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TEXTOVÁ ČASŤ

Múdrosť života
ve chrámových řečech
pro všecky roku církevního příležitosti
od

Jonáše Záborského

Díl I.
Ve Vidni
Ve skladu Alberta A. Venedikta
(Lobkovitzplatz, Bürgerspital Nr. 1100.)
1853.

Бесплоден всякий духъ гордыни,
Не верно злато сталь хрупка,
Но крепокъ ясный миръ святыни,
А. С. Хомяковъ

Předmluva

Nazval sem církevní řeči mé „múdrostí života“. Beru výraz tento ve smyslu, který
sme přivlastňovati zvykli slovům „praktická ﬁlosoﬁe“; užívám pak ho z té příčiny, že
súdem mým toto mají býti hlavně všecky církevní řeči, mé pak jsú skutečně, ačkoli ne
ve spůsobu plitkého modlářstva rozumu. Má praktická ﬁlosoﬁe neni tuším odlúčena
ode zjevení, než tuze s ním spojena; nezamítá víru, než spočíva na ní, utvrzuje ji a bere
zas od ní sílu. Nebo púhá mravouka bez víry, byť se i líbila, nemá nic závazlivého;
z druhé pak strany zase přednášení holých článků víry, bez potahu na život, bývá
i nudné i jalové. Proto sem i při věcech mravnosti šetřil theologického odůvodnění,
a zase při tajemstvích víry hlavně na praktickú jejich stránku hleděl, anť i tak víra
nepřichází cestou důvodů.
Proti písmu svatému zaujímám to stanovisko, že ono jest nejmocnějším svědkem ležící v lůnu církve víry, ne pak jediným její pravidlem; proto užívám sice čím
nejhustěji pronikavých, božskou sílou vějících výrazů biblických, ale zřídka co dokazuji z biblie, na slova pak a písmeny se nikdy nepřivazuji úzkostlivě, maje za to, že je
to povinnosť dogmatika, ne pak kazatele.
S praktickými pravdami možno zacházeti tak, že anebo všeobecné mravní
principia vystavíme, a potom jednotné povinnosti ku nim připleteme, anebo pak naopak, při zvláštních povinnostěch všeobecné mravní zásady mimochodem upotřebíme. Já poslední túto cestu mám za lepší, nebo tak se představuje poslucháčům jeden
určitý předmět před oči, který mnohem lépe utkví v paměti. Kdyby sobě někdo vzal
tú práci, co bych zvláště počátečníkům radil, přečítati za řadem dílo celé, naleznul
by v něm jistý, poněkud súvisný celek, obsahující téměř všecky hlavnější církevno-náboženské a mravno-praktické pravdy. Každý předmět sem hleděl, s odstraněním
bočních věcí a spůsobem naskrze reﬂektivným, všestranně vyvážiť, a potom sem se
opakování vystříhal.
Vypracovány jsú všecky řeči původně, ale myšlénky mi přirozeně naskytly
i díla cizí. Největší vplyv měli na mne Massillon a Tschocke; tento jen z ohledu praktických myšlének, tamten i z ohledu křesťanské výmluvnosti a spůsobu zacházení
s tajemstvy víry.
Z ohledu jazyka ať mi promine, komu se co nelíbí. Dovolil sem sobě v rozmískách těchto některé maličké proměny v duchu slovenčiny: ale nechci se vázati na
ně urputně. Co před súdem času neobstojí, to by se lehko mohlo napraviti budúcně,
kdyby jináče dílo samo mělo nějakú hodnotu. Laskavé upomenutí na chyby jakékoli
bude mi vždy vítaným.
Při závírce řečí užívám, místo dosavádního židovského „amen“ (staň se), slovíčka „prostite“, co je formule slovanská při lúčení se. Rusové mají „proščať, proščaj“, co se v německém vykladá, ač nedokonále, skrze „lebe wohl“. U východních
11

Předmluva

Slováků se povědá o tom, kdo poslední někomu dělá poklonu: „Šel se odprostiť (odprosit).“ Odvolávám se při novotě této na příklad Francúzů, kteří „amen“ doslovně
přeložili a užívají: „Ainsi soit il.“ Mně se táto formule nevidí příhodnou, proto sem
použil národní. Komu se nelíbí, nech se, prosím, na maličkosti této nezastavuje, ale
podrží s Bohem i dále posavádní „amen“.
Či už dílem mým získá něco církevní naše literatura, to ukáže čas, rozhodne
obecenstvo; já jen to vím, že obsahuje, co se mi za 15 úřadování roků, mezi mnohým
planým, nejlepšího řeknúti podařilo.
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