zbavuje rozkoše čisti sebe v jediném jazyku cizím, do něhož mne pře
kládají, vidím jasně, že náš drahý Moravan jest spisovatel velkého ta
lentu. Jeho chyby ve franštině, skutečné nebo zdánlivé, jsou jistě podi
vuhodnými čechismy. Vím od nešťastného - či blaženého - Josefa Po
láka, který uměl srovnávat texty, že jeho překlady ze mne jsou veledíla.
Budeme se z toho těšit v Ráji - - -« Tak napsal Leon Bloy ve svém
Starci s Hory s datem 18. dubna 1908.
A tak na počátku tohoto obtížného článku (obtížného už proto, že
by bylo snadnějším a také více by se slušelo o Josefu Florianovi hned
psáti knihy, než pouhé stati) budiž vzpomenuto tohoto spravedlivého
slova Bloyova o Ráji a Josefu Florianovi. Po prvé se oba viděli na La
Salettě a L. Bloy podrobně popsal v »Neprodajném« ono tajemné se
tkání, vždy pak v dalších svých knihách na ně vzpomínaje. Po La Sa
lettě, toť zřejmo, zbývalo už jen jediné možné místo jejich příští schůz
ky a tím- mohl být pouze Ráj. Leon Bloy, poutník Absolutna, vždy
kráčející v čele této pouti, předešel svého druha, a za pouhá dvacet
čtyři léta, rovněž v zimě, v posledních dnech Léta Páně 1941 odešel za
ním i Josef Florian v hodinu nešpor k oné společné útěše v Ráji, kte
rou si slíbili oba almužníci Panny Marie, věrně spjati nejen svým živo
tem, dílem a posláním, ale nyní i tajemstvím doby jejich odchodu.
V oktávu Svých Narozenin přijal Spasitel duši chudého, jemuž se do
stalo té výsady, že vánoční svátky mohl prožívat již u těch pravých
Jeslí nebeských, po nichž po celý život toužíval. Ze tam nepřišel ani
s prázdnem, ani s hřivnou zakopanou, ale že mohl vydat spravedlivý
počet z hojného rozmnožení svěřeného mu pokladu, o tom jsme pře
svědčeni my všichni, a na miskách Božího soudu jistě leží také poklad
nice modliteb těch, kteří byli obráceni, přivedeni ke skutkům víry a ode
vzdáni Bohu právě Josefem Florianem a prošli do světla pravdy jeho
staroříšskou branou.
Dílu, které vznikalo bez vezdejších statků, bylo žehnáno již od po
čátku. Neboť jinak by bylo lidsky naprosto nepochopitelné to ustavič
né překonávání překážek, z nichž často se jedna vršila na druhou tak,
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že bylo třeba obřího kroku svátého Krištofa k jejich překročenía přece dílo zkvétalo, rozvíjelo se a mohutnělo a nyní zde stojí v té
nejbohatší duchovní náplni, s jakou kdy jaké dílo v zemi České bylo
vůbec kdy postaveno a jemuž není podobného. Do jeho základů pevně
zazdil bolest, chudobu a svou statečnost a omítnuv to tou nejdražší lid
skou maltou, svým utrpením, dovršil stavbu všem viditelnou a při tom,
podle slov Bloyových, zázračnou. Dnes jest již takřka nemožné vmyslit
se v jeho začátky, v den, kdy J. Florian, duchovně již předem pozna
menán, dostal náhle do ruky číslo sešitu »La Plume« s článkem L.
Bloye, což rozhodlo o všem. Vzdal se své profesury, opustil vše, co by
ho mohlo poutat k světu škol, civilisace, pokroku, demokracie a se
branky moderních křesťanů, aby ve své rodné Staré. Říši, v chalupě,
pokryté doškem a šindelovou střechou, se vrátil do tisíciletí, neprchaje
však před svou dobou, nýbrž pokořuje ji. Bylo by třeba znovu se vmys-
lit v poměry, které vládly kolem r. 1903 v našem duchovním a hlavně
katolickém životě a postupně vyjmenovat všechny klacky, které ďábel
nepřestal nikdy metat do stavby Dobrého Díla. Nebyl to pouze onen
pověstný austrokatolicismus, ale celá atmosféra té doby, která dusila
každé roznícení krásna a přímo se vysmívala jakémukoliv pokusu osla
vit Boha, a nerada slyšela o Bohu zmínky takové, jež by nebyly Jeho
potupou. Inteligence hynula morovou nákazou realismu, který nevá
hám nazvati druhým josefinismem a který vysušil její duše na prach.
Kněžstvo, pokud také nebylo zachváceno touto nakažlivinou, bylo vy
chováváno stranou katolicko-národní, zpolitisovanou konsistoří, seminaristickou růžovou pomádou a posléze raiffeisenkami. Byla to doba
modernismu, Dostálů-Lutinovů, Stloukalů, neposlušnosti papežských
dekretů, básniček Xavera Dvořáka, doba »Vlasti« a uhlazeného katoli
cismu prostřednosti. Všichni kozlové i ovečky byli stejně hodní a po
slušní, protože to nestálo žádných obětí, až se naplnilo slovo Bloyovo,
že třeba dáti na fary tabulky s nápisem: Zavřeno pro samou Důstoj
nost. Pro statisíce věřících, žijících pod těmito pastýři, přestával katoli
cismus býti vírou. »Zároveň s Kristem se narodil už také Páter Sosák,«
řekl kdysi Rimbaud. A kolem r. 1903 bylo toto slovo stejně tak prav
divé jako dnes.
Ve staroříšské samotě, na místě odříznutém od ostatního světa, za
čal Josef Florian kovat první zbraně pro neúprosný a tvrdý boj, v němž
šlo o duše. Neboť nežádal menší cenu vítězství, menší výhru ten, kdo
byl křesťanem krví, modlitbami a životem a věděl, že katolík k oprav
dovému životu potřebuje mučednictví jako ryba vody. V té době mlu-
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viti ovšem o takových pravdách znamenalo vystaviti se hrdinsky mučednictví nejbolestnějšímu, totiž mučednictví posměchu, potup a umlčo
vání. Bylo první povinností kněžstva, aby se ujalo všemi svými moc
nostmi toho neohroženého bojovníka, seslaného právě ve chvíli, kdy
se všem rýsovala prohra a naprostý ústup katolicismu v naší zemi. Osu
dem Florianovým však bylo, aby právě zde, odkud měla přijít pomoc,
měl vždy nejvíce odpůrců a zrádců. Pro samé politikaření, raiffeisenky, orlování a péči o společenskou prudentia pastoralis, měli tito kněží
»záležitostí« a něžných, cituplných modlitbiček pro tohoto starého kři
žáckého komthura jen opovržení, posměch a udavačství. Osudem Flo
rianovým bylo, aby byl lidský vždy sám, tragicky sám s celou tíhou své
ho zápasu a své chudoby. Neboť tento chudý byl opravdu chudý, abso
lutně, evangelicky chudý jako pravý nositel Kříže, a přece i v této bo
lestné a tajemné chudobě vždy nalezl tolik, aby mohl ještě zasílat L.
Bloyovi »doušky své krve«, jak to tento nazýval. Věrný a poslední kři
žák šel za svým posláním bez všech statků, pokud nebyly statky du
chovními. Od r. 1903 až do r. 1941 jest to jediná nepřetržitá řada bitev,
vybojovaných jen silou ducha. A v žádné nebyl poražen.
Neboť osou celého svého života a díla udělal La Salettu. To byla
základna, z které vycházel a na kterou se vždy vracel. Jest směšné, když
mnozí dnes chtějí z něho udělat pouze bibliofila, slovo pro něho stejně
tak urážlivé, jako pro L. Bloye bylo slovo pamfletář. Vidí ne obsah,
ale pouze vnějšek jeho krásných knih, ale tato krása byla pro něho to
liko samozřejmosti, neboť nejen s lidmi, ale i s věcmi dovedl obcovat,
podle slov Písma, vždy jen v Duchu a v Pravdě. Byl-li objevitelem
a průkopníkem všeho dokonalého, byl jím ovšem i v edici svých krás
ných knih, které však od prvních svazků Studia přes Nova et Vetera,
Dobré Dílo, Archy a Kursy jsou jedinou velkou la salettskou poutí
a spolupracovnictvím spásy. V době, právem označené jako bankrot
Vykoupení, nemohl Josef Florian nic horoucněji a vášnivěji milovat
a ctít, než umlčované a zapírané Slzy P. Marie La Salettské, jichž se
stal nejstatečnějším heroldem a rytířem. Ano, byl rytířem Slz. V té věci
neznal smlouvání ani kompromisu, v té věci se vzdaloval všech ulekaných konsistorních výnosů a opíral se pevně o ustanovení papežská,
kdy už od r. 1881 bylo věřícím nařízeno naslouchati tomuto hlasu Krá
lovny Bolesti. Navzdory a přes nepříčetné zuření všech, kteří odmíta
jíce příkazy poslušnosti a povinnosti přecházeli toto nejvýznamnější
Zjevení v dějinách lidstva, bil se tvrdě a neúprosně za jeho slávu a ve
likost, přijímaje zde rány nejkrutější. A proto jest dílo Florianovo tak
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slavné a proto je historie Florianova života tak hrdinská, protože jest
neodlučitelnou částí historie Zjevení Matky Boží Plačící a Tížícího
Ramene v dobách, kdy už jest pouze volba mezi zavržením nebo mu
čednictvím. A ve znamení La Saletty jest i jeho konečné vítězství. Na
všem, co činil, bylo poznamenání těchto Slz.
Kdyby někdo měl odvahu a genia napsat duchovní dějiny naší
vlasti, musil by mít též odvahu a genia napsat, čím by byl u nás kato
licismus bez Josefa Floriana. Zbraně, které on ukoval ve své staroříšské samotě, zůstanou pro český národ, a jistě nejen pro něj, věčné.
Mnoho by mohlo, ba mělo navždy zmizet z naší historie, ale práce
Florianova nemůže zmizet nikdy, neboť bez ní by se nejen katolické
sebevědomí, ale i katolická čest vrátily do bídy a kalu těch dnů, z nichž
je s tak neskonalým úsilím vyzvedl. Už sám přínos La Saletty a hod
noty, které z toho utvářel, bude jistě jednou znamenat novou epochu
našich duchovních českých dějin tak zjevně, jako ji nyní znamená do
sud skrytě a tajemně. Jest naprosto mimo jakoukoliv debatu a mimo
každou otázku samozřejmá pravda, že Florianovi jest vyhrazeno v dě
jinách a v osudu našeho národa místo rozhodně ojedinělé a privilego
vané.
Nebylo oboru lidského vědění, do kterého by nebyl Florianův duch
zasáhl. V poslední době se věnoval i oborům fysikálním a dr. Skácelík
o tom velmi správně píše: »Řadu velmi zajímavých pozorování učinil
na př. v nejnovější fysikální nauce o radiesthesii; vynalezl pro ni už své
geometrické vzorce a vyvozoval z nich originelní závěry. Leckdo všeli
jakým jeho pokusům nerozuměl a někteří, zvláště v poslední době, po
kládali je za hříčky stárnoucího pána, ale vzpomínám na poslední
schůzku s ním, kdy si mne také vybral za pokusného králíka a obdivuji
se dnes stále logické přesnosti, s jakou provázel svoje vývody. Účastní
ku, který neznal aspoň zhruba základní pojmy fysiky a lékařství, při
padalo to čímsi okultním, ale odborník v tom tušil nové obzory.«
Vždy objevovat a vždy býti v čele, to byl jeden ze základních rysů
jeho trvalého díla. A nikdo, kdo se s ním kdy v životě setkal, nezapo
mene na jeho ušlechtilost, vznešenost, pohyby a vystupování starého
komthura, posledního křižáckého šlechtice, vědomého si svého poslání
a významu.
Historie jeho smrti jest stejně velká a hrdinská jako historie jeho ži
vota, ale tyto podrobnosti vylíčit bude jistě úkolem jiných svědků. Na
smrt nemocný dal se převézti v třeskutém mrazu k přijetí svátosti do
Třebíče a jimi zaopatřen na cestu do Věčnosti byl přivezen zpět do
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svého staroříšského domu, do té tvrze Církve, kde požehnav naposled
své rodině, odevzdal duši Bohu právě v hodinu nešpor, kdy po celém
křesťanstvu zněl liturgický zpěv žalmu: Když vše trvalo ve velkém
mlčení —
Tvrdost a zášť jeho nepřátel nebyla otupena jeho skonem. Jsou věci
lidské prostřednosti - praví L. Bloy - které ohromují i Boha. Trapná
pohřební příhoda staroříšská a jisté pozdější kázání znovu jen dokazují,
s jakými lidmi se také musil Josef Florian bít pro vítězství Boží. Dílo
Florianovo se naprosto neskončilo jeho odchodem. Nelze je už nikdy
umlčeti a tak kromě jeho slavné historie bude zde i jiná saga, doku
mentární historie jeho nepřátel, velmi zajímavý příspěvek k příhodám
lidských pádů. A opovrhovaný, přezíraný žebrák Boží, Josef Florian,
bude při tom vždy jedním z toho mála věrných, které si Bůh uchovává
až do dne Posledního soudu. Vždy se litovalo, že nepopsal také po
vzoru deníků Leona Bloye své pozemské putování Absolutnem, ale
zůstává zde celé jeho obrovské dílo jako basilika jeho života, zůstavaji
zde kathedráloví chrliči jeho statí a poznámek ve Studiu, v Nova et
Vetera a v Arších, zůstává zde vzácná korespondence a ojedinělá karto
téka protokolů, v nichž soudil věcně, spravedlivě a jednou provždy,
zůstává zde jeho významná dokončená životní práce Klasifikace věd.
A jeho odkaz bude splněn do posledního písmene tak pravdivé, jak
pravdivý jest v liturgickém řádu života článek víry o Obcování svatých.

P. Anastáz Opase k OSB
IN MEMORIAM
Strážcové víry nejen rozjímají slova Církve, jsou též poslušni jejího
hlasu v uskutečňování. Svědectví o časném a Častém přijímání Těla Kristo
va z Říše, Italie, Holandska, Francie, ba i z dalekých končin světa jsou
všeobecně známa jako výraz poslušnosti ne slepé, ale vycházející z poznání
i z lásky a vše v lásce chápající. »Chováme naději, že všichni budou s námi
zajedno v této žádoucí obnově, nejenom se slepým podřízením, ač i to
jest vždy chvalitebné, kdy přijmouti třeba pouhým duchem poslušnosti pří
kazy obtížné a příčící se vlastnímu způsobu myšlení a cítění, nýbrž s onou
ochotou vůle, jež vychází z vnitřního přesvědčení o potřebě tak činiti z dů
vodů náležitě pochopených, jasných, samozřejmých, nesporných.« (Pius X .)
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Život a dílo Josefa Floriana dosvědčuje slyšení papežského slova v na
šich zemích již počátkem století X X ., a končí toto svědectví teprve jeho
smrtí. Byl věrným a poslušným synem Náměstka Kristova vždy, všude
a za všech okolností. Jeho poslušnost byla bez odkladů, nebyla ani váhavá,
ani vlažná, neboť mu nebylo nic dražšího nad Krista, protože se cítil povo
laným a zavázaným v Jeho službu.
Poslušnost není problematická především v Církvi, kde není vyžado
vána někým, ale samotným Kristem ústy nařizujícího a rozkazujícího.
Těžko by mohl ustoupit věrný syn před takto výrazným slovem: »To vše
nařizujeme, prohlašujeme rozhodujíce, že tato apoštolská konstituce má
zůstati v platnosti a působiti stále a stále, a má plně a zcela býti prove
dena vzdor jakýmkoliv odporujícím ustanovením. Pročež nikomu z lidí
není dovoleno tuto Naši prohlášenou konstituci porušovati nebo jí s poše
tilou odvahou odporovati.« (Pius XI.)
Papežové, pod kterými Josef Florian žil, vybízeli neustále k obnově
náboženského života a určovali zřetelně cestu, kterou měli katolíci jít,
cestu nikterak vyznačenou politicky. A byl to opět Florian, který slyšel vo
lání otcovské, slyšel a vždy poslechl. Zatím co byly vydávány politické
řeči a brožury nejhloupějšího obsahu a nad papežskými nařízeními poky
vovali podivní lidé útrpně hlavami a záměrné mlčení doprovázelo slova
Pia X., staroříšský samotář, jediný, a v opovržení současné společnosti,
nemaje peněz, vydává roku 1911 Pia X. Motu proprio o lidové činnosti
křesťanské a o obnově posvátné hudby. Bylo mu ovsem nésti břímě po
slušnosti za ty, kteří u nás spravovali Církev, neboť úzká jest cesta, která
vede k životu, a poslušnost v Církvi není zdaleka tak lehká, jak si mnozí
ve své pohodlnosti představují, je obětí a zapřením sebe! Zajisté, že možno
této poslušnosti unikat, na čas se skrýt, na čas mlčet a nezajímat se o zá
vazky. Je to však stálá agonie, žijeme-li tak jako včera, až pojednou nás
zaskočí smrt. Hle, výstraha stálá a nikdy neustupující; pokání smrtelné
postele nijak nevyváží ztracený čas ve společnosti neuvažující o závazku
k svatému Petrovi! Florianovi bylo jasné, že paličatostí a i mlčelivým od
porem v tak důležitých otázkách katolického života, aneb vlastně života
vůbec, nenastane než rozklad a posléze nicota. Ani umění tu nedojde svého
výrazu a vše se promění v náboženství povrchní, a pravda nepronikne
takto národní společenství, když se zatvrzele a vytrvale odpírá nejvyššímu
Pastýři. Za toho času katolíci počítali výsledky voleb a zakládali raiffeisenky téměř po všech vesnicích, aby proti výstraze Ježíšově své děti naučili
lásce k penězům.
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Dílo Florianovo zaměřovalo především k základům katolického ducha,
k Písmu, Liturgii a Otcům. V této trojici posiloval své i naše katolické
vědomí v dobách zmatků, když byl chystán rozkol, a z týchž pramenů byl
živen jeho odpor proti mnohým nešlechetníkům již v roce 1903, kdy málo
kdo kromě Floriana tušil, kde skončí tehdejší názory na kněžský celibát.
Pohledem zostřeným v díle Bloyově správně uviděl vše, Čeho jsme byli
svědky, a ti, kteří ho řadili mezi schismatiky, ba dokonce připočítávali
k heretikům, po převratě ukázali svou strašnou tvář odpadlíků celému
světu. Je třeba zároveň zdůraznit, že ti, kteří mu takto nactiutrhali, nebyli
nikdy ve svém zuřivém vzteku s to, aby řádným způsobem, jak jest při
vážném obvinění nanejvýš nutno, důkazem svá nařčení zpečetili, třebaže
k tomu byli několikrát vyzýváni. Podoba Florianova katolicismu je ta, o níž
mu píše velký Léon Bloy: »Nevím a nechci věděti, co jest to „Moderní
katolicismus” čili „Katolická moderna” . Znám pouze katolicismus věčný,
katolicismus apoštolů a všech svatých, katolicismus římský a tradicionální, kromě něhož není spásy. Zajisté jest nemožno býti křesťanem tomu;
kdo sní o jiném katolicismu, a z hloubky duše své opovrhuji Jidáši a nadržovači a podporovateli kacířstev, kteří by rádi světu namluvili, že jsem
jejich společníkem.«
Úsilí, kterého bylo zapotřebí, nebylo nikterak poznamenáno jen zá
porem a kritikou. Vždyť je tu svědectvím práce tolika desetiletí, a to práce
podstatně průkopnická, o jejíž strohosti nemají mnozí ani zdání, práce,
která zůstane Florianovu dílu trvalou ctí a pochvalou, neboť i kdyby to
byla jen dvě, tři knižní díla z velké řady mnohých, jsou označena ve všech
zemích katolické kultury a tradice jako potřebná a žádoucí, leckde Církví
vydávaná oficiálně.
Josef Florian svou naději vkládal výlučně do proseb Otčenáše a potřeb
nost a řád modlitby mu byl nejen tak drahý, nýbrž i tak samozřejmý, že
jej zavádí do své domácnosti, kde dítky naplňují apoštolský počet. Pře
mnozí, jak dobře vím, teprve v Staré Ř íši uviděli a poznali velikost spo
lečné modlitby, po prvé za úsvitu uslyšeli krásu chorálu v hymnu lam lucis
orto sidere. A v době, kdy u nás učení i prakse o Častém přijímání Těla
Páně byla pro mnohé směšností a italskou přemrštěností, dožadoval se pro
národ, pro sebe a svou rodinu Florian, téměř jediný mezi tehdejšími »vzdě
lanci«, tohoto Pokrmu!
Bude se asi mnoho mluvit a psát o Florianově integralismu. Ano, týmž
právem by se mohlo hovořit o integralismu sv. Kateřiny Sienské nebo
sv. Jana Boská. Integralismus Florianův nalezl svůj výraz především v tom,
že jeho stoupenci se snažili často, ba denně přijímat Krista, což značně,
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zvláště před třiceti a více lety, znepokojovalo i mnohé kněze a snad je
připravovalo o rozum. Výhodou tohoto integralismu však zároveň bylo,
že z něho nepramenila nikdy zrada na Církvi, kdežto výhodou odpůrců
bylo, když ne schisma skutečné a organicky po válce vyjádřené, jistě bezměrná prostřednost náboženského života, taková, která může duše od
Církve jen odpuzovat.
Josef Florian vydal svědectví Pravdě, jak nejlépe uměl a jak mu Bůh
dal, jsa živým svědkem Kristovým. Jestliže ho Církev nevyznamenala na
této zemi, smíme doufat, že Ten, jenž mu byl vždy záštitou a také Chle
bem, udělil mu to nejvyšší vyznamenání.

František C inek
ŽIVÝ HLAS
Po léta jsem měl příležitost sledovat sílu irradiace díla Florianova
(abych užil slova Durychova) v mladých duších. A byla to síla neobyčejná.
Tvrdím důrazně: I v seminárních školách sv. kněžství dlužíme tomuto dílu
víc, než se tuší. Co znamenal Florian (laik) jen za popřevratového kon
fliktu dvou generací (v našich řadách) o nesmlouvavost integrálního ka
tolického životního principu a životní metody katolictví proti úpadkovým
požadavkům, aby se Církev »vyrovnala« s dobou, není ani zdaleka doce
něno. Tento miles christianus byl z největších našich laických ukazovatelů
svrchovaných hodnot, příkazů a krás integrity křesťanství v katolictví a
hlavně nadpozemských výšin sv. kněžství. V jeho díle vpravdě »altitudo
manus suas levavit« (Hab.). Co nám přetlumočil, ta řada geniálních knih,
díla výsostných uměleckých potencí - toť ojediněle vznešený dar, za který
nemůžeme býti dost vděčni.
Mnohé děsila prudkost bičovatele prostřednosti a dravost hněvů proti
všem, kdož se pohodlně uvelebili v neposlušenství a opovrhování Slovem
Božím. Vím dobře o žehrání na tvrdost, krutost, ba přepínání jeho kritik,
ale vždy jsem byl přesvědčen, že meč jeho pera ostřila jen veliká láska
k slávě Boží a žhavé dychtění, aby viděl Jméno Boží slaveno na zemi jako
na nebi. (To měl společného s Bloyem.) Ostatně nikdo u nás neřekl s tak
děsivě drtivým důrazem všem, kdož sahají po meči pera: » Kdykoli ne
mluvíte k Bohu nebo pro Boha, mluvíte k ďáblu, který vás poslouchá
v strašném mlčení.«
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František Pastor
KŘESŤAN
Josef Florian už není ve Staré Říši; nesedí už uprostřed svého Studia,
neváží už, netřídí, neukládá na pravé místo, nebere už věci uctivě a jemně,
jak jen on dovedl, do svých rukou, nemodlí se už s rodinou, nežehná
stolu..., nenese za nás břímě horka a dne...
Vědomí se vzpírá přijmout do sebe tuto skutečnost a jako by se bálo
pohledět na mezeru, která po něm zůstala. A myšlenka pozdě a jen těžko
hledá odpověď na otázku, kdo to vlastně odešel. Kdo predevším.
První odpověď, kterou mi myšlenka přináší, jest, že umřel křeť an.
Mnoho křesťanů umírá. Toto však byl křesťan, jakých je jen velmi málo.
Jsem jaksi rád, že mi myšlenka dává právě tuto odpověď. Snad proto,
že jsem byl při jeho smrti. Snad proto, že je v ní zároveň veliká útěcha.
Věrným Páně totiž život se pouze mění, ale neodnímá.
Teprve za touto odpovědí přicházejí další: tvůrce Studia a Dobrého
Díla, nepřítel Školy atd.
Moje vzpomínka vsak platí křesťanu Josefu Florianovi.
To, co k Josefu Florianovi vždy tolik přitahovalo a ovšem též od něho
odpuzovalo, nebyl v první řadě přirozený základ jeho osobnosti, jeho
zdravý a jasný rozum, jeho přímá a statečná povaha, jeho láskou nesené
úsilí o poznání a pravdu a jeho obsáhlé vzdělání, nýbrž bylo to především
vždy ono důsledné uskutečňování absolutního obsahu křesťanství, o které
usiloval jak ve svém soukromém životě, tak ve svém díle. Bylo vždy jasno,
od začátku až do konce jeho veřejného působení, že jeho život je žitým
obsahem křesťanství. Toto křesťanství bylo vždy plné a zabíralo celého
člověka v jeho jednotě a celosti. Vždy bojoval až vášnivě proti každému
jeho znetvořování, zejména proti mrzačení duší na jedné straně moralismem a na druhé straně pomíjením, ba vylučováním přirozené nosné zá
kladny v Člověku.
Poslušnost a odvaha jeho víry, síla jeho naděje a lásky mluví pro nás
zřetelně hned, když opouští svou profesorskou dráhu. Tento přelom jeho
života, kdy byv zavolán poslušně opouští vše a všechno dává v sázku, jest
jakýmsi životním Ecce ancilla jeho duse. To bylo jeho první veřejné vy
znání, a bylo to vyznání absolutní. »Nestydím se za Evangelium; moc
zajisté Boží jest k spasení každému věřícímu.« Od té chvíle »živ jest
z víry«.
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Nemohlo pak ani jinak býti, nežli že jeho víra, zapuštěná takto jedině
správnými kořeny absolutní poslušnosti a věrnosti, vyrůstala z hluboké
půdy jeho osobnosti v košatý strom poznání, v jehož stínu bylo dobře pobývati a jehož ovoce tak dobře chutnalo (takže i všelijací ptáci nebeští při
létajíce bydleli na ratolestech jeho). Tento růst se nemohl díti jinak nežli
tím, že Josef Florian s obsahem Zjevení žil. Jeho pravdy a skutečnosti se
totiž otvírají jen ponenáhlu a jen tomu, kdo s nimi a jimi žije, kdo je má
pevně ve vědomí a kdo k nim přistupuje z konkretních souvislostí svého
života a svůj život na nich utváří. Jen tak se před ním rozvijí v plný květ
a zjeví mu svou hloubku a krásu. Jen tak se změní ve zkušenosti a poznání,
ve svaté vědění.
Jeho už přirozeně veliká osobnost dorostla bezvýhradným přijetím a
úsilím o uskutečnění obsahu křesťanství své pravé a skutečné velikosti,
která mu dovolovala onen bezpečný a jistý postoj ke všemu ve vědě, umění
i ve věcech náboženských, jaký měl u nás jen on.
Velikým činitelem v jeho růstu bylo to, že byl a zůstal chudým. To je
jeho svatební roucho. Toto roucho mu získalo a uchovávalo obzvláštní
přízeň »Otce chudých«, jak Církev svatá ve svatodušní sekvenci nazývá
Ducha Svatého, Ducha pravdy, který učí všeliké pravdě a který jest nejen
poutem v Trojici, nýbrž i poutem, jímž Bůh k sobě poutá své Stvoření.
Tato přízeň a poznání tohoto pouta otevřelo Josefu Florianovi onen po
hled na Stvoření, v němž oko jeho víry uzřelo na věcech pečeť Trojice,
poznalo jejich symbolický ráz tajemných písmen slova Otcova, jejich pra
vou a plnou skutečnost a jejich pravá místa ve veliké stavbě kosmu. Z to
hoto pohledu vyrostla svatá Hora jeho Studia, z něho vzešla synthesa ve
hvězdě moudrosti, kdež vystupující příroda a přirozeno jest pronikáno,
drženo a vzhůru poutáno sestupujícím nadpřirozenem.
Z této přízně, ba abych tak řekl vedení plynulo vůbec všechno jeho
úsilí o jednotu, jež se tak zřetelně zračí ve všech pracích i edicích Archů,
Kursů a Dobrého Díla; vždyť principem vší jednoty jest právě Třetí Bož
ská Osoba. Z tohoto vedení vyplynula zajisté též jeho až vášnivá příchyl
nost k svaté Matce Církvi, strážkyni pokladu Zjevení, jejímž budujícím,
jednotícím a oživujícím principem je týž Duch Svatý, který z ní činí Ne
věstu Kristovu. Proto tolik trpěl úpadkem křesťanského života u nás a ne
důstojným postavením Církve. Proto v jeho díle úsilí o její »vyvýšení« za
ujímá tak veliké místo. Proto byl tak rozhodným zastáncem poslušnosti
Církve a její viditelné hlavy, římského papeže. Kdo byl neposlušen Církve,
byl pro něho opravdu doslova pohanem a publikánem. Proto se také tak
nadšeně a rozhodně postavil za obnovné snahy svatého papeže Pia X.
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a neohroženého Pia XI., neustávaje až do konce života nabádat, aby se
poslouchalo jejich hlasu. Slyšel v jejich slovech hlas Pána a Oživujícího,
který jest nejen principem jednoty a poutem, jímž Bůh k sobe poutá své
Stvoření, nýbrž i principem všeho dokonání; onoho Ducha, který má obnoviti tvář země, aby mohl sestoupiti od Boha s nebe Jerusalem nový, připra
vený jako nevěsta okrášlená muži svému a který na konci Apokalypsy
spolu s touto Nevěstou praví: »Přijď, Pane Ježíši!«
Obnova křesťanství a vyvýšení ponížené Matky Církve u nás, to byl
úkol, který mu Prozřetelnost dala, když ho odvolala z jeho světského po
volání, a Josef Florian jej svobodně na sebe vzal. Věděl asi, že na sebe
bere těžký kříž, ale to ho neodstrašilo. Jeho práce na osobní spáse byla
v každém okamžiku též prací pro jiné a za jiné. Je dobře známo, jaké pře
kážky musil překonávat, jakým nepřetržitým bojem, strádáním a utrpením
byl jeho život. Bez základu víry, bez křesťanské naděje, bez žhavé lásky
a zřejmé pomoci Boží jeho obrovité Dílo je vůbec nemyslitelno.
Byl velikým ctitelem Matky Boží a svatých českých patronů. Růženec
byl jeho denní modlitbou. Když mluvil o Matce Boží, byla v tom vždy
až jakási posvátná něha. Často, zvláště v mladších letech, konal pouti na
mariánská poutní místa, později, dokud mohl, aspoň na Karmel v Kostel
ním Vydří, nejbližší to poutní místo u Staré Říše. Kdykoliv zajel do
Prahy, vždy navštívil hroby svatých našich patronů a vykonal pout do
Staré Boleslavě. Obzvláště vsak ctil Pannu Marii La Saletskou, k níž vy
konal v mladších letech dalekou pout, na níž se setkal s Leonem Bloy.
Měl jsem vždy dojem, že Matka Boží mu byla vždy po boku, že byla veli
kou Průvodkyní jeho života; vždyť její bolesti byly v jistém smyslu také
jeho bolestmi, a po celý život neustával ve svém díle hlásat a opakovat
její poselství a výzvy k pokání a odčiňování, jež onoho památného 19. září
roku 1846 pronesla na výšinách La Saletských k pasáčkům Melanii a Maximinovi a kde pronesla mezi jiným také slib: »Šťastné duše pokorné,
vedené Duchem Svatým. Budu bojovati s nimi, až dojdou v náplň věku.«
Jistěže Matka Boží s ním bojovala i v jeho posledním zápase. Věděl
už, že Pán ho propouští a složil tedy pokorně všechno své ostatní bojo
vání a soustředil se vědomě a usebraně na tento poslední boj. Požehnal
všem svým milým a rozloučil se s nimi; modlitba růžence a církevní mod
litby »odporoučení duše«, vykonávané přítomným knězem, provázely jeho
agonii; dokud mohl, modlil se spolu a znamenal se svatým Křížem. Zápas
byl pokojný, usebraný, nebylo v něm ani okamžiku rušivého; pod hlahol
modlitby jako by se zvolna bylo vkrádalo a prostíralo stále hlubší mlčení,
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v němž neznělo už nic, než nesmírná touha Ducha a Nevěsty: Přijď, Pane
Ježíši!
»Prst Otcovy pravice« dovedl Josefa Floriana k »plnosti věku Kris
tova,« dokončil jeho postavu a podobu. Řekl jsem na začátku, že Josef
Florian nesl za nás břímě horka a dne. Teď nám byl odňat. Snad toho
bylo třeba, aby jeho postava byla nám právě teď odňata a postavena také
na své »pravé místo«, abychom ji viděli v pravé její velikosti a aby dále
plnila své poslání. Snad také aspoň teď, když už nemůžeme býti vděčni
jemu za to, co nám dal, budeme vděčni Prozřetelnosti za to, že nám dala
jeho a vezmeme na sebe úkoly, které nám odkázal.
»Do ráje nebes ať provodí ho Andělé, při jeho příchodu ať ho přijmou
Mučedníci a uvedou ho do města svatého Jerusalema. Sbor Andělů ať ho
uvítá a s Lazarem kdysi chudobným nechť věčného požívá pokoje. Amen.«

L eopold Peřich
NA H O Ř E SÁM
Současníkům bývá málokdy dáno, aby plně a souhrnně mohli zhodnotiti zjevy výjimečného významu a velikosti. Poznávají a tuší jejich rozpětí
a důležitost, ale nemohou obsáhnouti závažnost dění a činů mimořádných,
protože váha a působení osob vyvolených se projevuje mimo dosah našeho
uvažování. Kolik bylo světců, kteří zůstali své době téměř neznámí vedle
proslulých veličin, na něž padl pak v historii prach zapomenutí. Věděli
o nich někteří a tušili jejich velikost, ale nemohli postřehnouti, že následky
a důsledky jejich činů, práce a obětí se projeví někdy v prostoru hmotném
i časovém tam, kde přímé spojitosti a souvislosti v době současné pozorovati nelze.
Takový je, myslím, případ Josefa Floriana. Víme bezpečně, že v něm
odešel s tohoto světa člověk, který patřil k nejvyššímu okruhu několika
mála zbývajících duchů, k nimž se připíná lidská naděje všech, kdož věří
v záchranu tisícileté křesťanské kultury, ale to vědomí je v nás jako osa
moceno. Stojí samo o sobě jako Boží muka v poli a my nevíme, kdy a od
kud přijde člověk, který se pomodlí a přinutí mraky, aby daly znovu život
vyprahlé zemi. Josef Florian zaséval pilně a neúnavně zrní a my nevíme,
kdy a kde vzklíčí. Všecky kladné síly v nás přisvědčují, že práce rozseva
čova nebyla marná, ale náš rozum, naše výzkumné laboratoře, ani naše
Řád V I I .2 .
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zmatené zkušenosti nám neřeknou, kdy, kde a jaký bude růst. Víme jen,
že bude, a to je naděje lidská, která odpovídá naději nadpřirozené, vyplý
vající z příslibů Božích.
Není krásnějšího a kladnějšího úkolu pro člověka, než býti zdrojem
takové naděje pro jiné. To znamená zdrojem povzbuzení a síly, oporou
a vzpruhou k práci, východiskem poutí nesnadných a namáhavých.
Bez Josefa Floriana by nebylo vzniklo mnoho hodnot v české kultuře,
které patří k jejím pokladům nejvzácnějším. Nevděčíme mu však jen za to,
co sám napsal, objevil nebo k čemu dal popud - a jsou to vesměs věci základního významu - nýbrž nad to a v míře daleko větší i za to, že svou
prací, či lépe řečeno svou existencí v české kultuře se stal zdrojem její
obrody, jejím lékařem, učitelem a zachráncem. Zní to snad jako nadsázka,
ale je to jen prosté zjištění skutečnosti, když uvážíme hodnotu a poměr sil,
které v české kultuře působily. V době beznadějného zmatení hodnot, kdy
plynulo vše jako kalný proud, stál na svém osamělém ostrově staroříšském
a pozorně přebíral, třídil, soudil, zachraňoval i pálil, jak bylo třeba, aby
nastalo jasno a bylo patrné, co je čisté a co zbahnělé. Stál - snad jediný
u nás - mimo tak zvaný proud veřejného života zcela a nesmlouvavě,
a proto ho mohl pozorovat objektivně jako chladný vědec i oceňovat jako
spravedlivý soudce, používaje svého duševního bystrozraku i pomoci vyšší.
Ten svět okolo něho, který ani ho neznaje popíral, čím on žil, to byl nejvzdálenější a nejširší okruh, který spadá v naši úvahu. To je svět vnější. To
je ten kalný proud, který netečně se valí někam bez ladu a skladu.
Ve srovnání s tím světem byl poměrně velmi úzký okruh vzdělanců,
který znal Josefa Floriana nebo věděl o něm. Z nich je si třeba všimnouti
nejdříve oněch, kteří tvořili skupinu přechodní od světa vnějšího. Patřili
k nim literáti a vzdělanci, kteří Josefa Floriana uznávali a oceňovali jen
jako citlivého znalce umění a jeho hodnot. Prameny, z nichž živil svého
ducha, a měřítka, jichž užíval při svých soudech, zůstávala jim cizí nebo
vzdálená. Nemohli neuznat správnost jeho úsudků, které se kryly v otáz
kách umění s jejich názorem, získaným cestami zcela jinými, ale neměli
namnoze odvahy, aby Šli dále za ním a s ním až k prvotním hlubinám
vědění a poznání, z nichž vyvěrala přesnost a jistota jeho soudů. Tak bylo
tomu u většiny českých umělců, hodných toho jména, a lidí, kteří pro umění
a myšlení mají hlubší zájem, ale nemají živého vztahu k Církvi.
A byli jiní, kteří stáli nebo měli stát mu blízko právě pro své vědomé
příslušenství k Církvi. Je pozoruhodné - a patří to jistě k dokumentárním
příznakům pravosti jeho díla - že mezi nimi bylo nejvíce nepřátel, pokud
byli ve vlažném prostředí vůbec nepřátelé. Není mým úkolem ani právem
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zkoumat, proč tomu tak bylo. Snad zůstává mnoho z vnitřních důvodů
našim očím zahaleno, snad tak být muselo. Snad musel být osamocen
hlasatel Víry, jež objímá a prostupuje celý tento stvořený svět, když lidé
jsou bez víry nebo malověrní. Nelze nebýt protivníkem tvrdého obhájce
řádu, když o něm vím, že jest blízko mne, a přece uzavírám kompromisy
s všelikým neřádstvem. Vždyť jeho život, jeho práce, jeho pouhá existence
je stálou výčitkou mé zbabělosti, stálou připomínkou mé zpronevěry, stá
lým viditelným, hmotným trnem v mém svědomí. Veliká Víra nesnese
víry malé a naopak.
Vedle nepřátel byli tu však i přátelé a ctitelé. Někteří šli za ním odda
ně, jiní se vzpouzeli, odbíhali, vraceli. Všichni, i ti, kteří odešli, zůstali
však poznamenáni a jizvy ohnivého znamení zůstanou jim vtisknuty do
duše. Stejně jim, jako oněm, kteří zůstali věrní, s tím jen rozdílem, že
jizva nevěrných je palčivá spíše vzpomínkou než posilou. Ale vždy je to
odkaz drahý a vzácný. Odkaz sladký, ale i těžký a závazný, jako bylo
znamení kříže na odění bojovníka, který Šel dobývat Svatou zemi. Není
náhodné to srovnání. Byli křižáci s úchvalou nejvyšší, kteří dobývali jiné
než Svatou zemi a jejich dílo bylo obráceno v potupu nebo ve zlo.
Uprostřed tohoto světa, jak jsem ho líčil, v pohledu vertikálním a nahoře nad ním v pohledu horizontálním byl Josef Florian. Byl sám, pro
tože byl první a viděl i věděl více, protože byl sám. Před ním a nad ním
nebylo nic jiného než Bůh a co Jeho jest. Stál před ním v hluboké pokoře
člověka nicotného, jemuž je druhem každý, kdo v stejné pokoře stojí vedle,
byť to byl žebrák opovrhovaný. V še ostatní je druhotné, a vše, co tomu
překáží, je zlé. Hle, tajemství poznání a vědění, které se však otvírá jen
tomu, kdo dospěl vrcholu hory.
Josef Florian tam byl. A my se díváme za ním, jak přešel o stupeň
výše, kde se našim zrakům ztratil. Na duši cítíme jizvu ohnivého znamení.
Kéž se ozve živou i sladkou bolestí vždy v pravý čas, abychom zůstali věrní.
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Jin d řich Středa
D Ě L N ÍK D O B R ÉH O DÍLA
Nikdo nemůže pochybovat o velikosti ztráty, kterou náš katolický život
utrpěl ukončením pozemské pouti Josefa Floriana. Ačkoli ho mnozí hle
děli zařadit do kategorie originálních zjevů, které jsou zajímavé nějakou
zvláštností více méně překvapující, ačkoli v něm mnozí chtěli vidět jakýsi
bizarní, snad jedinečný a zajímavý, ale pichlavý a neplodný kaktus v háji
českých Uměn, přece jen nemůže Josef Florian nijak zapadnout do něja
kého feuilletonisticky umného zařadění. Je proto těžko se rozhodnout,
s které strany je lépe přistoupit k jeho dílu.
Co mně vystupuje nejvíce při vzpomínce na Florianovu osobnost před
oči, je šíře jeho rozhledu. Se svého moravského kopce viděl po Evropě
šíř a dál než mnozí profesionálové všesvětových styků. Zatím co ti viděli
leckdy od svého kavárenského stolečku zase jen kavárenské stolečky svých
kamarádů ve dvou, třech zahraničních městech, věděl Florian, co se po
Evropě děje vážného. Tak je hodno znamenité pozornosti, že z dob, kdy
se u nás z němčiny překládala tak přibližně Courths-Mahlerová a pak
už jen ti různí kamarádi našich veličin, máme v díle staroříšském možnost
seznámit se se skutečnými cennostmi německé duchovní práce. A podobně
bylo tomu i s plody zemí jiných. Nelze ještě dobře zhodnotit, jaký význam
měla tato seznamovatelská práce pro sebevědomí českých katolíků. V do
bách, kdy naši pokrokáři dělali z katolíků, abych tak řekl, blbečky naší
vesnice a kdy někteří z nás, ustrašeni tolikerou profesorskou autoritou,
toto postavení takřka ochotně by na sebe byli brali, Stará Říše se stala
neocenitelným hlasatelem i dokladem pravdy, že Církev není nějaký odpa
dek evropské vzdělanosti, nýbrž jediný její kořen. Byli mnozí, kteří tu
pravdu neuznávali, ale literární, ediční i knižně-umělecká činnost Staré
Říše imponovala i jim a pomohla tedy neobyčejně katolíkům k vážnosti.
Zde ovsem začíná už i kritika a všelijaké ošklíbání. Že prý někdo
sbírá staroříšské tisky čistě bibliofilsky a kdesi cosi. Nuže, o české biblio
filii samé je ovšem škoda slov jakožto o sportu, divnou kombinací sno
bismu, kšeftu a podivných pretensí úplně znehodnoceném. Ale jestli snad
i na tomto poli výrobky jedné katolické dílny skutečně mají přednost pak je to takovým argumentem proti Staré Říši, jako je činnost sběratelů
starožitností důvodem proti církevnímu umění. Máme snad stavět ošklivé
oltáře a vyšívat hnusná paramenta jen proto, aby antikváři neprodávali
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jejich zbytky? Pomineme tedy tyto řeči jako zbytečné a podržíme v paměti
jen, že ve Staré Říši se věnovala příkladná péče hmotnému rouchu tisků.
Přihlédněme dále k jejich obsahu. Tu nás zaujme nejen zmíněná už
Šíře kulturního zájmu, obohacujícího náš katolický život mnohostranně,
nýbrž i hloubka určitých myšlenkových okruhů, na něž naše čtenářstvo
bylo teprve zde upozorněno. Nelze přece upřít, že kouzlo Katolické Mo
derny a jiných mnohem neužitečnějších podniků pro mladé lidi z katolic
kých rodin spočívalo z velké části v dojmu, že tu lze najít více zajímavěj
ších námětů k myšlenkové práci. Propadalo se klamu, jako by tradiční
katolictví bylo omezení v každém slova smyslu, nezábavné, chudé, bez
nadějné, trapné náboženství svíčkových bab nebo - v očích laskavějších
pozorovatelů - útěchyplná víra venkovských maminek, spojená s doško
vými střechami, která ponenáhlu vymizí spolu s nimi z národního života.
Florian ukázal, že katolická víra, a to víra nikoli rozvařená a okořeněná
v literární kuchyni různých modern, obohacená Bílkem, Tyršem a Upanišádami, nýbrž katolická víra syllabů a encyklik, víra Pia X. (o němž jeden
literární katolík tehdy soudil, že je nábožný, ale ne duchovní člověk-!),
tato víra že je zdrojem nevyčerpatelných myšlenek, hlubinou nevystihlých
bohatství pro práci staletí. Ze katolíci, a to naprostí, integrální katolíci
mají dnešnímu světu co říci, a dokonce nesmírně mnoho co říci.
Není zde místa na posouzení jednotlivých literárních a jiných událostí
a sporů, jimiž Florian své integrálně katolické stanovisko hájil, prosazoval
a pozornosti katolíků vnucoval. Nutno však přiznat, že veskrze neomyl
ných lidí je, co nejmírněji řečeno, velmi pořídku. A kdybychom tedy i po
měr Florianův k některým duchovním hodnostářům, nebo k rakouské
vládě, nebo k jiným veřejným zjevům tu nebo tam shledali pochybeným kdybychom v té neb oné otázce dali druhému za pravdu, a tím spise kdyby
se nám nedostávalo zájmu o složitou vegetaci polemik, lidských řečí a po
hříchu i tisků ad vocem Florian se rozplemenivších - zůstává stále nesporná
a zdaleka viditelná velikost Florianovy osobnosti a práce.
Opakuji, že to není pozoruhodnost osoby osamocené a excentrické ve
slohu třebas filosofa Klímy aneb i různých našich naschvál dekadentních
básnířů. Přes svoje znalosti i přes svůj cit pro velmi mnoho dějinných a
kulturních věcí, přezíraných a nechápaných odborníky, naprosto nebyl
Florian estétským labužníkem pozdní kultury, nýbrž úplně odpovědným
pracovníkem velmi podstatných věcí. Nebyl literární sensací, nýbrž před
stavitelem základního ideového zjevu - integrálního katolictví. Kdo jsou
integrální katolíci? Katolíci uvědomělí, kteří si uvědomují minulost a bu
doucnost Církve. Integrální katolíci se hlásí k celé minulosti Církve,

21

Arbuesovy a Mariiny hranice v to čítajíc; berou vážně celistvý nárok
Církve; a hrdě se hlásíce ke jménu klerikálů, přece nespájejí dva meče
v jeden, nýbrž vyznávají středověkou představu Koule a Kříže. Vyjádřil
to jeden z hlasatelů nového věku španělského:
Somos así: Por condición, leales;
por cualidad de raza, caballeros;
por arraigada convicción, austeros;
por tradición cristiana, clericales.
Somos así: La intransigencia pura...
J. A. Fernández Palacio.
Florianova obec to byla, která si vzala za své heslo: »Přijď království
Tvé!«, heslo, k němuž se obrací pozornost integrálních katolíků. V tomto
přechodu od nábožnosti barokové k eschatologii je další nejpodstatnější
význam Florianův. Zde je ono prohloubení, za které jemu vděčí nebo vděčiti mají čeští katolíci.
Pak je tu ještě příklad práce a života. U literátů bývá často rozdíl
mezi dílem a životem někdy až groteskní, někdy docela místný a rozumný.
Florianova katolická práce je nerozdílná od katolického života jeho ro
diny. O tom však se nehodí mluviti více slovy: a tak jen ještě zmínku
o jednom povahovém rysu, na pohled méně důležitém, ale pro výjimečnost
jeho osobnosti v českém prostředí charakteristickém. Josef Florian měl
humor, a měl ho mnoho, a humor na určité úrovni. To znamená něco
u člověka, jehož pracovním místem byly otázky drtivé vážnosti, a v národě,
jenž nezná často nic mimo hospodský zaplivaný humor na jedné straně,
na druhé pak mračnou důstojnost, jež vyznačuje tváře spolkových funkcio
nářů, vědeckých kapacit a hnízdících výrů. To vše by bylo, a zajisté bude,
předmětem zajímavých vzpomínek. - Avšak hlavní věcí je dílo. K němu
se budeme vracet, a v něm, pokud síly stačí, pokračovat.
V
souhrnu těchto myšlenek a úvah nelze samozřejmě nakonec nevzpomenouti postavy velikého učitele Florianova - Poutníka Absolutna. Zde
vsak končí hranice, daná jakémukoli pojednání takto zběžnému. Strhující
bystřinu, bouřlivý příval myšlenek, kroužících kolem Té, která pláče,
kolem Srdce Páně, Lilie v trní, kolem Kříže, Ducha svatého, kolem Sedminásobného plamene a Liliového svícnu, tento dravý proud hučící kolem
nesmírných Jmen a Znamení nelze zachytit do misky článečku. Koho to
zajímá - gustate et videte! ochutnejte a vizte! Ale lze a je třeba říci, že
to vše nám dal Josef Florian. On nám ukázal cestu na tyto, nikoli Hory
Snů, nýbrž Hory Zjevení a Vidění.
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Tak zůstává Josef Florian podstatným činitelem náboženského (a jiného nemůže být) vývoje našeho: a v tom je jeho význam. Kdyby šlo o písemnictví, bylo by lze s uspokojením hledět na obsáhlé dílo, které nyní
přirozeným ukončením bylo uzavřeno a může být zařaděno do dějin pí
semnictví. Poněvadž však nejde o písemnictví, ba ani o život, nýbrž
o Život, proto roste nad hrobem Josefa Floriana otázka: Kdo na moje
místo? Kdo zvedne můj štít? - Jinak není třeba vět a obratů provázejících
pohřby našich literátů: neodešel navždy, neodešel do Neznáma: sed signifer sanctus Michael repraesentet eum in lucem sanctam!

Jan Scheinost
ZAKLADATEL A O B N O V ITEL
V
den smrti Josefa Floriana zrodila se florianovská tradice, která spo
juje v jeden živý proud jeho dílo a život i zkušenosti, snahy, práci a věnost jeho přátel, žáků, ctitelů. Do kolébky této tradice je povinností nás
současníků a svědků jeho velikosti vložit pravdu velmi poctivě doloženou:
Josef Florian byl osobností, jež netoliko znamená epochu v kulturních
dějinách národa, ale jež úroveň a sílu katolické myšlenky u nás pozdvihla
vysoko nad světový průměr té doby. Stál na křižovatkách všech cest, jimiž
se braly věci české a věci katolické a zkoumal je i hodnotil podle jediného
měřítka pravosti, jež pevně držel v srdci i v rukou: podle katolické ortho
doxie, podle víry a poslušnosti Církvi. Profil tohoto muže byl vytesán
z kamene, který je u nás vzácný, z kamene zakladatelů. Bylo mu stavěti na
rumišti a nenašel zde takřka žádného staviva pro své dílo. I když víme, že
žádné přirovnání není s to vyjádřit jedinečnou skutečnost, přece jen pro
lepší pochopení jeho dějinného významu musíme při jeho práci vzpome
nout na založení Dědictví svatováclavského ve století XVII. nebo Matice
české ve století X IX. ; a nestalo se v našem kulturním usilování ve století
dvacátém nic většího nad založení Dobrého Díla ve Staré Říši.
Vpravdě však není možné ocenit správně osobnost Josefa Floriana,
aniž bychom si uvědomili evropskou souvislost jeho počínání s velko
lepým zápasem o obnovu autority náboženství a jeho pravověrnosti, který
vzplál kolem počátku tohoto století a který je nerozlučně spojen především
se slavným jménem Léona Bloy. To byla polnice, jejíž hlas sice často zněl
drsně a nelibě mnoha uším, ale za nímž s odhodláním a s oddaností dávno
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předtím nevídanou Šli inteligentní a zanícení katolíci, kteří srdcem i roz
umem si byli jisti svou věcí. Nechtěli utonout a chtěli i druhé zachránit
z vod liberalismu, pavědectví a laxnosti zaplavujících kulturu, sociální
dění i politiku. Tento liberalismus byl nepřítelem tím nebezpečnějším pro
Čistotu a pravost života, že kromě zjevných bludů a vin uplatňoval zvláštní
velnavou sílu, kterou dovedl zkorumpovat přemnoho katolíků všech vrstev
i národů, a často i ty, kteří se pokládali za sloupy Církve. I kompromis,
jímž se někteří pokoušeli vyváznout z kličky, známý jako katolický modernismus, byl jasně odsouzen Piem X. A proti tomuto modernismu
zdvíhal své hřmící slovo Léon Bloy, stejně jako proti jeho slabšímu deri
vátu u nás, proslulému pode jménem »katolické moderny« rozhodně vy
stoupil Josef Florian, a to s platností definitivní. A v této souvislosti třeba
říci, že působením Josefa Floriana přijalo české katolictví z toho fondu,
jímž byl Leon Bloy, duch pronikavé síly a naléhavosti a zjev vpravdě svě
tový, víc než kdekoliv jinde na světě, jeho zásluhou vyniklo vysoko nad
mělké a dušné domácí prostředí své doby. A v tom i v prostředcích a kon
kretních úkolech, jimiž organisoval své poslání, je Josef Florian svou osob
ností i dílem vskutku jedinečný, naprosto původní, od nikoho neodvozený
a s nikým nesrovnatelný, tu se v něm nejmocněji projevuje křesťanská tra
dice české země.
Zakládá-li Josef Florian dílo staroříšské, jímž chce zmoci úpadek
myšlení a života z víry, vidí je v konečné realisaci jako Studium, které
bude v člověku rozvíjet individualitu v opaku proti nivelisující Škole.
Nebylo mu dopřáno dožít se tohoto studia. Ale mohl vidět zdar oné prů
běžné etapy, jíž byla vydavatelská práce starořísská: obnovu české knihy
jako služebnice pravdy. I zde razil nové dráhy a dal řád pro moderní českou
knihu vůbec. Učí a ukazuje, že ani knihu nelze dělat bez lásky, bez úcty
k slovu, bez odpovědnosti všech, kdo jsou na ní účastni, od spisovatele
přes tiskaře a jeho spolupracovníky až i k těm, kteří ji balí, než ji pošlou
do světa. Kniha tu už není produkt ziskového hospodaření a mechanické
industrialisace: na každou z knih jako by dopadal paprsek Knihy knih,
Písma. A tento příklad staroříšský ovlivnil českou knižní produkci tak
jako nic jiného; na vysoké úrovni této produkce leží lví podíl zásluhy
Florianovy.
Stejně i v životě osobním a rodinném se tento muž projevil jako ten,
jenž byl povolán, aby zakládal a obnovoval vše, co hrozí zaniknout v obec
ném rozpadu hodnot. Uprostřed věku sufražetek zakládá rodinu, jež při
pomíná doby patriarchů, staví pro tuto rodinu tvrz, jež pohostila stovky
přátel a poutníků jako v dobách starozákonních. Otec a hostitel Florian
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je velká kapitola; zjevuje nám, na jak starobylých, tajemných a hlubokých
základech stojí jeho dílo, protože takovýmto věcem se nelze naučit, ty už
jsou v krvi. Zde si chudoba podala ruku se vznešeností.
Josef Florian svou osobností, svým dílem a jejich příkladem stojí na
počátku onoho duševního rozmachu katolického, který nejen symbolisoval,
ale vskutku bojoval boj katolictví s liberalismem a se všemi formami myš
lenkového a mravního rozkladu. Z kmene florianovského vyrostla celá řada
skupin a časopisů, jež přijímaly tento bojový odkaz: Život, Rozmach,
Akord, Na hlubinu, Tvar, Poesie, Řád a j.
Představíme-li si, kam bychom asi byli bez Josefa Floriana došli ve
stopách katolické moderny, musíme jen uznat s vděčností, že chirurgický
zákrok Florianův byl přímo zasažením prozřetelnostním. A tak v našich
modlitbách bude žíti pan Florian jako věrný křesťan, v naší paměti pak
jako ten, jenž k slávě našeho náboženství přispěl svým dílem víc než mnozí
a mnozí z těch, kteří k tomu byli povoláni a označeni ještě výslovněji. Za
kladatel a obnovitel, jenž boří a staví, jenž miluje a soudí, povzbuzuje
a tvoří.

Jaroslav Zaorálek
NĚKDO
Kdyby se mne někdo z ničeho nic zeptal, co považuji za nejsilnější
zážitek svého života, jistě bych bez rozpaků odpověděl: svá setkání s panem Florianem. Ale kdybych měl vysvětlovat, proč a jak a kterak - to by
už ani zdaleka nebylo tak snadné. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Takové
zážitky se prostě přijímají jako nečekané a nezasloužené dary osudu: s údi
vem a s vděčností.
Po každé, když jsem mu v předjaří otvíral branku a když jsem uviděl
zkoumavý pohled jeho vždycky klidných očí a tichý úsměv jeho zamyšle
ných úst, míval jsem dojem: člověk z hor. A těmi slovy myslím jednoho
z těch sukovitých lidí, kteří, když někdy, zřídka, zapadnou ze svých výšin
do našich nížin - a ty výšiny a nížiny jsou zde ovšem míněny hlavně ve
smyslu symbolickém, duchovním - udivují nás svou hlubokou, jakoby
samozřejmou moudrostí samot, bystrostí úsudku, ničím nezkaleného, a slo
vy, která neztratila ještě nic ze svého původního významu a dýchají syro
vou zemitostí a pronikavými vůněmi čistých poloh. Člověk z hor a při
tom...
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Kmotrem našeho seznámení byl Péguy, k němuž mě náhodně přivedlo
kterési číslo jeho »Zelených sešitů« a jehož dílo mě potom zaujalo tak
nezvykle silně, že jsem se - naprostý překladatelský holobrádek, ještě ve
vojenském kabátě - odvážil něco z něho přeložit a poslat to do úplně mi
neznámé Staré Říše úplně mi neznámému panu Josefu Florianovi. Tedy
»literární známost«? Ani zdaleka! Toť se ví, že mě zajímalo všechno
kolem něho. Vždyť knihy ze Staré Říše, to nikdy nebývaly knihy v tom
smyslu, jak je známe z výkladních skříní knihkupců. Byly to vždycky udá
losti, objevy, sváteční dary, duchovní krásy. A stejně každé tištěné nebo
psané slovo pana Floriana mělo vždycky kovový zvuk, který rozptyloval
mlhy nejistot a otvíral netušené výhledy, i když mnohdy probouzel prudký
odpor. Ale literatura, knihy, umění, spisovatelství, to ani přibližně nevy
stihuje duchovní profil pana Floriana a všechno to, co z každého setkání
s ním dělalo vzácné dobrodružství ducha.
Před mnohými lety si v Arších ocitoval z amerického Španěla José
Enrique Roda, že v národě, který chce něčeho dosáhnout, nezbytnou vlast
ností, základní, svrchovanou hodnotou jednotlivců musí býti toto: Býti
nekým! Pan Florian byl Někdo dávno před tím, než Roda četl. A to
Někdo ve smyslu duchovním. Ne nadarmo s oblibou připomínal Hálkova
slova: »Jen zevšednět mi nedej, Bože!« Nikdy nechtěl být t. zv. »hodný,
spořádaný člověk, chudý sice, ale pěkně žádný«. Nikdy nelpěl na tom,
aby »byl jmín bezúhonným mužem národa v očích vrstevníků«. Vždycky
usiloval jenom o cíle nejvyšší a nejduchovnější. A opravdu to také byl při veškeré své zdravé tělesnosti a mužnosti - absolutní duch ve smyslu
toho bloyovského Poutník Absolutna.
Znal jsem ho málo, a přece jsem ho viděl v tolika rozmanitých lid
ských situacích a prostředích, že jsem dostatečně poznal, jak pod jeho
skromným, nenápadným zevnějškem stále a všude hořelo světlo ducha.
Nechť to bylo na tichém dvorečku jeho staroříšského domku nebo někde
na řvavé křižovatce v Praze, nechť to bylo na pusté vonící stráni za levohradeckým kostelíkem nebo za rušné zábavy v malostranské vinárně, nechť
to bylo v honosné nakladatelské kanceláři pana Kočího nebo v zaprášeném
sochařském atelieru, vždycky to byl on, Josef Florian ze Staré Říše, člověk
skrz naskrz duchovní, stále upjatý k věcem ducha a neotřesně kráčející za
svým, za Absolutnem, za nejvyššími hodnotami - a ty byly u členů »žeb
rácké Zádruhy« vždycky duchovní.
Právě toto - ta jeho přílišná odpoutanost od věcí přízemních - právě
toto patrně nejvíc přispívalo k tomu, že měl tolik oddaných přátel, tolik
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nenávistných nepřátel a tolik přátel-nepřátel. Největší přátele měl jistě
a má mezi těmi bezejmennými, po všech koutech roztroušenými podporo
vateli svých snah, kteří v něm mnohdy docela pudově vycítili Osobnost,
vysoko přečnívající mnohé vrcholy našeho duchovního světa. Většině
z nich ukázal cesty k »pravému životu«, a jsou mu proto oddáni na život
a na smrt. Nepřátel měl pan Florian aspoň stejně mnoho jako přátel.
Pochopíte to, jakmile nahlédnete do svazečků Studia, Nova a vetera,
Archů a Kursů, kam tolik let ukládal výsledky svých »rozjímání samotářo
vých«. I ta záplava Špíny, kterou na něho vylévali, protože je pobuřovala
jistota jeho úsudku, svědčí o jeho nevšedním formátu. D 'Aurevilly napsal,
ze »nejkrásnější jména lidí jsou ta, která jim dali jejich nepřátelé«. Panu
Florianovi se dostalo jmen opravdu krásných, počínajíc »novodobým pís
mákem, esthetem, heretikem, panovnicím duchem« a končíc »největším
lotrem pod sluncem« a »hadem, nebezpečným zvláště ženám«. Člověk, ob
darovaný takovými »pokropy z čertova kropáče« a vyznamenaný takovou
pozorností všelijakých těch »žváčů a plískačů«, jak jim oplácel s vrozeným
humorem a se vzácným smyslem pro váhu slova, jistě byl Někdo, neboť
ti »žváči« byli vesměs lidé, kteří něco znamenali nebo si aspoň namlouvali,
že něco znamenají v našem kulturním životě.
Myslím vsak, že přece jenom nejvíc měl takových nepřátel, kteří chtěj
nechtěj zůstávali v tajnosti svého srdce jeho přáteli a obdivovateli, lidí,
kteří se s ním rozešli, strhali za sebou všechny mosty do Staré Říše, ale
nejednou se potom vraceli k opuštěným břehům, aspoň zpovzdáli pohlíželi
na druhou stranu a teskně vzpomínali. Není totiž možné, aby někdo, kdo
má všech pět pohromadě, upíral třebas i největšímu svému odpůrci, což
jeho jest. Žádný soudný člověk nemohl panu Florianovi upírat, že nikdy
a nikde neodvrací vnitřní pohled od Absolutna a že proto není možné
přikládat na něho běžná měřítka. Stejně by bývalo těžké upřít mu, že ve
styku s ním si člověk neklamně uvědomoval všechnu hrůzu, pekelnou
ošidnost, hmyzí malichernost všeho toho, co se tak rádo a všeobecně na
zývá »pokrokem«, »kulturou« a podobně. A kdo si uvědomil - a uvědomit
si to není tak těžké - že my všichni se dnes dobrovolně nebo nedobrovolně
pachtíme za těmi ošidnostmi, uvědomil si také, že právě proto styk s panem
Florianem tak rozpaloval, dráždil a popuzoval. Člověk mu v duchu musil
dávat za pravdu, ale zároveň se v něm všechno proti tomu vzpouzelo, pro
tože přisvědčit mu znamenalo zahodit všechno, nechat všeho, co stále dě
láme, a vydat se v žíněné košili a s poutnickou holí v ruce do té »neznámé
země..., do toho panenského kraje radosti a království snění«.
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Zaplatil za tuto svou absolutnost vrchovatě. Ale neplatil nadarmo. Po
celý svůj život byl a jistě i nadále zůstane ukazatelem cest, příkladem a
vniřní posilou.
Ukazatelem cest v životě duchovním a náboženském a také ve všem
tom, čím se jeho vnitřní život projevoval navenek - vydávání knih, to,
čemu on sám říkával »bezděčné spisování«, překladatelství, kritická čin
nost atd.
Příkladem by měl být i největším svým odpůrcům a lidem, kteří stojí
na pólu úplně protilehlém. Příkladem především v tom, jak je nutné státi
za svou myšlenkou: neústupně, nekompromisně, neúplatně, celým svým
já, i za cenu největších újem hmotných. A svým katolicismem příkladem
víry, důkazem, jaká síla je pro věřícího člověka ve víře hluboké, pevné,
nevypočítavé, jak krásnou vnitřní rovnováhu dává a jak snadno řeší vše
chny nejistoty a pochyby.
Vnitrní posilou a vzpruhou jistě býval a trvale bude každému, kdo se
pozorněji seznámil s jeho snahami. Každé jeho slovo, každý jeho pohled
a úsměv říkal a dokazoval: Není pravda, že to jinak nejde, není pravda,
že se proti tomu nedá nic dělat, není pravda, že kalný proud doby je
silnější než jednotlivec, není pravda, že peníze jsou všechno, zkrátka není
pravdivé žádné z těch módních hesel, kterými jsou ohlupováni čtenáři
mrzácké literatury, nýbrž pravda je, že jednotlivec je všechno, že bez
jednotlivců není národ nic, že »jest slávou býti sám v lidské havěti«, že
»svět tone v nejhorší bídě právě proto, že opovrhuje Chudobou«, a že
člověk, chce-li si uchovat morální sílu a duchovní zdraví, musí pobývat
na výšinách, na čistém vzduchu a pod vysokou klenbou Ducha, neboť,
jak rád citoval Hlaváčka: »pod smutným nebem, nebem nízkým, nebem
bez tepla, že marno vše, že nevzroste nic, že nic nevzeplá.« Dokazoval
tyto dnes skoro neuvěřitelné pravdy svým krásným životem, a to je ne
smírná posila pro každého, kdo touží žít, a ne jenom živořit v suchopáru
každodenního shonu za výdělkem.
S tohoto hlediska bývala Stará Říše »aspoň koutkem na zemi, kam
bylo možno Holubici z Archy Nového zákona zaletěti, ještě, aby si na nově
pučících ratolístkách odpočinula«. Bývala duchovní oasou, v níž on býval
starostlivým hospodářem, neúnavně pečujícím o posvátný oheň, »u něhož
se ještě přihřívá těch několik tuláckých duší«, těch »tuláků fantasie, kteří
zakusili v podzimních mlhách slastí osamění ode všech čachrů moderního
světa«, - a o to, aby se každému, kdo tam zabloudil z vyprahlých končin
»všemohoucího pana Buržoy«, dostalo doušku čisté Pravdy.
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Snad - ne, jistě si ještě ani pořádně neuvědomujeme, co jsme v něm
ztratili. Umřel s ním víc než jeden z houfu. Odešel v něm nositel neoby
čejné duchovní síly. Byl ze dřeva, z něhož vyrůstají největší z největších.
A ještě dlouho budou ti, kterým bylo dopřáno poznat Čistotu a hloubku
jeho ducha, hořekovat jeho slovy: »Ach, básníci, není už Ethiopie, není
kam utíkat!« - neboť oasa osiřela.

František Skácelík
HLEDAČ JE D N O T Y
Plné a vědomé odevzdání do vůle Boží byl život Josefa Floriana
a v plném vědomí odevzdán do vůle Boží umíral v tomto oktávu vánočním.
Myšlenka jistoty smrti mu utvářela život a myšlenka nejistoty života dala
tvar jeho smrti. Dílo, osobnost, smrt doplňovaly se u Josefa Floriana v ne
smiřitelném přesvědčení, že odpovídá každým slovem, činem, pohledem je
nom Bohu a nikomu jinému. Byl strážným andělem vůle Boží. Proto tvrdě
nekompromisní ráz jeho kritik a polemik, i jistota jeho vkusu: dobrá věc,
dal-lis, umělce, císaři, co je císařovo, ale běda, nedal-lis, co Božího, Bohu.
Deus vult - bylo Florianovi prvním a posledním smyslem života, přikázá
ním, jehož překročení nesmělo zůstati bez trestu. Jít po stopách vůle Boží to byl úhelný kámen jeho posudků. Analysoval díla ne proto, aby v nich jako
F. X. Salda hledal půvaby analysy pro analysu, ale aby v nich nalezl synthesu, která mu znamenala jednotu s vůlí Boží. Měl tři kritické aspekty: buď
tuto jednotu v díle vůbec nenalezl, pak nebylo pro něho jen důvodem, ale
přímo příkazem odsouzení nebo vyřazení díla z okruhu vlastního zájmu,
nebo nalezl, pak nerozpakoval se mluvit o dokonalosti díla i umělce, buď
objevil přece jen jakési záblesky žádoucí jednoty, pak mu bylo radostí vy
slovit, že i v hubených dobách dneška i v jeho popelné šedi lze objeviti
jiskry Ducha Božího. Florian byl intuitivní mistr v hledání těchto jiskři
ček, těchto střípků Svatého Ducha, které uměl nalézti i v rozvalinách,
v něž se rozpadlo dílo, ustupujíc laciným předsudkům doby. Tyto střípky,
které dovedl obdivuhodně vyjímati jemnou pincetou svého rozumu, do
dávaly mu víry v jakési pankatolictví, které podle něho prostupuje vlastně
všechna vskutku umělecká díla ať věřících či nevěřících. Věřil, že i jino
věrec je často zbytkem duše katolíkem, aniž o tom ví. Ba, podle Floriana
nebyl by ani možný život lidstva podle vůle Boží, kdyby aspoň krůpěj to

29

hoto životodárného duchovního hormonu nebyla skanula na vše, čím je
duse lidská Božským principem bytí.
Odevzdanost Florianova do vůle Boží nebyla snad jen jeho theoretickou abstraktní ideací, žil jí doslova i v životě praktickém pres všechny
strázně i radosti. Až bude kdo důsledně zkoumat, co udržovalo při živote
práci Josefa Floriana, jeho dvanáctičlennou rodinu a jeho rozsáhlé nakla
datelské i spisovatelské dílo, nedokáže si vše to vysvětlit bez přímého,
zázračného působení Božího. Ve všem, co Florian konal a vykonal, je nad
životní a nadlidský rozměr i poměr. Ta úžasná pokladnice důmyslu, ducha,
krásy, vyznání, víry, nadšení, kterou je ona grandiosní řada knih, vydaná
jím jako vydavatelem, redaktorem, spisovatelem, výtvarníkem v jedné
osobě, je sama o sobě dílem vyrostlým z téže tvůrčí zákonitosti jako Stanze
Rafaelovy nebo Dantova Božská komedie; dovedl je při tom napájet
z týchž veletoků víry, filosofie i umění, aby nám ukázal nesmírnost a sílu
onoho oceánu, kterým je pro něho katolictví, a dovedl přitom obléci je
vždy v roucho odpovídající skvělostí myšlenkové důstojnosti umělců jím
hovořících.
Všechny tisky Florianem vydané je totiž třeba hodnotit jako jednotný
tvůrčí celek, jako blok mramoru ztvárněný ostrým, jemným, nemilosrdným
dlátem jeho ducha. Nelze proto děliti celé vydavatelské dílo na Kursy,
Archy, Nova et Vetera, Dobré dílo: jedno doplňuje druhé a jen společně
poskytuje nádherný obraz lidského ducha, vystupujícího s vypětím všech
sil v Boží milosti per aspera ad astra, po strminách úmyslů Božích k vrcho
lu velehory, kterou je Jeho Vůle a s kterého je teprve rozhled po pravých
cestách k spáse. Dospěl Josef Florian k tomuto vrcholu ? Zemřel nesvěřiv
nikomu toto tajemství, ale svým dílem, kterým přežije generace, poskytl
nám k němu aspoň klíč.

R udolf Voříšek
STRÁŽCE PAMĚTI
Jednoho odpoledne si prohlížel student v městské knihovně svého rod
ného moravského města knihy, neboť mu knihovník dovolil chodit až
k regálům a tam si brát přímo, co se mu zachtělo. Bylo toho mnoho, co
tehdy přečetl, a přece málo. Stále hledal, spis nevědomě, tu pravou knihu.
A tehdy, kdesi v zastrčeném regálu, z něhož se téměř nic nepůjčovalo, našel
knížku, která jej na první pohled udivila spíš vydavatelem než autorem:
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byla to »Chudá zena« od Léona Bloye, a tam se s překvapením dověděl,
že vyšla u Josefa Floriana ve Staré Říši na Moravě. Byl totiž zvyklý, že
knihy vycházejí v Praze, Brně nebo v jiných známých městech, ale o Staré
Říši nevěděl nic. A nevěděl to ani pan profesor Češtiny, kterého se na to
ptal. Až onen ochotný knihovník cosi věděl, že kdesi ve Staré Říši jakýsi
Josef Florian vydává prý sám knihy, je to »zuřivý« katolík (onen knihov
ník totiž věřil jen na vědu), a vůbec podivín. To bylo tedy studentovo
první setkání s jménem Josefa Floriana.
Pak přišla Praha. Je nutno přiznat, že student na toto první setkání
pozapomněl. Prach universitních poslucháren, které, bohužel, začal s ne
přiměřenou horlivostí navštěvovat, pokryl v jeho srdci i mysli vzpomínku
na onen objev, který by mu ušetřil mnoho Času a mnoho ztracených chvil.
Až přátelé zase přišli s jménem Josefa Floriana, a tehdy se teprve obje
vilo, co všechno toto jméno znamená, jaké bohatství práce se za ním skrývá.
Tehdy byla studentovým hlavním zájmem filosofie. Ale to už zasáhlo
do jeho studia dílo Josefa Floriana, a tak spíše než v posluchárnách vyse
dával nad jeho »Nova et vetera«, »Kursy«, »Studiem« a »Archy«, a divil
se. Ano, tento základní akt filosofie, jak jej vystihl již Aristoteles, údiv,
provázel jej pak vždy, kdykoli srovnával slova tak zvaných učitelů s tím,
co našel v tiscích Josefa Floriana.
Není zde místa k rozebírání celého Florianova zjevu a nejsme k tomu
ani dost povoláni. Jen několik slov, co znamená u nás Florianova práce ve
filosofii, která byla nepochybně součástí jeho Studia, které se vsak nekla
něl jako poslední instanci v řádu lidského vědění jako většina moderních,
kteří jsou v pravém slova smyslu duchovními mrzáky, neboť jim už na
prosto chybí orgán pro chápání skutečností nadsmyslných. Josef Florian
byl mužem Tradice, velké Paměti, která od věků do věků přenáší lidské
vědění neporušené a rozmnožené v pravém řádu a jejíž jedinou a neústup
nou uchovatelkou je Církev katolická, ale všimněte si, jak tento muž Tra
dice byl člověkem vždy správně a řádně poučeným, jaký to byl objevitel
a jak ve svých oficiálně neuznávaných a umlčovaných tiscích přinášel věci,
o nichž u nás nikdo nevěděl, nebo si jich úmyslně nevšímal. V době, kdy
v oficiálních učilištích oblboval České studenty positivista Krejčí a kdy
positivismus byl vlastně obecným vyznáním vší české filosofie (myslíme
positivismus nikoli jako názor, nýbrž metodu, která uznává jen to, co lze
poznávat smysly), uváděl k nám Florian celou řadu osobností, o nichž se
buď vůbec nemluvilo, nebo jen s odmítáním a výsměchem. Florian je ne
chával mluvit samy, překládaje důležité a podstatné Části jejich díla do
češtiny a tak, zatím co oficiální filosofické časopisy opakovaly neustále
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myšlenky, jejichž otcem hyl Comte, Spencer a jiní zabiječi Pravdy, a rozsé
valy s tvrdošíjnou soustavností ducha tíže v českých zemích, přinášel Josef
Florian doklady o jiném myšlení a jiném chápání světa. Nikoli v univer
sitní posluchárně, nýbrž v »Nova et vetera« jsme si na př. mohli přečíst
článek »N a obranu lítosti« od Maxe Schelera, německého filosofa, jehož
dílo melo aspoň v začátcích znaky hluboké pravosti, vyslovené dnešní řečí
- Článek, který ukazuje lítost v správném světle jako hlas Boží. Josef Flo
rian anticipoval dávno před válkou zhroucení vědy a t. zv. vědeckého ná
zoru vůbec, a poukazoval vždy na to, že poslední slovo v životě člověka
má Theologie, nikoli veda. To, co dnes probleskuje v západní kultuře, tu
silněji, tam slaběji, že totiž věda neříká nic o podstatě věcí a že tedy nelze
na jejím základě stavět světový názor, jak jsme se to učili ještě na Školách,
to, co dnes říká takový Jeans, Eddington, Dacqué a jiní, to vyslovil u nás
dávno Josef Florian, ale z oficiálních také-filosofů to nevzal na vědomí
nikdo, protože to bylo řečeno kdesi ve Staré Říši na Moravě a protože to
řekl Josef Florian. Dnes, kdy se tyto věci u některých stávají pomalu mó
dou, aniž se ovšem chápaly v svém celém významu a v svých důsledcích,
nepřipomíná si tuto zásluhu Florianovu u nás nikdo.
To ovšem neznamená, že by Florian zavrhoval vědu vůbec. Naopak:
měl intensivní smysl pro konkretní poznávání, pro fakta v jejich pravosti
a nepokřivenosti lidským výkladem. Ale právě v tom byl opravdovým
strážcem Tradice v nejvlastnějším smyslu; zasazoval přesné vědecké po
znání do posvátného celku lidského poznání, neboť byl správně přesvěd
čen, že úpadek a bída vědění tkví v tom, když se jednotlivý úsek vyřadí
z celistvosti, jejímž jednotícím poutem je Theologie, když se zprofanuje
a uzavře sám do sebe. A zase bychom mohli opakovat: zatím co se na př.
v biologii u nás přežvykovaly známé poučky, že organismus je toliko jinou
formou stroje, uváděl k nám Florian J. v. Uexkülla, zakladatele nového
názoru na živoucí bytost a autora pojmu o okolním světě živé bytosti
(je zajímavé, že jsem se v několika příručkách biologie našich vědců s tím
to jménem ani dnes nesetkal). Florian k nám také jako jeden z prvních
uváděl F. J. Buyjtendijka, významného psychologa zvířat, který dovedl říci
podstatné věci i o výchově.
Nebudeme hromadit jména; je jich mnoho a ti, co sledovali vydava
telskou činnost Josefa Floriana, je jistě znají. Téměř symbolicky je po
slední Florianovo přeložené dílo věnováno syntese lidského myšlení
(Dwelshauvers), v jejíž službě Florian po celý život stál. Přeložil dílo
jednoho z největsích syntetiků těchto dob, M. Blondela o činnosti
(L ’Action), které otvírá nové cesty lidského poznání a má význam
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světový, takový, jaký mají největší z filosofů křesťanského západu.
aletheia. Lethé byla
Řekové měli pro pravdu krásné slovo
reka stínů, zapomnění a smrti. Vysvobodit něco z tohoto zapomnění a smrti
bylo výsostným dílem lidského poznání. Josef Florian byl mužem, který
sestupoval do hlubin zapomnění, do hlubin věků, aby odtud přinášel to,
co nesmí být zapomenuto, nemá-li člověk skončit smrtí duchovní a - těles
nou. Věděl snad více než kdo jiný, že bída člověka je v tom, jak postupně
odhazuje, co mu předávají věky, jak se odpoutává od posvátné Tradice,
jak zapomíná, až už není nic, co by mohl zapomenout, a nic, co by mohl
odhodit. Jak především zapomíná na Pravdu, která přišla na tento svět.
Proto platí náš vděk jeho práci objevitelské, jeho neustálému připomí
nání Základů. Byl strážcem Paměti, jeho pohled objímal všechny věky
a všechny národy, z učení Církve neslevoval nikdy ani kvintlík, a přece, jak
byl živý, jak mu neuniklo nic z konkrétního dění. Jaké bohatství zájmů
od Věčného až k časnému, jaká pohyblivost, zatím co u těch věčných nová
torů a nadšenců pro pokrok se v podstatě nic nedělo, jen se opakovaly staré
zatuchlé poučky. Stále týž a vždy nový, uchovatel a objevitel zároveň, ta
kový byl Josef Florian, jehož dílo a osobnost nemůže upadnout v zapome
nutí, nemá-li tato země sejít na duchovní vypráhlost a úbytě.

Jan H ertl
HISTORIE,
TO JE ST VYHNANSTVÍ Z RÁJE
Všichni, které Josef Florian přitahoval a kdož se mu blížili, činili tak
v jistém směru svého zájmu a svého vidu, zatím co on v svém obzoru obsa
hoval všechno, co lidský duch může z tohoto světa vnímati, viděti a slyšeti.
Tak k němu přicházeli básníci, malíři, tak k němu přicházeli i vědečtí pra
covníci, vychovaní a uzpůsobení jinými Školami, než jakou mel on při
chystánu v budování svého velikého díla studijního. Umělci byli zajisté
v jeho prostředí daleko dříve a daleko prudším oslněním jakoby doma,
avšak lidé preparovaní školami vědeckého věku, když se měli přiblížit této
veliké výhni, v níž se rozplývaly v niveč školské usazeniny a umouněná
sudidla a dělidla novodobé vědy, měli poněkud složitější orientaci a zvy
kali tomuto prostředí jen po velikém přemýšlení a po přenesení na čistou
Řád VIII. 3 .
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desku konkretna. U Josefa Floriana není umného dělení věd, tak jako se
mu »z duše protiví všeliká ideologie«, která nevychází z věcí stvořených
a hic et nunc hotových. Stejnou platnost pro poznání světa mají pro něho
jak obrazy z poesie, tak i události a osobnosti z historie. Všechno to za
bírá tento jedinečný svět, tento jediný odlesk Božího záměru a vůle.
Přišel-li k Josefu Florianovi školský historik, který byl na př. právě
zcela omámen nedokrevným vynálezem náhod v dějinách, narazil tu na
silný pancíř věčné a neměnitelné Pravdy, že »nahodilost nebývá v životě,
leč jen soulad a pořádek...« Ještě několik pokusu a ještě několik marných
nárazů na tento pancíř, a Školou namyšlený stroj mozkový pukal, oprošťo
val se, a tu se dostával do světa, který by mu byl zůstal ve školách a ve
všech jejích produktech skryt a zastřen navždy. Právě v oblasti myšlení,
v oblasti pojmů (jak jednoduše uváděl do rozpaků flibustýře moderní
noetiky, byť i jen hlasovou modulaci otázky: »A co to zase je?«), kde
»mělo konkrétno zářit jako hvězda betlemská«, vstupovalo se ostrou dia
lektikou Florianovou do vesmíru stvořeného tak, jak stvořen byl.
V
soudobém vědeckém životě nalézal jen velmi málo toho, čeho bylo
lze použiti k správnosti myšlení, a v celém soudobém světe vědy a umění
nalézal již jen málo těch, »kdož se ješťe Historií zabývají, nechtějíce svoliti
k životu jepic, v němž si převážná většina lidstva teď oblibuje«. Historie
mu nebyla jen jakousi rozvláčnou, solidně sice správně podanou vědou,
protože v tomto světě nenáhod, v tomto světě řádu stojí jako sloupy Histo
rie velké osobnosti, »strašné osobnosti«, a klíče k porozumění těmto by
tostem v plánu Prozřetelnosti se podávají jinak, než jak je podává dějepis
školský, positivistický Či ideologický či podobný jiný. Proto i v podání mel
raději než tak zvaný objektivismus živelné straníky, »v nichž věty vlají na
svých místech jako korouhve«. A tak nikoli (příklad za mnohé) takový
Denis či Krofta, nýbrž právě takový Schlumberger, Fustel de Coulanges,
nebo takový Hájek z Libočan nebo Beckovský, »staří líbezní kronikáři«,
ti mu byli bohatým zřídlem historie; s jakou dětskou radostí zařazoval do
své studijní soustavy po letech znovu objeveného Kosmu v kovovém pře
kladu Tomkově, nebo jiné svazky starých českých letopisův.
Byl z těch bezprostředních účastníků Vesmíru, kteří ještě rádi naslou
chají vyprávění o lidech a událostech, a tak jako kdysi dávno ti, pro jejichž
zálibu v poslouchání a pro jejichž bezprostřední vztah k světu historie
vznikla, byl nejpozornějším naslouchatelem dějů v našich časech.
Z běhu času, z jakéhosi zrání času vytvářel se Florianem postřehnutý
a konke tně postavený kruh Dějin, který se Josef Florian jal hned, jakmile
poznal Léona Bloye, pro porozumění běhu času a pro pevnou orientaci

v něm kouti. Kruh je to proto, aby se historie mohla vrátit tam, odkud
vzešla, a aby tvořila pevný rámec tomu bodu, v němž se rozhrnuje leto
počet: ante Christum natum a post Christum natum. Opět taková samo
zřejmost v prudké dialektice tak často jím opakovaná: »Žiji přece v No
vém zákoně.« Tento symbolický kruh Historie byl ukut ze symboliky
Písma. Jako Léon Bloy viděl skutky lidské sbíhati se v nekonečnou
skladbu jakési tajemné Knihy, »již by bylo lze nazvati Paralipomeny
Evangelií«, tak i Josef Florian, vida soulad a pořádek vesmíru, řadil
všechny skutky, události, osobnosti ve spojitém kruhu, z něhož nemůže
žádná událost ani žádná osobnost vypadnout, aby tak byla zapomenuta
nebo ztracena, nebo aby tam pro ni nebylo místa. Jako Léon Bloy viděl
Historii v plynulé spojitosti jen páteří jako kostra prolomené, kde smysl
textu může býti odhalen, až »když se k němu nalezne klíč«, tak i kruh
Historie přichystaný Josefem Florianem byl prolomen úběžníkem Víry
a rameny Spravedlnosti a Lásky, která dávají přece právě smysl křesťan
skému letopočtu: tedy znamení Kříže.
Na tomto kruhu stáli na přesných místech v plánu Prozřetelnosti
muži jedineční a v dělení kruhu pevně zařazení. V tomto kruhu pro
pochopení smyslu Historie mají svá místa Kryštof Kolumbus jako N a
poleon, tato »strašná osobnost«, jež v kruhu Historie stojí ve znamení
Poledne, kdy paprsky slunce dopadají kolmo a postava nevrhá stín.
Chvíle, po níž brzy bude možno očekávati znamení Velkého Pátku, aby
Historie na kruhu postoupila až ke dni Vzkříšení.
V
českých dějinách, jejichž postavy zabírají přece také svá místa
v kruhu Historie, trpělo Florianovo Studium až žalostně na nedostatek
Pramenů pro zabedněnost našich badatelů, kteří nám sice v nekoneč
ných obměnách produkovali všelijaké pohledy na Husa, Žižku a jiné,
nedovedouce však ani zdaleka vystihnouti a zařaditi jejich poslání a
porozuměti mu. V jednoduché zkratce Florianově byl postižen Hus jako
obyčejný kacíř z pedanterie, který, kdyby byl beze všech svých mali
cherností »hájil svobodu lidského svědomí, jako tak činili mudrci a
světci a jako potom Žižka tento princip mocně obhájil a světu dokázal
svou methodou, nikdy by se byl s církví nestřetl a byl by zůstal pokoj
ným profesorem až posavad«. Žižka však je Florianovi slavnou metlou
Božích soudů, což vyplývá z Husova učení asi jako Napoleon z revo
luce nebo tak, že Amerika objevená Kolumbem se nejmenuje Kolumbií:
»totiž k posměšnému popření a ironickému potření původců«. Nebo:
v kruhu Historie stála osobnost Valdštejnova jako předchůdce osob
nosti Napoleonovy...
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A to všechno přistrojil tento Bohu pokorný potomek vyhnanců
z Ráje tam, kde by každý jiný s resignací a v zahořklém samotářství
naříkal, že na této samotě a sám nevidí a neslyší nic. Byl sice v pozemských věcech sám, poněvadž » za ním šla jen většina neviditelná« a při
padal si »jako mnich nebo poustevník v hvězdné noci středověku«; leč
starořísský poustevník viděl a slyšel podstatně jiné věci, nežli proslulí
mužové velkých měst, universit, vědeckých ústavů a akademií, kteří
však zato už nedovedou a nemohou »pokojně vzpomínat dnů staro
dávných a naslouchati v tišinách hor a lesů tajemným šelestům a vláni
toho koberce, jemuž se říká Historie, a jenž jest portierou bran Věč
nosti«. A tuto bránu poodhaloval bez únavy a vždy s živelnou dychti
vostí a v úžase k Tajemství a dával do ni nahlednouti všem, kdož ještě
měli tolik síly, aby opustili zastaralé a oddávali se Věčnému Novému.

Zdeněk Řezníček
JOSEF FLORIAN A BÁSNÍCI
Sloup pukl - základy zastenaly a klenba stavby se zachvěla.
Jen jakoby zázrakem vše drží ještě pohromadě a není pohlcováno pro
pastmi.
Tak mocně byla spjata jeho osobnost s dílem a jeho duch příliš obsa
hující, všude pronikající, nepovolující náporům vichřic zuřivých, zavilých
a nelítostných, duch do posledních okamžiků čilý a neochabující v práci,
duch obklopený po »divoucím mládí« vánkem křesťanství libého a silného,
duch nepodplatný a snoubící se odevždy s chudobou tohoto nepřejícného
světa, s chudobou, která jej měla v zástavě až do posledního vydechnutí,
ano, tento duch nezkrotitelný a zároveň krotící, povzbuzující a žádající sám
posily, usilovně hledající a štědře rozdávající z duchovních statku, přita
hující a zároveň odpuzující, tento duch neobvyklý pronikl zdivo stavby do
nejposlednějšího póru a nej skrytějšího koutu; jedině tak můžeme ještě
státi se zrakem udiveným, nechápajícím před celistvostí Dobrého díla,
které jest vybudováno pro věky a které je nám odkazem.
Takové, jaké je, neboť lepším je sotva kdo udělá.
Každý neprozřetelný nápad, toť zřícení stavby budované téměř pul
století.
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Teprve po této události tak mimořádné a »kotrbám přecpaným až
k žalosti« vůbec nepochopitelné můžeme zaměřiti svůj pohled na J. Flo
riana, přítele básníků a obdivovatele poesie. Ach, jak slabé a nevýstižné
to přirovnání! Jsa jat krásou a uchvacován čistotou verše, neutuchající
hudbou poesie, této věčné obnovovatelky dávno ztraceného života našich
prarodičů v Ráji, divil se a neustal se diviti, protože všechno na světě je
tak podivné a zázračné pro toho, kdo má skutečně otevřený zrak.
A J. Florian měl znamenitě vytříbený zrak pro poesii a pozorné, bedlivé
oko pro básníky, jako svého času kardinál Richelieu na kněze.
Hle, ona náhle propukající nedorozumění a překvapující nepřátelství,
až na smrt!, až na smrt!, nepřátelství, jimiž jsou slabé, titěrné a bolestínské duše jednotlivců strhávány do závratných vírů nepochopení.
Mnohým se zdál i nemilosrdným a podivínským; trousívali rádi vše
liká rčení lichotně zraňující a pronášeli pathetické odsudky, jimiž vlastně
zakrývali svoje vlastní chyby a náhle se objevivší nedokonalosti. A zatím
tento neústupný hledač Pravdy a objevovatel skrytých Krás v oblastech
mnohdy nedostupných prosťáčkům žabích obzorů, tento skeptik v běžné
(co plyne, co zaniká) literatuře, zvláště pak moderní, a atheista k lidské
slávě, zanikající při prvním čerstvějším závanu, dokazoval, že lidé jsou mu
pochopitelní jen tehdy, projevují-li každičkým svým konem něco z prvotní
Podobnosti. A toto odhalování Božského, toť prvním a podstatným úko
lem básníků.
Proto s útrpností pohlíží na životy neúplné a odhaluje u nich dojemné,
larmoyantní city, dobré buržoasní úmysly; proto dovede milovati tak hlu
boce »básnické duše zatoulané na smetiště tohoto světa« a opravdově, ne
líčeně s nimi besedovati; proto dovedl tak skvěle opovrhovati básnílky,
jimž oficiální kritika dala problematický punc literární životaschopnosti;
nevzpírá se připustiti, ale musí býti přesvědčen. »Necítím mrazení úžasu,
ani teplo vnikající do číší kostí, což je předznamenáním čehosi neobvyk
lého.«
Prázdnota, kde všichni hulákají, skřečkují, klaní se a bzdí, dávajíce se
oslavovati »také básníky« pošetilé doby. Hle, nebojácně a proti všem a za
cenu svého blahobytu dovede vítězně zvoláním, zkratkou, lapidární větou
zakřiknouti vřavu zločinných plochostí u bran poesie, dovede vyvrátiti
obecná rčení, na něž doba muflismu skomírá. Toť pravý přítel básníků
očí udivených a planoucích krásou, toť vpravdě osobnost, na niž se tak
dlouho čekalo.
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Poesie nebyla pro J. Floriana zábavou a rozptýlením. Byla mu víc odpočinkem, a snad ještě víc - vzpruhou a obohacováním jeho genia usta
vičně pronikajícího za clony tajemství a rozmlouvajícího s Bohem. Při
četbě básnických děl jako by jeho vnímavý duch odpočíval; však jen zdán
livě; byla to jen nepostihnutelná caesura, na jejíž plošince se duch znova
vzpružoval, posiloval a očištěný spěl k novým výbojům. Při četbě básní si
obyčejně pořádal věci, které od velikého nepořádku Pádu jsou rozptýleny
po okršcích a které právě básníci mu objevovali; ano, básníci, nahledatelé
za věci a události, umělci, trýznění »bezesností vlastního srdce«.
Poesie mu nebyla hodnou četby, byla mu přímo předmětem studia.
Proč jsou jen mučeny dětské duše, tak vnímavé, školometskými lícněmi
jara, když jediná báseň dobrého básníka nám řekne mnohem víc o krá
sách vesny než olověná zadnice přírodozpytce ?
Při četbě básní měl vždy jasnost vidění až nadpřirozenou, můžeme-li
se odvážit tohoto tvrzení, jež může způsobiti svrablivost »přítelíčkům«.
Na misky vah nedával skvělost povrchu a lesk zevnějšku, honosný relief
a sytou hokynářskou barvu; vyvažoval spíše lotem pokojného tvaru vnitř
ního, nepostižnou krásou čistě paprskující, pravdivou hodnotou díla. V je
diném verši se mu mnohdy odrazil veškerý půvab domoviny a zahořel
v něm oheň jeho nejužší vlasti staroříšské. Poesie ho vrhala zpět do dob
pohádkového dětství a naplňovala jeho srdce neustálou, radostnou, mla
dickou svěžestí. Přetvářela ho a intuitivně mu dávala tušiti »světelné formy
božského světa«. Jsa jí naplněn až k úžasu, přepokorně zůstával na nejpo
slednější stanici v naději, že každým okamžikem může přijíti Pán »znova
a znova přicházející ze svateb a bdějící uprostřed zapírání, proklínání a odpadlictva, mezi dobrými vůlemi dřímavými, jež nekráčejí po vodách a nekřísí již mrtvých«.
Nespisoval kritik a brojil vší mocí proti planému bezbarvému novi
nářskému sudilkaření. Jaképak Školy, katalogisování duchů, statistikaření
v umění a škatulkaření mezi básníky a umělci vůbec ?
Básníkem buď někdo jest nebo není. Kritikové druhu Šaldova jen ma
tou. Zavádějí kritický genre mnohomluvný. »Kritika se ještě přečte, ale na
věci posuzované pak už nezbude času. Četba dlouhých kritických próz vytiskuje četbu básní. Znám mnoho vzdělanců, kteří vědí hodně ze soukro
mého života básníků, o jejich díla se však vůbec nestarají; není na to kdy.«
(Poznámky J. F. k 44 Archům v září 1938.)
Neobíral se společenskou slupkou a kastovním rouchem umělcovým.
Bděl jen, jak to činívala vždy Církev, moudrá a obezřetná Církev svatá,
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aby se umění nestávalo nástrojem bludu, matením pojmů, mrzačením
pravdy. Pak odsuzoval. Tvrdě - neodvolatelně.
Jinak miloval, mladicky a horoucně miloval své básníky. Prokletý
básník Baudelaire si našel místo vedle Claudela i Péguyho; obdiv k Bře
zinovi a Zahradníčkovi nijak nevytiskl stejně milovaného Halase; Reynek
mu byl právě tak drahým, jako mu byly Holanovy básně - událostmi.
Zpívají jako skřivani, kteří letí prudce k nebesům modrým a rozzáře
ným a již svým pouhým letem unášejí a okouzlují.
Falešní velikáni a nejodpornější dobráci u něho místa nenalezli. Snad
hůl, řádnou sukovici a tvrdý odsudek. Básníci, zvláště pak mladí básníci,
nakořípaní a plní ilusí a fantasií, za ním do Staré Říše rádi putovali a byli
přátelsky vítáni. Neputovali však k němu, aby se obdivovali a po způsobu
březinovských poutí nábožně naslouchali; navštěvovali ho proto, ze se
mohli rozhovořiti po svém, pěkně od plic, a z hovorů načerpati nových
poznatků. Vydávali tam ze sebe vše, co mohli a dovedli; prudce a vášnivě,
s mladickou touhou proraziti nebo býti rozmetánu do čtyř stran světových;
otvírali svá srdce a žádali si býti uznáni tím, o němž věděli, že jedinkým
slůvkem »plamenům« jsou jejich touhy a snažení pohřbeny.
Věděl, že ideová stanoviska u básníků se tak často mění a že obraz
nost zastiňuje úsudek. Ani Březinu nevyloučil. Měl však rád tuto náchyl
nost básníků k mocenským gestům a nesrážel jejich obrazotvornost k zemi.
Jen tak šlehl ironií jako v případě Villiers de I’Isle Adama a jeho choutek
na uprázdněný trůn královský v Řecku.
Byly však osobnůstky velmi nedůtklivé, které ztroskotaly právě na
tomto vtipném a jimi chybně chápaném podání, na této otevřenosti, rázovitosti a osobitém úsudku. A byly to duše hluboce založené a zasněné, které
mu zůstaly věrny, protože pochopily a daly se přesvědčiti, že proslulost ne
stojí za to, aby se otročilo náladám a době špatně proslulé.
Byla to osobnost kromobyčejná s duší umělce, svérázná a sama o sobě
hrdá a zároveň mužsky pokorná, houževnatě odporující svodům chytráků,
lapačů duší a namlouvačů falešna; osobnost soustřeďující vášnivé enthusiasmy i ušlechtilé touhy básníků, bytost prodírající se hvozdem křivd
k spravedlnosti, toužící po pravdě, horlící hněvem a volající po soucitu,
duše vpravdě bloyovská, která dovedla vychutnávati jak výšiny Radosti,
tak i hlubiny Bolesti; ano, té Bolesti, která jej v hodinu Nešpor za údivného mlčení kolemstojících nalezla bez obrany a vyssála mízu silného před
námi a tak slabého před Bohem.
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Václav Renč
VYDAVATEL DOBRÉH O DÍLA
Smrt zakladatele a prvního dělníka Dobrého Díla vede k rozjímání
každého, kdo znal ať osobnost, ať dílo a kdo jen trochu tušil onu velikost,
jež se stavěla na odiv právě tak málo, jako se skrývala, velikost samo
zřejmou. Uvidí se tím rozjímáním mnohá věc, jež se dříve, za života pana
Floriana, přijímala slepě, třeba vděčně. Myslím v těchto dnech na tajem
nou ústrojnost, jež oživuje celou stavbu Dobrého Díla a která je nesko
nale víc, než pouhá intelektuální přesnost programového uspořádání.
Každý, ke komu se dostalo poselství Dobrého Díla a kdo neměl jen
bibliofilský nebo literárně historický zájem o »originální činnost« staroříšského editorství, prožil jistě stejnou zkušenost. Napřed zvědavost, údiv
nebo obdiv nad tou onou publikací. Potom prudká dychtivost poznat víc,
shltnout všecko: pokorný dopis do Staré Říše a přirozená, vznešená odpo
věď chudého, jenž je zvyklý obdarovávat. Tím se začala pout rozlehlou
stavbou, kde vedle dokonalých komnat stála tu a onde teprve pouhá mo
hutná lešení, kde architektonická skladebnost a postupná systematičnost
působila na první pohled jako tajemné, nádherné bludiště plné temných
koutů a skrytých významností, jímž nikdy neproniknete; a obdivně závi
díte těm, kdo se v ní pohybují jako domácí.
(Později jste poznali, že někteří z těchto zdánlivých domácích si po
čínali tak samozřejmě jen proto, že jsou zvyklí chodit všude, že se ve všem
vyznají, a nikde nejsou doma. A bylo vám najednou líto, že je ta stavba
zvnějška tak lehce každému přístupná - stejně jako chalupa staroříšská než jste pochopili, že pán stavby má tolik, že může darovat i těm, kdo
netuší, co dostávají darem a neumějí si toho vážit, že se tu ve skutečnosti
nedá nic poškodit, rozbít ani ukrást, že každý takový nedobrý pokus je jen
ponížením a ochuzením sebe sama. Pán stavby vskutku nedělal tajností
a každého byl hotov zasvětit do plánu i methody - dělník, jemuž jde jen
o dílo, ne o patent a vlastnění. A přijal-li kdo toto zasvěcení, přijal je,
pochopil a uskutečňoval právě jen v míře své - a tak je mnoho odnoží
a mladších dílen Dobrého Díla staroříšského, ale vlastní stavba je celá, je
sama a nedostižná.)
Avšak ponenáhlu si jednotlivé poznatky, jednotlivé svazky Díla za
čaly jaksi odpovídat; to zvláště od té chvíle, kdy jste aspoň trochu prošli
jeho základy - řadou knih Leona Bloye, básníka apoštola, básníka bojov
níka, ale také básníka studenta, jenž rozjímal souvislost myšlenky ve víře,
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v poznávání věd i v tvorbě umění, mnohotnou jednotu ducha před tváří
Pravdy a jenž sám vlastní prací iniciativně předjal to, co pan Florian roz
vinoval v soustavu, pro niž měl jméno Studium. A tak jste se ocitali, ne
vědouce jak, uprostřed živoucího universalismu. Jaký div, že pro tak mno
hé bylo právě toto dílem apoštolským, neboť tu se jim na příkladě osvět
loval universalismus Církve.
Tady právě započíná nepřeklenutelný rozdíl mezi vydavatelským dílem
Josefa Floriana a kteroukoliv ediční činností jinou. Nebylo publikací,
z nichž ta stojí hodnotou výš a ona níže, jedna krásná a druhá míň, ta
zajímavější a ta snad zbytečná. Byly cihly, určené každá na určité místo,
takřka očíslované podle přesného rozvrhu. Že některé z nich tvořily ka
meny úhelné, patu sloupu či svorník žebroví, je přirozené a musí to tak
být. Ale vlastní jejich význam byl právě v tom, že plnily určitý předem
daný úkol, zastávaly vyhrazenou funkci a opíraly se, opravňovaly se a vy
světlovaly jedna druhou; nešlo právě o »dobré knihy«, nýbrž o Dobré
Dílo. A proto je tak pochopitelné, že každý, kdo má doma třeba jen ně
kolik svazků Dobrého Díla, touží je mít co nejúplnější a pídí se, kde
a jak jen možno, po některých z těch nejvzácnějších, dávno rozebraných,
třebas je mu jinak vášeň knihovnická nebo knihomilská nadobro cizí. Cítí
totiž jakousi mezeru ve stavbě, z níž i jen několik chybějících cihel činí
torso. A proto také se žádný při smrti pana Floriana neubránil jedné
z prvních a nej naléhavějších otázek: co bude s Dobrým Dílem, které ne
bylo a v mezích jednoho lidského života nemohlo být dostavěno úplně?
Otázka, na kterou, doufáme, odpovědí věrní a nezáludní učedníci mistra
stavby.
Universalistická harmonie Dobrého Díla, rozvinutá z přesného plánu.
Ale i když tohle všecko víme nebo se k tomu domýšlíme dodatečně, tajem
ství živoucnosti té harmonie není plně odkryto.
Když přicházely knížky nebo svazečky ze Staré Říše, zabalené s nepo
rovnatelnou úhledností a pečlivostí, byli jste vždy plni očekávání něčeho
svátečního. A byla to třeba jen povídka, jméno autora zhola neznámé. Ne
říkalo vám to nic, jen vnější úprava a nějaký ten Michaelův dřevoryt dá
valy knížce onu nezcizitelnou pečeť. Proč povídka, a proč právě tato ? Čtli
jste v knihách nebo někde v časopisech tolik pěkných povídek! A ejhle,
ta povídka - v každém případě znamenitá a volená přísným znalcem hodnot
(jenž bez hluku a marnivosti představil první u nás právě největší tvořivé
duchy cizích národů a jenž jindy s podivuhodně neomylnou jistotou vylovil
nejlepší nebo jedinou znamenitou věc z rozsáhlého díla autora jinak po
chybného nebo i nebezpečného) - ta povídka najednou odpověděla obraz
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ně na ten onen Kurs, stať v Arších nebo theologický svazek, trochu snad
ve vaší paměti zasuté, ale náhle oživené do plné jasnosti a hmatatelnosti.
A jindy, jindy zdánlivé nepřipomněla nic; byla tu. I zdálo se vám zázračné,
že pro nic za nic promluvila krása a že něco jest, aby to mělo plný smysl
samo v sobě - a nakonec jste šli a sáhli do knihovny na příklad pro Kurs
Guardiniho. Tak se výtvor krásného umění stal náhle pohnutkou, součástí,
údem studia. A okruh Díla se opět rozžil v úplnosti, stavba zazářila celá.
Anebo zas naopak. Přisel Kurs s dlouhým a odborným titulem, třeba
z věd fysikálních. Snad byste po takové knížce sotva sáhli, nezajímá-li vás
zrovna jako odborníky nebo aspoň amatéry v té vědě. Ale že to bylo ze
Staré Říše, museli jste to číst. Dobře jste udělali, ta knížka vám pověděla
mnoho nového. Byla by vám to řekla, i kdyby vás k tomu býval přiměl
někdo jiný než pan Florian, jenž ji posílá. Ale tu byste byli přeorientová
vali své myšlení, snažili se přejít z nazírací roviny své vlastní práce či
svých osobních zájmů a úkolů, byli byste se přesunuli do té části své du
chovní bytosti, která má s daným předmětem a jeho okruhem co dělat.
V tom však je to tajemství: u knížky z Dobrého Díla jste tohle nemusili.
Nebylo se třeba zúžovat a specialisovat, opouštět svou vlastní, svou rod
nou nazírací rovinu, ba nebylo to ani dobře možné. Reagovali jste na tu
knížku zcela po svém, spontánně a celou bytostí. A právě v tom, v té čin
nosti, jež vám je vlastní a v těch mohutnostech, které vás charakterisují,
způsobila knížka něco nového, nějakou přeměnu, nějaký zrod nebo nějaký
uzavřený soud. Jsme-li u té fysiky: tak si básník třeba nad Georgeovým
Kursem o L. de Brogliovi a úkolech moderní fysiky nemusil hrát na toho,
kdo se tak říkajíc vědecky zajímá o nové postupy a hypothesy vysoké theoretické vědy, nýbrž zůstal básníkem, jenž v hledání moderních fysiků na
chází rytmickou obdobu hledání svého a jiné, analogické formy obrazi
vého vyjadřování bytí, o něž usiluje a po němž touží.
Ano, v těchto shodnostech a obdobách je vlastní potvrzení onoho du
chovního universalismu: schola universalis. Ale v té spontánnosti, v té
dychtivé živelnosti, s jakou jste na každou knížku reagovali celí, skrývá
se ještě svědectví něčeho jiného. I za nimi totiž stojí někdo, ten, který vám
knížku posílá, který ji vybral, posoudil a určil za cihlu Dobrého Díla; stojí
rovněž celou bytostí, nevybral tu knížku jen proto, že je něčím zajímavá,
ale že právě je kusem vyjádření jeho života, jeho myšlení, jeho úsilí, že je
jeho tlumočníkem. To sám Josef Florian, a přímo s vámi, rozmlouvá
o určité otázce, pochybě, objevu. Ten dojem jste měli vždycky, a proto
se tak často stávalo, že svazeček ze Staré Říše vás zasáhl tak aktuálně,
odpovídal vám, jako by byl právě pro vás napsán a vydán, na něco, co vás
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zrovna v ten čas zaměstnávalo a nač byste se byli rádi zeptali; a někdy
jste se v dopise vskutku zeptali, a popis nebo prostá škartička od pana
Floriana vám prostě oznámily, že za několik dní dostanete nový Kurs či
jinou knížku a tam že je na tu vaši starost odpověď.
Nebyl to jen pán stavby, byl to živý střed rozsáhlého společenství,
velmi dynamického, neuniformovaného, střed, od něhož jste se vzdalovali
a zas se k němu přibližovali. A stavba přestávala být pouhým přesným
a podivuhodným systémem, a byla živým ústrojenstvím plným vzájemných
otázek a odpovědí. Bylo to živé dílo, Dobré Dílo; dílo neobyčejné osob
nosti, v němž je možné pokračovat dále jako v odkazu podle zůstavených
plánu, ale které bude vskutku žít především a jen živou vzpomínkou na
toho, kdo tímto dílem vyjadřoval ne pouhý záměr rozumu, ale sebe celé
ho, svou lásku, své poslání.

Zdeněk Vavřík
O B JEV ČI VYVOLENÍ
Za rakví staroříšského pana Floriana nepadlo do hrobu mnoho tiště
ných slov. S výjimkami to byly jenom skromně odpočítané sloupečky řád
ků, psaných skoro napořád na jedno brdo. Čtlo se v nich o páně Floriano
vých literárních »objevech« a o jeho péči o krásně vypravenou knihu.
Dost. Nebo téměř dost. A přímo odporná na těch nekrolozích byla ta
jakási hned shovívavá a hned křečovitá snaha o »pochopení« toho tajem
ného Samotáře ze zapadlého koutu Moravy.
To bylo všechno, pan Florian by nad tím slovním smetím mávl rukou
a suše by propověděl: Plamenům!
Pánu Bohu budiž chvála, nepochopili! Neuměli a nemohli pochopit.
Jak také pochopit vydavatele, jenž ani hrubě nestál o to, aby jeho knihy
bledly ve výkladních skříních pražských knihkupectví? Spisovatele, jenž
ani hrubě nestál o to, aby o něm psali kritikové, a který se smál tomu, co
o něm napsali? Překladatele neznámých autorů? Myslitele, o němž raději
nemluvit, protože chtít se s ním vyrovnávat, to by znamenalo zahloubat se
do knih, jejichž stručný obsah jsme pochytili kdysi na obecné škole z biblic
ké dejepravy ? Toho sršatého kritika, jenž opravdu a bez odvolání rozsuzo
val a činil tak bez umně kroužených period, vyzdobených učeně vyhlíže-
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jícími slovíčky? Toho, jenž říkal buď Zařazuji! nebo Plamenům! - a nikdy
se při tom nezmýlil ?
Jak může takového člověka pochopit hrdina Bloyovy-Florianovy Exegese obecných rčení? Tomu opravdu nezbývá, než aby,mluvil o objeviteli
neznámých dotud autorů a o zásluhách o úpravu české knihy.
Možná, že se to komu bude zdát jenom feuilletonistické, mně nikoli:
Staroříšský Josef Florian, zakladatel a vydavatel Dobrého díla, je člověk,
O němž se vždycky hovořilo jako o pánovi. Říkalo se Salda a říká se Halas
nebo Seifert, ale nikdy nebylo slýcháno, že by byl kdo řekl Florian.
Pan Florian.
Maličkost, možná, ale významnější, než by se snad zdálo. Protože ten
pan před jeho jménem, to nebyla jen zdvořilost, to bylo vyjádření hodnosti.
Říká se o panu Florianovi, že českému poznání objevil mnoho cizích,
irských, německých, francouzských a jakých ještě autorů. To je pravda,
i když se sem slovo objevil nehodí, neboť duch vane, kam chce, a když se
to tak vezme, pramálo záleží na tom, byl-li to právě pan Florian, kdo nám
první podal knížku od Yeatse, Bloye nebo Barbeye ďAurevilly. Ti jsou
a působí, byli by a působili by i bez toho.
Ale záleží-li na tom, pak jsme se ještě nenaučili vyslovovat takové
slovo díku, k jakému je nám tu dána veliká příležitost.
A mělo by se to o těch »objevených« knihách říci jinak. Zatím co žur
nalisté říkají, že je objevil pan Florian, je lépe říci, že pan Florian byl obje
ven pro ně. Ne. Ze byl pro ně vybrán, vyvolen, neboť Pán Bůh nepotře
buje nic objevovat.
Řekl-li jsem to dobře, je tak určeno místo pana Floriana v českém ži
votě. Nikoli mnou, ovšem.
Knihy a jména? Ty pan Florian »neobjevoval«, neboť objevování
autorů, jaké měly na mysli řádkové plačky po jeho smrti, je živobytí na
kladatelských lektorů. Ale vidět stopu vanoucího ducha, to je milost.
I byl pan Florian urážen ještě i po své smrti.
Zásluhy o úpravu knihy. To se jen tak napíše, a ještě si při tom pisatel
novinářského nekrologu řekne: Vida, jaké nádherné věci máme díky jeho
kuriosním nápadům.
To se jen tak napíše, ale ani se nenaznačí, jaké to tenkrát - a vlastně
pořád a až do konce - bylo hrdinství. To asi ze studu, a asi proto, aby
dnešní dobrá úprava knih bohatých nakladatelských firem nevypadala jako
pouhá obchodní nezbytnost.
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Zásluhy o úpravu knihy..., ale je to snad zásluha, když člověk cítí
povinnost vydat knihu jak náleží? Horší už je, že ten člověk byl tenkrát
pomalu jediný mezi českými lidmi.
Užil jsem slova hrdinství, hrdina? Pravda, je to slovo ožvýkané, ale
kéž v řádcích o panu Florianovi září jako v den, kdy se narodilo, Bože!
Neříkám to první, přirozeně, vždyť je to cosi, co musí vidět každý, kdo
není nebo nemusí být slepý: pan Florian byl učitelem hrdosti. Ta slova
nepotřebují výkladu, beztoho by lehko mohl vypadat jako pokus o vylí
čení páně Florianovy editorské a literární (jak se smršťuje smysl navyk
lých slov, přijdou-li do jeho blízkosti!) činnosti, protože jsou veškerou svou
silou obsažena v každém jeho díle.
Byl učitelem hrdosti... Jak málo jste mu naslouchali!

Bohuslav Reynek
C EST Y DO STARÉ ŘÍŠE
Do Staré Říše jsem počal choditi roku 1914. Octl se tehdy v »Moderní
Revue« inserát, nabízející »Nova et Vetera« a knihy »Dobrého Díla«.
Tak jsem se dověděl o edici. Poslal jsem několik překladů z Francise
Jammesa, přišla odpověď a zakrátko pozvání k návštěvě. Nebylo těžko
sběhnout do Staré Říše z Jihlavy, ze smutného města tří velikých chrámů,
které se takřka navzájem dotýkají a přece jsou každý světem pro sebe,
odlišným a uzavřeným.
Vyšlo se tedy ráno z Jihlavy po císařské silnici vídeňské. Šlo se údolím,
kde bylo mnoho lesních svahů. Tam, kde tehdy hořely paseky červeným
chebdím a zlatou metlicí, je nyní již zase statný les. Za dobrou hodinu
se dospělo do Vilánce, na konci druhé hodiny do Stonařova. Za Stonařovem je jasná hranice dvou krajů, náhorní planina, jež začíná starým, stu
deným hvozdem a pokračuje mokrými palouky s kyselou travou a bez polí.
Pak se pomalu sestoupí k Dlouhé Brtnici a odtud jste za chvíli na Hladově.
V Hladově býval Jan Florian, prvý a možná největší mecenáš Dobrého
Díla, bratr Josefa Floriana. Zde se uhne vpravo do lesa cestou, kudy
Hladovští chodí na mši do Staré Říše. Než vstoupíte do lesa, uvidíte
veliký strom a na něm obraz Matky Boží hostýnské v Širokém dřevěném
rámu s křížem. Je to dílo Jana Floriana, tesaře. Prošedše lesem, kde již
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je každému dopřáno samoty k soustředění, octnete se v blízkosti Staré
Říše. Tam, hned v první chalupě, u Punčochám, tehdy zůstával Josef
Florian. U chalupy je zahrádka či dvorek s prkenným plotem, u plotu
v horkých letech rudla rajská jablíčka mezi nádherou slunečnic. V zimě
tam byly závěje sněhu velikosti nevídané. Vždy tam také stával nějaký
křížek nebo jiná dřevěná skulptura, dílo dětí. Děti tu měly také houpačku
a jiný inventář, jejich sezónním zálibám odpovídající.
A tak jsme u Josefa Floriana. Moje první návštěva u něho byla ve
znamení obrazů Rouaultových. Tehdy byl Rouault ještě chud a neznámý,
měl jen několik přátel a z těch ještě část o něm pochybovala. Josef Florian
v jeho umění věřil. Rouault mu tehdy poslal řadu obrazů, velikého Krista
nad Jerusalemem, hlavu hořící bolestí, Ukřižování, Verlainea a řadu lyric
kých krajin. Rouault byl také z prvních, ne-li první, který se po světové
válce opět ozval. Poslal tehdy svazek svých básní v těžko čitelném ruko
pise, a přítel Florian mu je měl opsat svým písmem.
Josef Florian byl hostitelem upřímným a štědrým. Dalo se radostně
hovořit při sklenici vody, kterou si žíznivý poutník po cestě vyžádal a nad
kterou pán domu potřásal hlavou tvrdě, že ušlým a uhřátým to není
zdravé. Ostatně se také někdy do mezer mezi knihami zatoulaly nápoje
svůdnější, a tehdy je neopominul vynésti na světlo. Dovedl mile pohladit
láhev a usmát se na ruměnec číše. Když ho příliš nebolela nemocná noha,
vyvedl vás rád za humna k potůčku pod Sedlaticemi nebo k rybníkům
a Božím mukám. Vzpomínal, kde se mu co přihodilo, když byl malý. Da
leko se nepouštěl a díval se svrchu na ty, kteří se honí v přírodě za nevída
ným. (O skautech, mimochodem vzpomenuto, tvrdil, že jsou na vyhu
bení.) Podstatným bylo a jest, aby se zachytil v přírodě dech Boží. Při
pomínal A. K. Emmerichovou, které, protože byla soustředěna, dopřáno
viděti a zakoušeti krásu celé země v lůžku choroby a utrpení. V přírodě
si také rád ověřoval malíře, ukazoval na strom nebo skupinu stromů a
tvrdil, že mu vysvětlují tu neb onu deformaci, která jej napoprvé v díle
udivila. Vábili ho tehdy někteří expresionisté a ze starších generací zvláště
Munch, Ensor, Odilon Redon, Daumier a Goya. Jejich listy grafické a re
produkce opatroval s velikou uctivostí. Mnoho sníval nad Munchem a sám
jednou řekl, že by o něm mohl napsati věci, které by leccos tištěného za
stínily. Ale nemohl se k stylisaci odhodlati, nechtěje si setříti pel s dojmů.
O Goyovi tvrdil, že je výborný k pokání.
Nezapomenutelné byly soumraky a večery v přístavku u Punčochám,
v bývalém chlévě. Dětem požehnáno na dobrou noc, každému zvláště,
a odešly spat. Tehdy si Josef Florian rozsvěcel zvláštní věc, kterou si při
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vezl z Prahy odněkud z Artěla. Původně to měla býti svítilna na hrob,
byl to kubistický pokus o něco nového v tom oboru. Byla to jakási vížka
z plechu, dole byl výklenek a nahoře světlo. Do výklenku si náš básník
postavil sošku papeže ze slonoviny, nevím už kterého. Světélko nahoře
v černé věži, fasetami konstrukce jsouc všelijak tlumeno a kříženo, rozha
zovalo divné geometrické figury po zdech, po stropě a sloupcích z beden,
v kterých čekala díla autorů hostiteli nejbližších. Ten se v takové chvíli
dovedl rozhovořit i velmi důvěrně, s přízvukem věšteckým. Atmosféra
jizby ožívala a dalo se chápat na příklad mnohé z toho, o čem W. B.
Yeats píše v sešitu »Per amica silentia lunae«. Josef Florian sám říkal, že
v takových soumracích, je-li sám, vídá své předky. Nebylo to, pravil,
nějaké vidění plastické, hmatatelné. Spíše jako míjející stíny, zahlédnuté
»zpod střechy«, průvod duší promítnutý do pozemského zraku k rozmno
žení pokoje a usebrání.
K těmto předkům odešel před několika lety Jan Florian. Pro mladšího
bratra to byla tvrdá rána, nemohl zvyknout na nepřítomnost »kmotříčkovu«, jak mu všichni v rodině říkali. Snad se i Janovi stýskalo na onom
světě, až se bratra dovolal.
Snad každý z nás má na světě přítele nebo prostě někoho, s kým se
instinktivně dává do řeči, je-li sám, k němuž zalétá duchem, o jehož auto
ritu se opírá, s kterým se radí. U mne to byl Josef Florian. Když došla
zpráva o jeho smrti, bylo to zprvu jako zřícení se čehosi, co už nepovstane.
Přišla též otázka: s kým teď mluvit? S Josefem Florianem už tedy ne...
ale v duši se důrazně ozval hlas: teď právě ano.

Aloys Skoumal
M EM INISSE IUVABIT
S panem Florianem jsem se seznámil na konci gymnasijních let. Za
čalo to dopisy o knihách. Potom přišlo pozvání a jako studující filosofie
jsem si několikrát zajel do Staré Říše na návštěvu. Bylo to ještě ve staré
chalupě »u Punčochám«, kde bylo z okénka vidět na kříž u silnice. Tam
za stolem s tím jediným ostře ohraničeným výhledem sedával jsem celé
hodiny buď sám nebo ještě s nějakým náhodným hostem (nejčastěji to
býval prof. J. V.), zatím co se pan Florian procházel v uličce mezi poli
cemi knih a harmoniem a hovořil. O čem hovořil ? Nemám o tom žádné
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zápisky, jaké si vedli druzí. Témata? Ano, bylo jich mnoho, až příliš
mnoho pro zmámeného posluchače. Jen znenáhla vnikal návštěvník do
systému svého peripatetického hostitele. Studium a jeho rozčlenění, šeste
ro dnů stvoření a kruhy historie, božský plán a jeho zrcadlení v díle
Člověka, pravá hierarchie hodnot, věci nebeské i profánní, theologie,
mystika a metafysika, a na jiném stupni umění, poesie a vědy. Více než
systém zajímaly mě v té době jednotlivosti. Nemoha naráz vniknout do
nezvyklé kritické metody páně Florianovy, všímal jsem si jeho sudidel
a norem, zahalených do husté spleti obrazů, harmonií a konkordancí. Ho
vořilo se o knihách a o autorech, probíraly se básně a romány; jak hovor
plynul, přecházelo se z oboru do oboru, problémy se nadhazovaly a vra
cely v nových souvislostech a v novém osvětlení. I když posluchač nesou
hlasil se vším, co slyšel, odnášel si vždycky - i po nedobojovaných a resignovaně vzdaných půtkách - dojem, že se potýkal s duchem vpravdě osví
ceným a nadaným intuicí přímo zázračnou. Teprve po letech jsem si uvě
domil, jaká pedagogická moudrost oduševňovala každé slovo páně Flo
rianovo a jaká jasnozřivá znalost lidských povah mu vnukala postup v jed
nání. Neprobíhaly ty hovory, zvláště při pozdějších návštěvách, vždycky
příjemně. Míval jsem často dojem, že se pan Florian v jednotlivostech
mýlí anebo že je k jednotlivcům nespravedlivý. S vehemencí neúměrnou
významu věci bránil jsem se kolikrát - ale jen tak dlouho, než jsem
poznal, že je to pouhá dialektická hra, ve které jsem zkoušen a vážen.
Přízvisko »bakaláře«, které mi pan Florian uštědřil v přítomnosti J. Č.
a V. Z., bodalo mě nejprve svou jízlivostí, až se mi nakonec proměnilo
v spasitelné ponaučení. Ty hořké přísady nebyly zrovna špatným kořením
starořísských hovorů. I porážky a pokoření, které jsem si odnášel do Prahy,
patřily k životní zkušenosti, kterou pro mne znamenal pan Florian. Byla
to škola realismu. Krasoduché řečňování filosofa prof. J. B. K., trapně
improvisované kompilace F. X. Š., obratně listujícího za katedrou v roze
vřených pomůckách (hlavně ve Fortunátu Strowském a Georgu Brandesovi), jalové seminární třesky plesky věčně ožralého causeura prof. V. T. jak to bylo ubohé, celá ta vysokoškolská paráda, proti chvílím, ztráveným
mezi nízkými stěnami staroříšské chalupy, obloženými všude knihami,
o nichž pan Florian po Carlylovi říkal, to že je pravá universita. Jaká
nuda se mne zmocňovala v posluchárnách, jaká nostalgie po pravém učení
mě trýznila, kdykoli jsem si na přednáškách vzpomněl na Starou Říši!
Kolikrát jsem znovu a znovu v myšlenkách procházel cestou od Krahulova přes Předín nebo od Okřísek přes Opatov a nedočkavě vyhlížel Hladov na císařské, odkud je už kousek do Staré Říše. Ach, bylo by třeba
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promluvit také o dušičkové kráse krajiny kolem Staré Říše, která se za
drhne člověku do srdce a pronásleduje ho jako vidina jakéhosi přísného
ráje. Jinošská sentimentalita ? Bůh ví, že na konci těch poetických putování
nebylo nic než chlapské měření sil, jasné otázky beze všech vytáček. Bylo
to všechno jiné než nějaké líbezné zasvěcování do esoterických tajemství.
Ovšem, že na počátku florianovské cesty stálo vědění, ale s poznávací
vlohou byla u pana Floriana nerozlučně spojena vůle a z vůle tryskal čin.
Scire, velle, agere - tato řeholní devisa mohla být devisou jeho. Nesetkal
jsem se s člověkem, který by pronikavost ducha a jemnost sensibility spo
joval s takovou dravou aktivitou. Byl arci pořadatelem a vydavatelem
Dobrého díla, které založil a jehož duší zůstal až do konce své pozemské
pouti. Všechny ty staroříšské edice jeví se mně však jenom nejpatrnějším
a nejnápadnějším plodem jeho činorodého ducha. Byl více než vydavate
lem a pořadatelem. Učil autoritativně pravému poznání a ukazoval veli
telsky cestu k pravému jednání. Hrdinství, které mi ztělesňoval, bylo
hrdinství neokázalé. Ale právě svou prostotou až téměř samozřejmou pů
sobilo jako výzva a jako příkaz. Lidské konvence a starosti o živobytí jako
by pro něho nikdy neexistovaly. Byl tolik proniknut vědomím svého po
slání, že se nebál (jediný mezi námi) žít jen z milosti boží. Paradox krá
lovské chudoby, kterou si zvolil a nesl po celý život, stačil mi sám na
svědectví o jeho víře. (»To je vidět, že se nemodlíte!« - tak odbyl jednu
paní, která se starala, co bude s jeho patriarchálně početnou rodinou.)
Svrchovaná rafinovanost ducha, spojená s propastnou pokorou srdce, jaký
příklad pascalovského člověka, který zabloudil do našich časů! - Od smrti
Otokara Březiny nesetkal jsem se už s panem Florianem. Až zase jeho
pohřeb mě přivedl do Staré Říše. Byla to návštěva poslední. Pan Florian
odpočíval ve své pracovně a z jeho ztuhlých rysů zářila na mne vznešenost
velmože, který celý život prožil v žebráckém přestrojení.

Rád vili. 4.
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O. F. Babler
Z KORESPONDENCE
JO SEFA FLORIANA
Nikdy jsem nebyl ve Staré Říši, nikdy jsem pana Josefa Floriana ne
viděl. Ale mám od něho několik listů, vzácných listů, psaných jeho ušlech
tilým a krásným rukopisem, jehož tahy jsou tak dokonalým výrazem ukáz
něného ducha, silného charakteru a duševní jistoty, jaká mu byla vlastní.
Sáhnu-li do tohoto svazecku korespondence, namátkou tam najdu tako
výto list:
f
11. září 1935.
Vážený pane Bablere,
S radostí přijímám od V á s»Pověsti sladké Francie«., jež jste mi laskavě
poslal. Vždy jsem rád míval takové poutnické zkazky, úrodu to dob víry
a svěžejšího života než dnešní živoření. S díky a pozdravem
Josef Florian
Jindy zase píše pan Florian:
Ve Staré Říši, 30. XII. 1935.
Vzácný pane Bablere,
Vy vždycky pamatujete na Vánoce, vidím, jsou to Vaše oblíbené svátky
a látku umíte po národech vybrat s velkým vkusem. Za vše díky! Od nás
dostanete za nějaký den sv. Diota od Févala, legendu bretaňskou, též
k uctění přesvaté Bohorodice vždy Panny. A též brzy nového Heliova Člověka a Archy. Arci Vy si jaksi stačujete sám, čemuž se divím. Neboť my
tyto nové tisky budeme mít jen proto, že se nás jiní »ujali«, jakobychom
zde zbyli po »Sirotcích«. Musíme být Pánu Bohu vděčni za to, že jsme,
ať už jakkoliv.
Ostatně nám i každému, je to vždy s pomocí Boží. S pozdravem do
Nového Roku
Josef Florian
Dnes roste záliba v literatuře memoárové a publikuje se hojně kore
spondence spisovatelů a umělců. Je to namnoze korespondence osobností,
které svým vlastním dílem podaly plný a ucelený projev svého vnitřního
života, svých ideí a svého úsilí, takže vydání jejich listů může znamenati
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už jen jakýsi biografický či anekdotický doplňkový materiál, který o sobě
není podstatným přínosem ani k poznání díla, ani k lidskému hodnocení.
Oč více by znamenala korespondence Josefa Floriana, kdyby vyšla tiskem!
On, který své jadrné a jednoznačné úsudky o lidech, dílech a knihách po
dával takřka jen na okraji svých periodik Studium, Nova et vetera či
Archy, a to mnohdy jen heslovitě a ve formě aforistické zkratky, rozepi
soval se šíře snad jen ve svých dopisech. Jak cenný by byl soubor jeho ko
respondence, kdyby vyšla tiskem! Jaký rozhled po světě by nám tyto listy
dávaly, jak by nás učily hodnotiti lidi i věci, jak by nás vedly k podstatě,
k Absolutnu!
Nyní, kdy Všemohoucí uzavřel kapitolu jeho přímého a bezprostřed
ního pozemského působení, vydejte tiskem korespondenci Josefa Floriana!
Byla by i;o kniha, která by pro českého ducha měla asi obdobný význam,
jaký pro francouzského měly publikované deníky Leona Bloye. Neotálejte
s uspořádáním a vydáním této knihy - bude to nejskvělejší pomník tvůrci
Dobrého díla!

Kamill Resler

STAROŘÍŠSKÉ TISKY
Úvod k soupisu vydavatelského díla Josefa Floriana
Po prvé jsem viděl staroříšskou knihu jako výrostek asi patnáctiletý,
někdy asi v roce 1908, v době, kdy z povinnosti, kterou jsem si sám uložil,
prohl;ížel jsem při každé potulce Prahou bedlivě a důkladně všechny knih
kupecké výkladce v okruhu svého působení; počínalo to u Mikoty na Vi
nohradech v Palackého ulici, pokračovalo na nejbližším nároží u Bačkovského, o něco níže v Žitné byl Hovorka, na Karlově náměstí u novoměst
ské věže Hejda a Tuček. Trvaly ty procházky od výkladce k výkladci vždy
několik hodin a končívaly na zpáteční cestě u Springra na Purkyňově ná
městí. Velmi nesnadno mohlo něco, co se tehdy naskytlo na knižním trhu,
uniknouti zvídavé a pronikavé chlapecké pozornosti.
Tak jsem také objevil ve výkladci Aloise Srdce ve Spálené ulici, který
býval mým pátým zastavením, sešit malého rozměru v rudé obálce »Leon
Bloy: Knihy a exegese. Josef Florian. Hladov! Stará Říše!« s kresbou
stromů, které se vzpíraly větru před rudým obzorem. Po čase zahlédl jsem
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jej tam znovu v obálce žluté. Neviděl jsem takové knihy v té době ani po
několik let dalších u žádného jiného pražského knihkupce. Dosvědčuje to,
jak odlehlé bylo tehdy vydavatelské snažení Josefa Floriana živnosten
skému knihkupeckému trhu i s jakým rozhledem bylo již tehdy vedeno
knihkupectví Aloise Srdce.
Sešit mne zaujal jak zevní úpravou, která se vymykala tomu, co tehdy
bylo běžné, tak neznámými jmény na obálce, vykřičníky, jimiž se dovo
lával zájmu a pozornosti a jimiž zřejmě kladl důraz na příznačnost sídla
vydavatelova pro jeho podnikání, nevěděl jsem si však s tím vším rady
z mnoha důvodů; patnáctiletého výrostka zajímá mnoho věcí, s nimiž si
neví rady, to vsak již patří jinam a zde je třeba jen říci, že se tehdy ne
splnilo ani přání sešit si prohlédnouti.
Byla to dlouhá cesta, jíž jsem musil projiti, než jsem dostal za světové
války první knihu staroříšskou do rukou, než jsem za přeletavého vojáckého života shromáždil z nich náhodně šest či sedm svazků, které mne daly
blíže nahlédnouti do staroříšského dění a snah a které konečně způsobily,
že jsem v roce 1919 na nemocničním lůžku s roztříštěnou kostí, vybaven
do půl pasu spolehlivým sádrovým obvazem a stejně spolehlivou vyhlíd
kou na několik měsíců úvah a rozprav s sebou samým, uzrál k rozhodnutí,
poznati staroříšské dílo v celé jeho šíři.
K tomu cíli sestavil jsem svůj první soupis starořísských tisků; podkla
dem bylo mně několik souborů »Studia« a »Nova et vetera«, dílem vlast
ních, dílem vypůjčených, a účelem objednávka všeho, co ve staroříšském
vydávání vyšlo. Tento velmi jednoduchý soupis byl Josefem Florianem
zvážen a příznivě posouzen; uvádím jeho úsudek doslova, ne abych se
honosil uznáním, jehož se mně od něho dostalo, jedině proto, abych pře
svědčil o průpravě své snahy, soupis staroříšského díla předložití úplný,
pořádný a důkladný: »Knihy jsem Vám ochotně poslal hlavně proto, že
jste to tak všechno, do posledního sešitku vyjmenoval. Bylo to pro mne,
jenž se setkávám jen s ledajakostí, ledabylostí, povrchností, poletavostí,
hopkováním a vrtěním moderních třasořitek, až dojemné.«
To byl počátek mých styků s Josefem Florianem.
V
prudkém běhu let po světové válce viděl jsem, že je třeba uchovati
v paměti poznatky o vydavatelském díle staroříšském zejména z doby
jeho počátků v letech 1903 až 1910 a počal jsem proto po druhé s jeho
soupisem, tentokráte již důkladnějším; opatřoval jsem doklady, které
se tehdy ještě spoře vyskytovaly, pořizoval jsem podrobné záznamy. Za
čátek byl slibný, života běh však nechal tuto práci neukončenu.
Prvního ledna roku 1942, v hodinu, kdy ve Staré Říši ukládali do
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umrzlé země tělesnou schránu mohutného ducha Josefa Floriana, započal
jsem, nemoha býti přítomen pohřbu, pro jeho památku se soupisem, jehož
prvou Část tuto předkládám veřejnosti.
Nebylo lze omeziti se na pouhý výpočet a popis knih, z práce vyply
nula sama sebou nezbytnost vysvetliti sklad a soustavnost vydavatelského
díla Josefa Floriana, myšlenkový základ, z něhož při něm vycházel, směr,
kterým se ubíral. Při tom bylo jedině vhodné dáti mluviti jemu samému
tak, jak v postupu své práce se svými přáteli promlouval k »inteligenci
kolem Hladova«, a, pokud to vůbec pro počáteční dobu lze říci, k České
veřejnosti.
Proto připojuji k soupisu jeho díla z jeho Článků, letáků a výzev to,
co vyjadřuje jeho smýšlení, osvětluje jeho nové snahy v oboru nakladatel
ském a jeho poměr k tehdejším směrům a proudům ve veřejném životě
českém. Pokládám to za důležité, protože tyto články a letáky, zejména
z prvních dob jeho činnosti v letech 1903 a 1904, kdy je přikládal jen
jako doprovod v souborech archového vydání spisů Léona Bloye, které
měly býti rozebrány a složeny v jednotlivé knihy, sotva někdo tyto přílohy
uschovával, většina odběratelů je odkládala, takže jsou širši veřejnosti
neznámy a až na velmi sporé výjimky ztraceny. Viděl jsem jen dva soubory
těchto příloh. Jeden, podle něhož pracuji, a druhý, který se vynořil za této
práce u spisovatele Pavla Suly, u něhož zůstal uchován po dobu téměř
40 let spolu s archy dvou neúplných knih Leona Bloy.
Nejsem ochoten pokládati knihopis za vědu. Pokládám jej za svobodné
povolání, jak pro odborníky z dalšího obsahu jasně vyplyne. Snažil jsem
se však uvésti vše, co může na knize někoho zajímati; chybějí údaje o tis
kařských písmech, které by z prvních dob ani nemohly býti úplné, protože
písem těch dnes již nikdo neužívá a jsou neznámá. Pouhý popis knih bez
vztahu k jejich obsahu a ke snahám, které jejich vydávání odůvodňovaly,
měl bych za maření Času. Proto jsem řadil k jednotlivým obdobím i projevy Josefa Floriana, jimiž své vydavatelské dílo doprovázel. Snažil jsem
se z nich vybrati ty, které pokládám podle své znalosti doby, prostředí
a osobnosti Josefa Floriana pro vylíčení základů jeho díla za výrazné a pří
značné; ti, kdož vědí, nebudou míti důvod vytýkati mně, že jsem z nich
vybíral ať již z nekalého úmyslu či ze zvláštní osobní záliby jednotlivé
úryvky tak, abych nashromáždil v souvětích, upjatých na zjevy z oboru
přirozených lidských potřeb, »hnusný výkvět intelektuálního bahna«; ti,
u nichž tento dojem vzejde, budou povinni, než vysloví svůj konečný
úsudek, seznámiti se s věcí hlouběji, aby neusuzovali předčasně a omezeně.
Varoval jsem se přísně toho, abych na obraze Florianovy postavy po
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tlačil některý rys pro něho příznačný. Na osobnosti takového rozměru
a důrazu nebylo lze požadovati, aby hověla povrchnímu národnění, jak
bylo běžné před prvou, nebo stádné »státotvornosti«, jaká byla obecným
úvazkem v době dvaceti let před druhou světovou válkou. Jeho zásadní
odpor k národnímu panáčkování a mnohé důsledky jeho základního sta
noviska, na příklad jeho příkrý postoj vůči mistru Janu z Husince a proti
T. G. Masarykovi, stejný jak proti profesoru, tak i presidentu, byly s to
vzbouřiti ledví lidí, kteří byli oslněni představou národa jako přikyvujícího
stáda.
Těm, kdož vycítí, že v tomto pojednání místy leccos pozoruhodně
skřípe, jest připomenouti, že je psán zastáncem názorů, které základním
stanoviskům Josefa Floriana byly nejvypjatěji protichůdné, a v němž proto
Josef Florian s bolestnou hrůzou a snad i s názvukem citu lidského polito
vání viděl člověka již napřed neodvratně a pro věky pekelnému ohni pro
padlého.
Nakonec chci ještě připomenouti, že toto pojednání nečiní si většího
nároku, než býti spolehlivým průvodcem po vydavatelském díle Josefa
Floriana a jeho spolupracovníků.
A nyní počíná se soupisu a popisu s doprovodem Část první.

J E D IN Á K N IH A
JO SEFA FLORIANA
Prvním vydavatelským dílem Josefa Floriana byl souborný sešit, na
zvaný »Leon Bloy: Knihy a exegese«, který připravil do tisku v Hladově
u Staré Ř íše 16. května 1903. Předkládal v něm české veřejnosti díla Leona
Bloye »Příležitostné slovo podnikatele bourání«, »Výklad obecných rčení«
a »Syn Ludvíka XVI.«, jejich počáteční archy tvořily vlastní základ tohoto
souboru; doplňkem byly práce Josefa Floriana: úvodem arch, nadepsaný
»Proslov v předsíni«, ukončením »Dodatečné návěstí« vydavatelské.
Podle poučení, které podávalo toto »Dodatečné návěští«, měl býti tento
soubor i soubory pokračovací rozebírány v archy a složeny v jednotlivé
knihy Léona Bloye a tak měla z archů, k nim přikládaných, býti složena
i kniha Josefa Floriana: »Z odbytých audiencí, udílených v Postních Dnech
před Květnou nedělí intelligenci kolem Hladova.«
V
prvním souborném sešitě »Knih a exegesí« byl přiložen »Proslov
v předsíni« a první Článek knihy, nadepsaný »Katolickému knězi«.
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V poznámce k němu praví Josef Florian: »List tento, v den sv. muč.
Kosmy a Damiana r. 1901 odeslaný dp. převorovi p. F. H., poskytne dosti
světla k mnohým temnějším místům textů Leona Bloye. Jest to úryvek ze
„Zájmuhodných pokynů” inteligenci kolem Hladova.« V dopise tom vy
pořádává se Josef Florian prudce a větami jako širočinou tesanými s úrovní
rozhovorů, jaké vedou knězi a bohoslovci, vychází ze znění žalmu jede
náctého, »Marné věci mluví každý k bližnímu svému...« a končí dopis dva
roky předtím, než vystoupil samostatně na veřejnost, příslibem svého příští
ho zakročení: »POVSTANU! POVSTANU!«
V druhém souborném sešitě »Knih a exegesí« byl další článek této
knihy »Moravský mozol«, uložený do půlarchu s dvěma starými obrázky,
který stránkováním navazuje na článek první. V tomto druhém článku
posuzuje Josef Florian uspořádání pouti na Humberku u Krásonic 7. červ
na 1903 v den »Nejsvětější Trojice« vytýkaje, že poslanec Šamalík, jiní
straničtí předáci katoličtí i místní farář dopustili, aby se zvrhla v něco, co
podle vylíčení Florianova připomíná spíše cirkusové představení než ob
řadnou slavnost církevní.
Další články této knihy Florianovy, v níž chtěl sledovati zjevy veřej
ného života, již nevyšly, své úvahy uveřejňoval pak již v samostatných se
šitcích, upustiv od úmyslu soustřediti je v knihu. Z nejblíže příštích byly
to »Smeť z areopagu. Scholie Josefa Floriana«, součást sborníku »Stu
dium. Červenec L. P. 1905« a »Josef Florian: Když již přestává všecko...«,
součást sborníku »Studium. Březen - 1906«.
Zůstal tu tedy jen zlomek jediné knihy Josefa Floriana: VI stran úvo
du a dvě hlavy na 26 stranách. Avšak i tento zlomek jest zajímavým do
kladem o počátcích jeho působení, o zásadách, s nimiž vystoupil před ve
řejnost, o výraznosti jeho slova, bohatství jeho slovníku a vyzrálosti jeho
slohu.
Pro t. zv. vzdělané kruhy platí obecné rčení, že Florian je učněm a napodobovatelem Leona Bloy a že od něho převzal i svůj slovník i sloh.
Toho, kdo Josefa Floriana znal, ponouká mocně k smíchu představa
Josefa Floriana, an - sedě na své nízké stoličce - s pozornou tváří a sou
středěným výrazem louská z Leona Bloye zbytnělá jména podstatná, pří
davná, slovesa a vazby, zálibně si je opakuje, učí se jim nazpaměť a čeká
na každý příhodný podnět, aby se jimi mohl blýsknouti.
Je jistě mnoho společného mezi Josefem Florianem a Leonem Bloyem,
rozhodně však ne proto, že by Josef Florian byl učněm Leona Bloye; prostě
proto, že si byli bytostně blízci a myšlenkově spřízněni.
Josef Florian měl však vlastní a osobité mohutné schopnosti výrazové,
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bystrost postřehu a mocnost slova; při svých výkladech a rozpravách na
lézal zpravidla bystře napoprvé správný a výstižný výraz pro myšlenku,
kterou chtěl vyjádřiti; nenaskytl-li se mu hned pravý výraz pro vyjádření
jemného odstínění, tu opatrně a svědomitě vážil slova a váhal, osvětloval
si je z mnoha průmětů, než se rozhodl pro ono, jež se mu zdálo výstižné.
Zlomek jediné jeho knihy jest dokladem jeho osobitosti i po těchto
stránkách.
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RADOST DĚTEM
K r á s n é n o v i n k y v k n í ž k á c h pro ml á d e ž
Vladimír Donát

Zrádný nápoj
Dobrodružný historický román z doby císaře Rudolfa o odvážném chlapci, který statečností a bystrostí
ducha vypátrá hnízdo spiklenců a zachrání život císaři. Velký formát, nádherné barevné ilustrace
H. Mariquity. Stran 156, vázané 78 K.

Marie Holková

Děvče z tichého městečka
Veselý román o hrdinném děvčeti, které přemůže mnoho nástrah, až se splní jeho velký sen - studo
vat, být lékařkou. Ilustrace Ant. Machourka. Stran 152, brož. 38 K, váz. 50 K.

I. R. Malá

Duhový míč
Rozkošná knížka známé spisovatelky (trilogie Bez počátku a konce) o třech malých sourozencích,
Káti, Petrovi a Bětce, a o všem, co zažili za rok svého pestrého života doma, v městě i na venkově.
Barevné obrázky J. Herinka. Stran 136, vázané 78 K.

Václav Mejstřik

Tajemství zeleného meteoru
Poutavý, rozmarný a vtipný románek z prázdninové chlapecké osady u lesa, kde řádí tlupa divokých
táborníků, u zříceniny starého hradu, kde vládne tajemný doktor Sart. Str. 144, brož. 30 K, váz. 42 K.

Jaroslav Janouch

Pohádka za pohádkou
Nejen vznešený svět králů a princezen, ale i prostí, chudí lidé a dobří čeští hoši a děvčata jsou hrdiny
tohoto nového souboru pohádek, v nichž zlo je přemáháno dobrem, dobro odměňováno, faleš a klam
trestány. Nádherné barevné obrázky akad. mal. Emanuela Frinty. Stran 132, vázané 78 K.

U všech knihkupců
N A K L A D A T E L S T V Í V Y Š E H R A D , P R A H A II, K A R L O V O N Á M . 5

2 vzácná díla pro milovníky krásné knihy:
N Á D H E R N Ý KVĚT STŘED O V ĚKÉH O

PÍSEMNICTVÍ

Křišťanova Legenda
o životě a umučení
sv. Vá c l a va a sv. L u d m i l y
III. vydání. Jedna z nejstarších památek české kultury a z nejkrásněj
ších legend o sv. Václavu, svěží dílko X. století, dojímající dnešního
čtenáře půvabným slohem a zanícením pro krásnou památku našeho
světce a knížete. - S kritickou studií a poznámkami JOSEFA PEKAŘE.
Ilustrace Břetislava Štorma, bibliofilská úprava Antonína Lískovce.
Ve volných arších (tuhá obálka) 50 K ; ručně kolorováno žáky Um.-prům.
školy ve dvojím provedení (jednodušším jemném) 90 K a (bohatém) 12 0 K.

PIETNÍ VZPOMÍNKOU NA VELKÉHO ČESKÉHO ČLOVĚKA A KNĚZE JE

P a m á t n í k na z e s n u l é h o
Ka r l a k a r d i n á l a K a š p a r a
Vedle životopisu vynikajícího arcipastýře jsou tu zachyceny jeho
poslední chvíle na úmrtním loži, pohnuté okamžiky jeho pohřbu,
zachována paměti ušlechtilá závěť kardinálova a otištěn list J. Exc.
královéhradeckého biskupa dr. Mořice Pichy. - 48 hlubotiskových
obrázků z kardinálova pohřbu je pietním doplňkem památníku.
Bibliofilská úprava J. Herinka, váz. 95 K. - U všech knihkupců.
N A K LA D A TELSTV Í V Y ŠEH R A D , PRAHA II, KARLOVO NÁM. 5

