Duchovní měl by přispěti k vysokému hodnocení mateřství a
k vybudování křesťanských rodin, jež by byly školou karakteru
rodičům i dětem, v nichž by rodiče pokládali děti za požehnání
od Boha a v IiÍchž by děti měly v rodičích ztělesněný příklad
pravdivého a čestného života. Pomůže-li CČS tímto směrem
utvářeti veřej né mínění, začne se u ná,s víc přemýšleti o tom,
jak umožIiÍti reformou nynějšího společenského řádu, aby manželé bez tíživých eksistenčních starostí o osud svých dítek mohli
založiti větší rodinu - spíše, než aby se se strachem odvraceli
od možnosti, že třeba po několika letech manželství budou míti
teprve první dítě. A tím hude učiněn první důležitý krok k nápravě.*)
Dr. F. M. Hnik.

ttLll. n-1a.J flOv/~
KOHELET -

KAZATEL.

Vanitas vanitatum ...
.. Marnost nad marnost ... a všecko jest marnost." Nezdá se,
jako hy toto zvolání vyšlo z úst některého našeho současníka,
těžce nesoucího kříž svého života? Neslyšíme dost často obvině
ní, že není Boha, že špatní mají se lépe než dobří, že na místě
práva jest bezpráví a na místě spravedlnosti křivda?
Proto vybral jsem tuto malou knížku starozákonní, jež jest
tak blízká době a myšlení našemu, jako jest vzdálena myšlení
v ostatních knihách starozákonních, a o jejíž přijetí do kánonu
vedly se spory hned na počátku i eho tvořenU)
Nevíme ani, co znamená správně název knihy: Kohelet. Nynější pojmenování "Kazatel" pochází teprve z doby Lutherovy,
jenž prvý přeložil řecké slovo Ekklesiastes německým Prediger.
Jisté jest, že Kohelet je ženské participum od kahal (shromažďovati se), tedy vlastně "členka shromáždění", ovšem podle toho, jak se slova v tekstu užívá, nezbývá nám, než ponechati mužský rod "Kazatel". Koho si máme mysliti pod tímto pseudonymem? V nadpise se praví, že Kohelet jest synem Davidovým,
králem Jizraele a Jerusalema a tak tradice židovská i křesťan
ská pomýšlela na Šalomouna, ačkoliv je nemožné myšlenky kazatele Šalomounovi přičítali. K tomu přistupuje také ta okolnost,
že kazatel mluví o moudrosti a na poli moudrosti právě Šalomoun
nejvíce vynikal.
Osoba krále nemusí se vztahovati na určitého historického krále jizraelského nebo judského, nýbrž autor vkládá svá slova
*) Po referátu byla zahájena diskuse a v ni přijaty synodou hlavni
these ve smyslu referátu. - Pozn. red.
1) Náboženská revue, 1932, str. 92.
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v ústa krále, jemuž moc i bohatství dovQluje zkusiti všechny mQžnQsti k získání štěstí a jehQŽ :úsudek platí tedy nejvíce. Dnes
neuznávají Šalomouna za autora ani kritikové katQličtí. 2 ) Toto
domnělé autorství Šalomounovo PO'mO'hlQ však p1'avděpQdobně
knize k přijetí do starozákonního kánonu.
Říci několika slovy stručný obsah krátké knihy (12 kap.) není
dobře mQžno, poněvadž sama není žádným systematickým zpracQváním určitého terna tu, třebas by se tak po nadpise knihy
mohlo předpokládati; není v ní rQzvíjení jedné myšlenky, nýbrž
většina knihy napsána jest aforisticky, nesouvisle, myšlenky její
se střídají a často. si odporují. Jedině první dvě kapitoly (méně
již třetí) tVQří myšlenkQvý celek, v němž jsou podány důkazy
o tQm, že "všechno jest marnost". Obsah bude tedy neméně neSQuvislý:
"Všechno jest marnost. Co má člověk ze všeho. namáhání, k če
mu se IQPotí? Slunce vychází a zase zapadá, do mQře tekou stále
řeky a ono Se přece nenaplní. Co nyní se děje, to. se bude v budoucnosti Qpakovati." Ve světě vládne věčný kQloběh a při to1D.
"vůbec nic není nového pod sluncem". (1, 1-11.) Kazatel zkouší
moudrost, i ta se ukazuje být marnou (1, 12-18), obrací se
k užívání rQzkQší a bohatství, ale nenalézá v nich uspokQjení
(2, 1-12), srovnává moudrého s bláznem a je zklamán, pO'ně
vadž úděl obQU jest stejný, oba zemrou a OVQce práce moudréhO'
připadne třeba bláznu jenž po něm dědí a tak nezbývá nic lepšího, než aby člověk dobře jedl a pil a popřál si chvilkové radosti, avšak i tO' je podle libovůle boží (2, 12-26). Všechny věci
mají svůj určený čas a jen v tu dobu se podaří; kazatel uvádí
čtrnáct příkladů: doba pro zrození, pro smrt, pro sázení, pro vykopávání ... Jak by to. bylo dobré, kdyby člověk znal tuto. pří
hQdnou dQbu pTa každou věc, bohužel, zůstává to skryto~ člQvě
ku. Bůh sám to. způsobil, aby se ho člověk bál (3, 1-15), Bůh
sám dává lidem najevo., že nemohQu si činiti většího nároku na
bQží lá~ku než zvířata, lidé i zvířata mají stejný osud a stejně
umírají (3, 18-19). Život lidský nemá ceny, nelboť j~ naplněn
utrpením, útiskem a zlobou; je štěstím nebýti sám, míti syna nebo bratra, jenž v neštěstí při mis stojí (4, 1-12). Člověk musí
být velmi opatrný zvláště v jednání s BQhem, aby se nepřeřekl
a neunáhlil, neboť člQvěk jest jen na zemi, kdežto Bůh jest
v nebi (5, 1-8). Bohatství jest marné a svému pánu nepřináší
radQsti; co pomůže shromažďování zlata, když nakonec musí člo
věk odejíti se světa tak, jak jednou na svět přišel (5, 9-6, 12).
Až potud byly to. delší jednotné oddíly, kdežto v kapitolách
2) Dr. Jan Hejčl, Bible česká, sv. II., str. 526: Kritikové katoličtí jsou
dnes mravně jednomyslni, že ani titul knihy kóhelet, ani kniha sama, která
sebe přičítá Šalomounovi (HI 1 n.)" nezavazuje věřiti, že král Šalomoun je
skutečně jejím spisovatelem; je to slovesný výmysl, dokonce se lišící od
omylu, že se vydává Šalomoun za spisovatele knihy.
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7-12' vystupuj.e do popředí zřetelně aforistický charakter knihy.
Vidíme to již v úvodu ke kap. 7, v. 1-6:
Lepší dobré jméno, než jemný olej,
lepší den smrti, než den narození ...
lepší smutek, než smich,
neboť při zasmušilém obličeji jest srdce dobré.
Radou k moudrosti zdá se být v. 18.: "Kdo se bojí Boha, uniká ,všemu zlému", avšak hned ve verši 23. slyšíme: "Řekl jsem
si: budu moudrým, ale moudrost vzdálila se ode mne." Osobním
vyznáním autorovým jest část 7, 26--28: Horší než smrt jest
žena, která jest sítí, do níž se muž chytí; bohulibý bývá před ni
zachován. Vůči králi a vrchnosti jest nejlépe chovati se poslušně
a pokorně; slovo krále má velkou moc (8, 1-5).
A tak chválil jsem veselí, protože nemá člověk lepšího pod
sluncem, než aby jedl a pil a radoval se (8, 15).
Spravedlivý i hříšník, čistý i nečistý, podléhají stejnému osudu (9, 1-3). "Živý ,pes jest lepší než mrtvý lev." Živý člověk
jest na tom vždy lépe než mrtvý, poněvadž ví laspoň, že musi
zemříti, kdežto mrtví nevědí nic (9, 4 n.). Kazatel vrací se zase
k :n;tOuďrosti a tentokráte se vyslovuje pro ni: "Lepší jest moudrost
než síla... slov moudrých dlužno poslouchati... jeden nemoudrý mŮže pokaziti mnoho dobrého" (9, 13-10, 5). Pak následuji v kap. 10. přísloví a výroky, podtrhující význam moudrosti: Když tedy člověk nemůže znáti plánu božího, ať zkouší všechny prostředky a hlavně ať využije svého mládí (ll, 9), než
přijdou léta, o nichž řekne: "Nemám v nich zalíbení" (12, 1 n.) ;
stáří malováno ve zvláštních obrazech (12, 3 n.) j strážní domu
(ruce) se budou třásti, málo bude služebníků mlýna (zuby vypadají), zavříny budou dvéře (uši), seslábne hluk mlýna (hlas) ..
Nakonec vrátí se prach do země, jak dříve byl a duše navrátí
se k Bohu, který ji dal.
V doslovu varuje Kohelet před přílišným studováním, "jež
unavuje tělo" (12, 12) a kniha jest zakončena výzvou: "Boj se
Boha a ostříhej přikázání jeho, neboť na tom každému člověku
záleží,"8)
Z přehledu již možno posouditi, že v této knížce stojí vedle
sebe více rů~norodých názorů mezi 'sebou naprosto nesouhlasících, na př.: o moudrosti se praví, že je marná a na jiném místě
se doporučuje, život prohlášen za bezcenný, a o něco dále čte
me, že "živý pes je lepší než mrtvý lev" atd. Dosud bylo používáno k vysvětlení růzností a rozporů rozdělení knihy ve více
pramenů s vlastními autory, přestavování či docela škrtání ně
kterých veršů. V objevování různých pramenů nám může býti
příkladem Siegfried/l nacházející v knize Kohelet čtyři autory,
3) Pedersen se domnívá, že tato slova zapůsobila nejvíce pro
knihy do kánonu (16).
°l G. Siegfried: Prediger und Hoheslied, 1898.

přijeti
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jednoho gl'Osátora a ještě tři nebo čtyři redakt'Ory; tím se mu
nep'Odařilo nic jinéh'O než pojmen'Ovati různá stan'Oviska, V knize
se vyskytující: pesimismus, hedonismus, moudrost, zb'Ožnost.
Nejn'Ověji GalIing 5 ) přichází s. domněnkou, jež vychází od
jednotlivých aforismů. Na "jedinost" i rozpory dívá se jako na
jedinost nebo rozpoItěnost č lov ě k a Kazatele a v tomto člo
věku a jeho díle poznává plnost života bez přistřihování a vyrovnávání. Galling myslí, že autor Kazatele se vyrovnává, vypořádává se školskou tradicí a proto, že máme vedle sebe protichůdné názory a ke každému cítíme bezprostřední vztah pisatele. Máme v knize citáty šk'Olské tradice (4, 5 a 6) a k nim se
vztahující stan'Ovisko autora; některé věci pak líčí autor z vlastní zkušen'Osti a o jiných filosofuje.
GaIlingovou studií jest dána n'Ová cesta pro komentaci knihy;
to je tím lepší, když se dosavadní metody škrtání, přemisťování
nebo trhání na části ukázaly býti nesprávnými.
K'Ohelet činí d'Ojem, jak'O by mu byla známa řecká filosofie
určitých šk'OI: st 'Oiků, epikurejců i skeptiků, a již v 18. st'Oletí
počali někteří kritikové Kazatele vlivem řecké filosofie vykládati (PfIeiderer). To není správné. U Kazatele není vlivu určité
šk'Oly řecké, nýbrž jen v jedn'Otlivostech jeví se závislost vůbec
na kultuře řecké, kdežto celek zůstává svérázným duchem semitským. PedersenO) správně p'Oukazuje na ohromný r'Ozdíl mezi
duchem žid'Ovským a řeckým a srovnává příkladně Kazatele a
HerakHta. Pro Řeka Heraklita znamená neustálá změna, ZPŮS'O
bující život, smysl živ'Ota a nejvyšší štěstím, zatím co pr'O Kazatele jest pramenem úplné beznaděje ... Jakýk'Oli vliv řecký
p'Opírá G. Holscher. 7 )
Příbuznost m'Otivů knihy K'Ohelet s literaturami asyrskou, babyl'Onskou a egyptsk'OU dovozuje AIfred Jeremias,8) myslím~však,
že těžk'O může nějakou závisl'Ost dokázati při tak malém 'Obsahu
knihy a při ned'Ostatku více materiálu z ní.
V knize jest vyjádřen pesimismus a pochybovačn'Ost, a to bije
d'O 'Očí při sr'Ovnání sjinými knihami starozák'Onními, naplněnými
důvěr'Ou v pomoc boží. Je na snadě p'Oznati, že kniha jest pův'Odu
mladšíh'O; vždyť již ten pesimismus jest znamením překročení
vrch'Olu výv'Oje a znamením dekadence. Zajímavé je, že v celé
knize ani jedn'Ou se nevyskytuje jméno b'Oha JHVH. Ve starší
některé knize by t'O byl'O úplně nemožné. Na pozdější d'Obu vzni5) Kurt GalIing, Kohelet-Studien, ZAW, 1932, str. 276 n.: "lhre Einheit
- nicht Einheitlichkeit - muss in der Einheit des Menschen Kohelet, ihre
Widerspriiche, Spannungen und Gebrochenheiten mllssen in eben diesem
Widerspruch, .der Spannung und Gebrochenheit des Menschen Kohelet geschaut werden."
0) Pedersen, Scepticisme lsraélite, Paris, 1931, str. 28.
7) G. Holscher, Geschichte der israelit. u. jiid. Religion, 1922, str. 182.
8) A. Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des alten Orient s, Lipsko,
1930, str. 666 n.
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ku ukazuje též pozdní hebrejština, stojící pod vlivem aramejštiny a kterou můžeme spíše srovnati s jazykem mišny. Jako doba
vzniku přichází v úvahu nejpravděpodobněji třetí století před Kr .•
kdy jest Palestina pod nadvládou Egypta (Ptolemaiovci) a kdy
poměry j sou dosti klidné. 9 )
Podle všeho ps,al autor v Jerusalemě: o Jerusalemu jako
posvátném místě mluví 8, 10, o chrámu jerusalemském 4, 17.
Přehlédneme-li řadu mužů, kteří se knihou Kohelet zabývali,
vidíme, že nejvíce se zamlouvala povahám podobným jako "Kazatel": skeptikům, pesimistům a docela i fatalistům/O) Renan ji
prohlašuje za velmi moderní, a ve velké oblibě byla i u Schopenhauera. Od ní se učilo odloučení od světa mnoho katolických
zbožných, kteří pak odcházeli do pouště· a samoty. Pro nás je
dokumentem své doby, jež by se v mnohém dala s naší dobou
srovnati.

•

Literatura: Starší literatura uvedena v článku Ecclesiaste od A. Vacari.
Nóvější: G. Kuhn, Erkliirung des Buches Kohelet, Giessen, 1926. - H. Junker. Kohelet, ein alttestamentlicher Warheitssucher, 1930. - J. Pedersen.
Scepticísme israelite (Revue d'hist. et de philos. relig. X. 1930). - K. Galling,
kohelet-Studien, Zeitschrift fiir die alttestament. Wissenschaft, 1932,
276-299.~ Nejnovější komentář jest H. W. Hertzberg, "Der Prediger"
(Qonelet) 1932.

Miroslav Novák.

~ í1~~k.~
DA vový ČLOVĚK.
Není v posledních létech zrovna málo těch knih, které jsou
napsány za účelem osvětliti příčiny mimořádnosti současné doby
i všímajících si s úmysly therapeutickými kritického postavení,
do něhož se dostala Evropa po stránkách hospodářské i duchovní
v prvé třetině tohoto století. Vzpomeňme třeba jenom autorů
Bendy, Ferrera, Curtia, Duhamela. dále publikací, týkajících
se myšlenky Panevropy či Eurasie, i četných knih a pojednání
specielně národohospodáiských, posléze pak článků psaných
na therna o nemocné Evropě z kruhů křesťanských společností
i společností jiných s posláním humanním.
K této bohaté kolekci literární přibyla nedávno kniha profesora filosofie na madridské universitě José Ortega y Gasset
"V zpoura davů".
9) Dá-li se dokázati, že Sirachovec, píšíci kol r. 190-180 př. Kr .. knihu
Kohelet znal, bylo by nesprávné datování pod 200 př. Kr., jak činí Renan
(Histoire du peuple d'Israel, 5. vyd. 1893), jenž jde až k r. 125. Také Alberlo
Vaccari ponechává možnost doby vzniku pod 200 př. Kr. (Ecclesiaste, Enci.
klopedia italiana, 1932).
'10) Týká se víry, že Bdh všechno předurčil a že člověk nemlÍže na plánu
božím nic změniti.
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