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R. I. Malý:

PIUS XI. A POSLEDNÍ ENCYKLIKY
VÝŇATEK Z PŘEDNÁŠKY*)

Když roku 1878 kardinál Pecci, potomní
papež Lev XIII., uviděl, že při papežské vol
bě na jeho jméno se začínají soustřeďovat
hlasy volících kardinálů, byl tak rozčilen, že
mu pero vypadlo z ruky a z očí vyhrkly slzy.
»Odvahu,« zašeptal mu vedle sedící kardinál,
»nejde o Vás, jde o Církev a budoucnost svě
ta.« Na tato slova často vzpomínám, když uva
žuji o díle panujícího sv. Otce Pia XI.
Ano, budoucnost Církve i světa, odpověd
nost za osud celé lidské civilisace — to je ten
nesmírný úkol, to je to nadměrné břímě, před
jehož slavnou i tragickou tíhou nejednou za
váhal nejeden dobrý kardinál — i když potom
se osvědčil jako silný a moudrý papež. A ten
to úkol, dámy a pánové, je po každé tím těžší
a odpovědnost tím větší, čím více je v sázce,
čím doba, do které ten který pontifikát spadá,
je nebezpečnější a historicky významnější, čím
je historicky dalekosáhlejší.
Doba, kterou právě prožíváme a do níž při
šel pontifikát Pia XI., je z nejvýznamnějších,
jaké dějiny Církve i dějiny evropské civilisace
pamatují. Bylo řečeno, že tato doba, která se
začala vlastně již za francouzské revoluce,
ale která plně dozrála teprve příchodem rus
kého bolševismu, může býti rovnocenně srov
návána jenom se dvěma jinými dobami, které
rovněž prosluly mimořádně nebezpečným úto
kem proti Církvi a křesťanské celistvosti: s do
bou arianismu ve IV. století a s dobou Lutherovou i Calvinovou v XVI. století. Obecná
duchovní i sociální krise, rozklad a zmatek
všech mravních a duchovních hodnot, proná
sledování katolíků a bratrovražedný boj v Rus
ku, Německu a Španělsku — toť obraz světa,
který po neblahých omylech dědů a otců se

dědictvím dostal době, která je svěřena nejvyšší péči Pia XI. Velikost panujícího sv.
Otce pak je v. tom, že uprostřed tohoto straš
livého dědictví neohroženě a s plným zdarem
zla doby a všecku morovou nákazu nynější
kulturní společnosti kus po kuse žárem své
víry a světlem své moudrosti ozařuje i zne
škodňuje a odzbrojuje.
Z generálního útoku, jejž kdysi arianismus
a protestantismus vedly proti katolictví, Cír
kev na konec vyšla posílena a oslavena. I nyní
se ukazuje, že těžká krise doby má nejen svůj
bolestný rub, ale i nadějný líc, neboť je pro
lidstvo trpkou zkušeností, kam vede nihilismus a skepse, kam vede nevěrectví. Ale je
třeba i dobrého vůdce. A Pius XI. je v každém
směru osobnost, jaké právě bylo pro tuto kri
tickou dobu, kdy znova se rozdělují a formují
věky, nezbytně třeba, aby nic se nepromeškalo. Pozorná četba starodávných kodexů a his
torických knih v tichu milánské Ambrosiany
a vatikánské knihovny velmi zostřila jistotu a
pronikavost jeho pohledu na přítomnost. Sva
tý Otec je povaha zároveň vysoce moderní
i jadrně klasická. Je nekompromisní strážce
církevní orthodoxie, ale je zároveň i srdečný
přítel moderních věd, umění, techniky a
moudrý sociolog i politik. Vyhlazuje ze života
jak planou pověrčivost, tak i liberalismus
a defaitismus. Vede Církev dokonalým stylem
nové doby. Je velikým papežem počínající
nové doby.
Je velikým papežem počínající nové doby,
řekl jsem, a věřím, že nová doba již skutečně
nastává. Ale ta nová doba, dámy a pánové, se
rodí ztěžka. Zlé síly, které jsou v otevřeném
a urputném boji proti katolictví, mají širokou

*) Řeč byla pronesena 11. IV. t. r. na Slovanském ostrově u příležitosti holdu pražských katolíků sv. Otci k jeho osmdesátinám.
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frontu a mají velmi mocné opory a zálohy.
Nástup nové katolické doby je ohrožován ne
jenom opovědným nepřítelem jako je bolše
vismus, jenž je nejdůslednějším a nejčernějším
zakončením bludů XIX. století. Ale nebezpe
čím a snad ještě větším jsou i jeho pomahači
— a to jak vědomí, tak i nevědomí. Všecky
články rozkladného vývoje, jenž po celé deva
tenácté století vedl k bolševismu i k němec
kému nacismu — trvají zjevně i latentně
dosud a jsou v celé nynější společnosti a civilisaci současně přítomny, tak jako tu dříve
rostly postupně, a tvoří ohromnou zásobárnu
nových a nových posil pro úhlavního nepříte
le. A jsou mezi těmito latentními pomahači
i křesťané, ba katolíci.
Kdo této a právě i této skutečnosti si je nej
víc vědom a kdo také ve svém boji podle toho
se zařizuje, je právě sv. Otec Pius XI. Ne
může býti lepšího svědectví o tom, že Církev
pro tuto mimořádnou dobu v něm skutečně
našla svého nejvhodnějšího Pastýře! Všecky
Jeho Encykliky a projevy, a zvláště jeho nej
významnější encykliky, mezi nimiž jsou i po
slední dvě: encyklika proti bolševismu a po
selství proti hákovému kříži, to skvěle doka
zují.
Nic se mu neusnadnilo smutným poznáním,
že jeho předchůdci po celé devatenácté sto
letí opravdu jasnozřivě si počínali, když ve
svou dobu energicky se snažili v zárodku
udusit dračí setbu zla, která teď krvavě do
zrála. Žeň sice dozrála, ale i všecky stupně
zla, které k ní vedly, je třeba dále a stále
znovu a znovu hubit a vyvracet. A proto
i s celou řadou dřívějších nejvýznamnějších
papežských brev a encyklik, s řadou, která
se vine celým devatenáctým stoletím, ency
kliky a projevy Pia XI. často tvoří paralelu
a nezřídka jsou jenom jejich doplněním a
vyvrcholením — tak jako právě i počátek
našeho století jest jenom vyvrcholením a roz
kladným souhrnem chyb a bludů století de
vatenáctého.
Tato nesporná souběžnost všech papežských
encyklik proti dobovým bludům, souběžnost,
jež trvá po celou dobu od francouzské revo
luce až podnes — má však i svůj veliký vý
znam nadčasový. Bolševismus a nynější evrop
ská krise nejsou nic nahodilého a nic episodického: mířil a spěl k nim bludný vývoj po celé
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století, nynější bolševismus a světová krise
jsou jenom osudným výsledkem dlouhodobého
nerozumu a dlouhodobého kacířství.
Ale ani projevy a encykliky papežů nejsou a
nikdy nebyly jen časovou episodou: mluvil a
zářil z nich po každé týž jasný rozum a táž
pevná církevní víra. Odtud ta přesná sou
běžnost!
Rozum a víra! Jasný, zdravý rozum a pev
ná, neslevná víra, dogmata, katechismus —
to je ten základní, neklamný zdroj, z něhož
Církev vždy čerpala sílu; rozum a víra — to
je ten mocný, skvělý a spolehlivý štít, s kte
rým Církev chodí do boje a s kterým vždy
na konec také vítězí proti bludům a ne
štěstím scestné civilisace. A právě »rozum a
víra« jsou také slova, která nejčastěji slyšíme
z úst Pia XI. Nic tak dobře a stručně nevysti
huje ráz katolického učení, jako slova »zdra
vý, jasný rozum a zjevená víra«; a nikdo není
a dávno nebyl dokonaleji kvalifikován, aby
dal těmto slovům a této církevní charakteris
tice tak nespornou průkaznost jako právě
Pius XI. »Rozum a víra«, »rozum a Zjevení«,
»zásady víry a rozumu«... tak a podobně
mluví Pius XI. i v encyklice »Divini Re
demptoris«, a v jeho slovech slyšíme nejenom
pevný hlas nejvyšší hlavy Církve, která se opí
rá o věrné znění dogmat, ale i přesný a pře
svědčivý hlas vědce a filosofa, který svou víru
se všech stran a do všech důsledků přezkou
mal, probadal, promyslil — i methodou filo
sofickou a vědeckou. Proto jsou jeho projevy
a rady, jeho boje a výstrahy tak naléhavé i ob
sažné, a tak přímé, přesvědčivé a zdrcující.
Z hlediska víry i rozumu svátý Otec došel
k závěru, že bezbožný komunismus je zlo,
kterému lidská společnost se musí bránit a jež
musí potírat s co největší úporností a ráz
ností. Je to zlo, které svou sveřepostí převy
šuje všecka zla, která kdy byla namířena proti
Církvi a křesťanské civilisaci. Je to zlo, jehož
působením celý svět se ocitá v nebezpečí, že
propadne barbarství ještě horšímu, než ve
kterém byl před příchodem Spasitelovým —
tak, téměř doslova tak je psáno v úvodu
k encyklice »Divini Redemptoris«. V komu
nistické nauce se skrývá idea falešného vykou
pení, lživý ideál spravedlnosti, rovnosti a
bratrství v hmotě a práci, falešný mysticismus,
který klamnými sliby nakažlivě rozšiřuje

zhoubné nadšení, jež je tím svůdnější, že hos
podářský a sociální život v nynější době je
skutečně neobvykle bídný. Lidé přehlížejí na
uku, její poslední smysl i podstatu, a upínají
se jen k heslu o pozemském ráji — nepostřehujíce ani, že jsou při tom pomalu a jistě
strhováni k ďábelské víře, k novému, zrůdné
mu evangeliu pověr a negace, k nesmyslnému
myšlenkovému systému, který je jak proti Zje
vení božímu, tak proti zdravému rozumu lid
skému. Bolševismus se zakládá na absolutním
materialismu, který popírá všecky základní
hodnoty spirituální. V bolševismu není místa
pro Boha, není tu rozdílu mezi duší a tělem,
lidská duše není nesmrtelná; v tomto systému
není také místa pro lidskou svobodu, která je
duchovním principem mravního jednání, a lid
ská osobnost je zbavena jakékoliv hodnoty a
jakékoliv odpovědnosti proti slepým vášním
a pudům. Komunismus neuznává lidskou in
dividualitu, vyhlášením mechanické rovnosti
popírá kvalitativní hierarchii a mravní řád,
ustanovený Bohem, popírá tedy i autoritu zá
kladní, autoritu rodičovskou, popírá soukro
mý majetek, rodinu, popírá manželství jako
institucí právně-morální, neuznává jeho nerozlučitelnost, zbavuje ženu závazků k dětem,
k domácnosti i k výchově, ba přímo rodičům
právo na tuto výchovu odnímá. Jediná hierar
chie, kterou komunismus uznává a vyznává,
je hierarchie hospodářského a hmotného užit
ku. Lidská společnost má podle bolševismu
jen jediné poslání a to je poslání biologicky
žít a hospodářsky vyrábět, vyrábět i rozdělo
vat hmotné statky, výtěžky společné práce a
zavěsti tak nový řád, novou civilisaci, novou
dobu humanity — humanitu bez lidství a bez
Boha.
Ukrutnosti, které komunismus páchal a pá
še na křesťanské civilisaci, ať již v Rusku a
Mexiku či ve Španělsku, dodává výslovně a
významně Pius XI., nejsou jen přechodným
zjevem, ale naopak přirozeným a soustavným
důsledkem celé této nelidské soustavy bez Bo
ha; komunismus svou soustavu vydává za
pokrok humanity, a dávaje si tedy tvářnost
velikého tažení pro pokrok humanity, navádí,
aby všechny síly, které se staví proti tomuto

tažení, byly potírány jako nepřátelské celému
pokolení lidskému.
Hrůza a děs z této nauky, jakož i vědomí,
že nebezpečí je veliké a trvalé, tak naplňuje
mysl Pia XI. po celou dobu jeho ponti
fikátu, že neopomněl ani jediné příležitosti,
aby na ně důrazně neupozornil a aby varovně
se neobracel zejména i proti těm, kdo se dá
vají klamat a kdo nevidí nebo nechtějí vidět
tohoto hrozného nepřítele a kdo nebojují ane
bo dokonce i odpírají bojovat proti němu,
ačkoliv jeho jediným cílem jest úplný rozvrat
společnosti a civilisace. Tak mluvil svátý Otec
v květnu roku 1936 k maďarské delegaci, ve
dené maďarským primasem. A na tomto jeho
soudu o bolševismu v podstatě pranic nezmě
nila ani reforma ústavy, kterou Sověty zavedly
loňského roku v červnu. Vatikán po bedlivém
prozkoumání nové ruské ústavy došel k zá
věru, že jak v otázkách náboženských, tak
i politických, ethických a hospodářských —
i po změně ústavy — z katolického hlediska
všecko zůstává při starém, není-li leccos do
konce snad ještě horší. V »Osservatore Roma
no« tento názor Vatikánu byl tlumočen již
v prosinci minulého roku a encyklika »Divini
Redemptoris« jej znova potvrzuje.*)
Ale je čas, abych se v této souvislosti zmí
nil i o druhé encyklice, která byla letos vydá
na: o encyklice, která se začíná slovy »S pal
čivou starostí«, a která jedná o postavení ka
tolické Církve v Německu. Neboť i tato ency
klika důležitě dokresluje výsostný ráz moud
rosti Pia XI. jak jsem se snažil jej naznačit.
Vzhledem k tomu, že sv. Otec v bolševismu
vidí úhlavního a nejnebezpečnějšího nepřítele
Církve a křesťanské civilisace, je jistě pocho
pitelné, že Vatikán podle toho také hod
notí a řeší i všechny ostatní mezinárodní udá
losti, a nikoliv jen věci ruské. Pius XI. dlouho
se pokládal nejen za prvního, ale i za jediného
bojovníka proti bolševismu v plném a odpo
vědném smyslu slova, a těžce nesl, že marně
volá po vydatných spojencích mezi ostatními
státy. Je tedy nasnadě, že s uspokojením mohl
jen vítat, když německý vládce Hitler začal
dělat protibolševická opatření a organisovat
protibolševická tažení. Ale historické zkuše

*) Podle »Osservatore Romano* jediné novum, které nová sovětská ústava v oboru náboženském přinesla, je konstituční
uznání protináboženské propagandy - tedy opatření, kterého ani leninismus neučinil ve formě tak slavnostní.
Uak
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nosti s Německem a zejména i poslední zku
šenosti Vatikánu s konkordátem, nemluvě ani
o celém rázu nacistické doktríny i prakse —
ukazovaly hitlerismus v takovém světle, že ani
tak důležitá, byť v podstatě nikoliv na obou
stranách stejně upřímná shoda, jako je boj
proti bolševismu — nezabránila tomu, aby
Pius XI. svou předvelikonoční encyklikou se
neobrátil proti nacistickému Německu s ener
gií tak rozhodnou, jak tomu v dějinách obdob
ný příklad najdeme snad jen až u případu
s Jindřichem VIII., anglickým. V německém
nacismus Pius XI. rozpoznal nepřítele pro ka
tolickou Církev stejně nebezpečného jako je
bolševismus a neváhal to ve své encyklice
přesně a jasně říci. Styčný bod, který byl mezi
Vatikánem a Německem v jejich společném
nynějším odporu proti bolševismu, ukázal se
neskonale slabším a nahodilejším, nežli je sku
tečný a podstatný’styk mezi bolševismem a na
cismem, v jejich společném tažení proti samot
né podstatě katolictví a křesťanské civilisace.
Neboť i nacismus, stejně jako bolševismus
— si vytvořil novou víru, kterou oficielně a
bezohledně propaguje, a která je stejně v na
prostém rozporu s posláním a učením římsko
katolické Církve jako komunismus. Apologe
tický rozdíl je mezi oběma encyklikami pouze
v tom, že v encyklice proti německému novopohanství Pius XI. podrobně rozebírá, osvět
luje a na pravou míru přesně uvádí některé
základní pojmy náboženské, které doktrína
hákového kříže promyšleně a záměrně zatem
ňuje, kdežto v encyklice proti bolševickému
bezbožectví hájí i samu Boží existenci. »Bůh
jest — nikoliv proto, že v něho lidé věří, ale
lidé v Něj věří, protože jest,« řekl tam. Kdež
to v encyklice proti hákovému kříži zase stej
ně potřebně a naléhavě ukazuje, jak je třeba
dbáti čistoty katolických představ, pojmů a
slov, aby se nedošlo k bludům. Vykládá tu
tedy, co je to skutečná víra v Boha, co je ryzí
víra v Krista, co je čistá víra v Církev a roz
borem těchto a podobných pojmů učí přes
nému a jasnému myšlení. Připomíná, že Bůh
není totéž co svět, že také není totéž co osud,
Bůh není totéž co národ, a ovšem ani totéž
co rasa, ani ta či ona státní forma. Slova Bůh
se nesmí zneužívat jak se právě hodí — pro
účely právě prospěšné a pro představy libo
volné! Bůh je osobní, troj jediný, všemohoucí,
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nejvýš dokonalý... jak to právě stojí v ka
techismu.
Jak je však možno, že tak nesprávné a pří
mo obludné nauky jako jsou bolševismus a
nacismus mají přesto tolik vyznavačů a tak
rychle se rozšiřují? — ptá se Pius XI. Nuže,
je to tím, že v každém bludu je zpravidla
i část pravdy. Je to tím, že i bludy mají ve
svém základě něco reality a že i ony vycházejí
z určité sociální a psychologické skutečnosti.
Tou realitou u nacismu je cítění národní a
u bolševismu jednak cítění sociální, a jednak
i fakt, že v nynější lidské společnosti skutečně
není všecko v pořádku a že skutečně v ní je
mnoho křivd a nespravedlnosti.
Katolictví plně uznává i podporuje opráv
něnost lásky k vlasti, ale chce a snaží se, aby
mezi různými národy byla zachovana tez vyssi
jednota a aby každým národem byly respek
továny i věčné principy mezinárodní spravedl
nosti a charity. A stejně tak i pokud jde o cí
tění sociální — Církev od prvních počátků
svého trvání nepřestávala podávat důkazy
o svém dokonalém smyslu pro sociální spra
vedlnost a pro vysvobození všech chudých a
utiskovaných z jakéhokoliv jha a útisku so
ciálního i hospodářského. A proto i teď jak
ve své encyklice »Divine Redemptoris« tak
i v dřívější encyklice »Quadragesimo anno«
Pius XI. nejenom důtklivě nabádá všechny ka
tolíky, bohaté i chudé, aby soukromě i sociál
ně žili podle zásad Evangelia, ale přímo a na
léhavě i podle vzoru Lva XIII. doporučuje,
aby bylo obnoveno staré zřízení korporativní,
jež je budováno na organické spolupráci všech
zájmových skupin, neboť jen tak je možno ny
nější sociální krisi vyléčit.
Ale o tom všem snad ani není třeba se šířit.
Jestli co z křesťanského učení a z katolické
působnosti je a mohlo by býti při dobré vůli
s dostatek a nesporně známo, je to právě křes
ťanská působnost sociální a charitativní. Ale
co stále, znovu a znovu je třeba připomínat,
toť, jak to řekl již i papež Lev XIII., že pro
blém sociální není jen problémem řádu materielního, ale je také a především řádu mo
rálního a náboženského. Sociální pokrok je a
má býti trvale ovládán pokrokem mravním
a duchovním, protože jinak je budovou z karet
a stavěn na písku i krvi. Národní hospodářství
je arci řízeno a ovládáno politikou, a obojí je

podřízeno sociologii a právu — ale všecky
tyto sociální vědy se připínají a prolínají s mo
rálkou a všecky souvisí s morálkou i nábo
ženstvím. Taková je přirozená hierarchie věd,
tak tomu chce víra i reálný rozum, a taková je
i hierarchie věd podle papežských encyklik. —
A zde jest i zásadní rozdíl nejenom mezi ka
tolictvím a bolševismem, ale i mezi katolictvím
a každým marxismem, byť jakkoli mír
nějším, protože podle každého socialismu lid
skou společnost ovládají jen síly materielní a
motivy přízemně užitkové.
»I umírněný socialismus je pro křesťanství
nepřijatelný,« řekl důrazně Pius XI. již v en
cyklice »Quadragesimo anno«, jež byla vy
dána r. 1931. I umírněné směry socialistické
jsou bludné. Bludné zásady jsou v nich jen
rozředěny a zastřeny. Ale o to právě a proto
jsou svůdnější i pro mnohé katolíky, kteří se
oddávají liché naději, že umírněnost někte
rých socialistů způsobí, že socialisté a křesťané
se mohou sejiti. Ale křesťanství a socialismus
se sloučiti nedá. Katolíci mají býti apoštoly
mezi socialisty a nikoliv naopak (dtto). Ka
tolíci nesmějí podporovat bludy a posilovat
jejich posice, ale naopak musí socialistům
ukázat, že všecky spravedlivé požadavky se
dají obhájit mnohem mocněji ze zásad křes
ťanské víry a uskutečniti silami křesťanské
lásky. »Nikdo nemůže býti zároveň dobrým
katolíkem a opravdovým socialistou,« je vý
slovně psáno v Quadragesimo anno.
Ale nejenom to. Pius XI. je si dokonce
velmi dobře vědom i toho, že a jak — bolševismus a komunismus v poslední době velice
mění svou agitační taktiku. Svatý Otec je si
vědom, že komunismus nyní vábí a svádí křes
ťany i jinými ještě populárními a líbivými
hesly než jenom voláním, že »první křesťané
byli komunisty«. Komunismus teď s oblibou
»křesťany« zve na příklad do jedné fronty
proti fašismu nebo do boje pro mír a svobodu.
A svátý Otec ve své encyklice »Divini Redem
ptoris« i na toto nebezpečí bystře a
zřetelně pamatuje a poukazuje. Praví tu: Vi
douce všeobecnou touhu po míru, vůdcové
komunismu předstírají, že jsou nejhorlivější
mi pacifisty... ačkoli současně štvou do ob
čanské i třídní války. Jindy zase pronikají
s nasazením svých chytrých sil i do sdružení
katolických a náboženských a, nevzdávajíce se

ani tečky ze svého programu, zvou katolíky,
aby s nimi spolupracovali na poli tak zvaném
humanitním a charitativním ... atd. — »Nuže,
ctihodní bratři, vybízí důrazně svátý Otec,
pracujte usilovně, ať se věřící nedají klamat!«
Všecky tyto věty, které jsem právě citoval,
a to ať ty z »Quadragesimo anno« či tyto
z »Divini Redemptoris« — pokládám za nej
významnější doklad toho, jak Pius XI. je dob
ře informován a jak je bdělý, jak dobře vidí,
soudí a jak je prozíravý a nekompromisní, jak
je opravdu dokonalým a vzorným typem vůd
ce a strážce křesťanské pravdy a křesťanské
civilisace. Kdo znají a měli příležitost čisti ně
které důvěrné oběžníky, ve kterých francouz
ští komunisté pro své organisační buňky z Li
dové fronty dávají nové taktické směrnice, a
kdo si pak přečte zmíněný passus z encykliky
»Divini Redemptoris«, ten nemůže než radost
ně se poklonit směrem k Římu za to, že přece
jen někdo silný bdí a je na stráži v této osudné
při dvou věků, kdy se na dlouho rozhoduje
mezi duchovní tmou a životem.
Ale ještě mi zbývá jedna poznámka. Dámy
a pánové, z tohoto nekompromisního stano
viska Vatikánu k doktrínám Církvi nepřátel
ským, jak jsem je právě vylíčil, přesto však
nijak zásadně nevyplývá, že by katolíci nikdy
a nikde neměli a nemohli s jednotlivými poli
tickými směry a vládními režimy, byť i so
cialistickými — konkrétně spolupracovat na
půdě určité činnosti sociální, hospodářské a
charitativní. Je třeba si uvědomit, že Církev
se žádným světským režimem se neztotož
ňuje. Ale také — že žádný režim předem z ja
kékoli spolupráce navždy a naprosto nevylu
čuje. V encyklikách ostatně jsou jenom direk
tivy, a nikoliv do posledního detailu vypraco
vané návody a řešení pro všecky případy, jaké
kdy mohou nastat. Nuže, katolíci zajisté vždy
mohou a mají s určitou světskou mocí spolu
pracovat na každém dobrém a prospěšném
díle. Ale je nezbytně třeba, aby světská moc
v tomto dobrém díle podporovala Církev, a
nikoliv, aby touto svou spoluprací katolíci
podporovali záměry, které jsou Církvi nepřá
telské a škodlivé. Je třeba vždy uvážit, nejsou-li v tom či onom případě katolíci svou
spoluprací vlastně jen ve službách špatných
cílů a špatných ideologií.
V encyklice »Casti connubii« (z roku 1930),
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jež jedná o křesťanském manželství, Pius XI. lictví je naprosto a neústupně proti každému
výslovně podotýká, že boháči i úřady mají positivismu a přízemnímu utilitarismu, proto
usnadňovat život rodin dělnických a chudých. že tyto systémy nechť již mají jakoukoli vnější
Světská moc má ve věcech manželských pod podobu — lidský život bědně zužují a ome
porovat Církev. A Pius XI. tu rovnou a přímo zují, ochuzují, zbavujíce jej navždy všeho
dává za příklad Itálii, prohlašuje, že dohoda toho, co právě lidskému životu dává nejcen
mi Lateránskými byla zavedena přátelská spo nější hodnotu a co jej nejvíce činí žádoucím
lupráce mezi Vatikánem a Itálií i na poli man a hodným prožívání. Katolictví je proti každé
želského práva. Ale tento projev uznání fa mu »positivismu« ať již socialistickému či ji
šistické Itálii pranic nevadil, aby pak týž svátý nému, protože tento positivismus omezuje a
Otec půl roku na to, když vypukl spor mezi vyvrací lidskou duchovní individuálnost a svo
Vatikánem a Itálií o katolickou akci, rozhoř bodu, duchovní svrchovanost a prvenství, kva
čeně co nejostřejšími slovy se neohradil proti litní hierarchii, Boží řád. Omezuje a vyvrací
neslušnostem, kterých vůči katolictví fašisti se právě ty všecky hodnoty, se kterými stojí a
dopouštěli v některých krajích Itálie, ba ne padá celá tradiční evropská civilisace a se kte
váhal přirovnat toto protikatolické řádění do rými stojí a padá i všecek vlastní smysl a vše
cko poslání veškeré vzdělané inteligence a vše
konce i k mravům bolševickým.
Ale ani na druhé straně, ani pokud jde ho kulturního lidstva.
o Sověty, Vatikán předem určité sblížení zá
Bojuje-li tedy nyní svátý Otec po celý svůj
sadně nevylučuje. Aby však vůbec mohlo k ja pontifikát pro tyto hodnoty s takovou roz
kémukoliv jednání dojít, musily by dříve býti hodností a výmluvností, s takovou přesností
se strany Sovětů splněny a i pro budoucnost a průkazností, s takovým exponováním všech
plně garantovány určité předpoklady, z nichž svých neobyčejných sil a celé své veliké moud
na prvním místě je: 1. uznání plné svobody rosti i mravní autority, měl by jeho boj býti
svědomí pro všechny občany ruské i cizí ná s porozuměním přijat, a měl by jeho boj býti
rodnosti, a 2. zaručení soukromého i veřejné věrným následováním nadšeně odměněn všude
ho vykonávání náboženství a kultu.
tam, kde ještě nezmizel smysl a zájem pro
Úhrnem je možno říci, že katolická Církev pravé hodnoty lidské civilisace.
vždy je ochotna co nejúčinněji podporovat
Papež Pius XI. se osvědčil v tuto osudnou
všecky sociální a hospodářské organisace a dobu nejenom jako vzorná hlava své Církve,
činy, které mohou učiniti lidský život šťast ale i jako skutečný patron a pravý duchovní
nějším, větším a důstojnějším. Může se proto vůdce veškeré inteligence světa. Mluví a jedná
shodnout a také se shoduje i se socialistickým za všecky lidi, nejenom za katolíky, mluví a
postulátem, že je třeba hluboce změnit nynější jedná za všechny, jimž dosud není lhostejná
nespravedlivý řád liberalisticko-kapitalistický. budoucnost světa, neboť záplavou ničivých sil
Co ji však od různých směrů politických a so všichni stejně jsme ohroženi. Pius XI. nejvyšší
ciálních, především pak od socialismu a na měrou se zasloužil o naši společnou duchovní
cismu vždy a hluboce rozděluje, to je právě vlast — o Církev á civilisaci!
otázka hodnot mravních a duchovních. Kato

Zdenek Kálista:

JOSEF PEKAŘ
V PODÁNÍ J. L. HROMÁDKY
Do únorového čísla »Křesťanské revue« napsal profesor Husovy fakulty v Praze J. L. Hro
mádka úvodní článek, přinášející jakési celkové zhodnocení nedávno před tím zemřelého
velkého historika. Článek zaslouží si plně pozornosti — a to jak svými positivními stránkami,
t. j. svým uznáním práci a dílu Pekařovu, jež je tím pozoruhodnější, že přichází právě se strany
protestantského theologa (a to jednoho z nejvýraznějších, jež náš dnešní protestantism má) —
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tak ještě více svými výhradami a svou kritikou Pekaře, která svou ostrostí je mezi nekrologickými úvahami nad hrobem autora »Valdštejna«, »Knihy o Kosti« a »Žižky« ojedinělou.
Čekal jsem, že na článek Hromádkův bude reagovati někdo z těch, kdož se tak horlivě v po
slední době začali ujímati exegese — Pekařova díla i života. Když se však tak nestalo, budiž
mi dovoleno — jako žáku zesnulého — ujmouti se obrany Pekařovy proti neporozumění,
kterým jej právě citovaný článek zahrnuje.
Abych nezůstal ovšem článku Hromádkovu dlužen nic z toho, co mu patří, chci ještě jednou
podtrhnouti, že Hromádka velmi živě uznává kladné stránky Pekařovy tvůrčí osobnosti. Celé
první dvě části Hromádkovy trojdílné studie jsou vlastně zhodnocením kladného (po jeho
soudu) přínosu velkého historika do našich současných duchových dějin. Hromádka tu uznává,
že v Pekařovi odešla »postava výrazná, vynikajících schopností pracovních, otevřená a silná«:
»... od dob Palackého neměli jsme historika, který by svou prací a veřejnými projevy působil
takový ohlas v našem kulturním prostředí... bylo v něm něco z monumentálního rozpětí, co
ho postavilo mezi přední pokračovatele tohoto mistra našeho dějepisectví. Pekař promluvil
ke všem podstatným otázkám české minulosti a přítomnosti, formuloval své názory na kulturu
i politickou výstavbu českého života a proto nemůžeme projiti kolem jeho práce, aniž zaujme
me k ní určité stanovisko.« Dokonce i to, co Pekař vykonal v oboru českých dějin pobělohor
ských, přijímá Hromádka kladně. »Mějte jakékoli námitky proti obsahu zbožnosti a vzděla
nosti pobělohorské, ale nemůžete upříti Pekařovi uznání za jeho kladné, positivní úsilí,
zachrániti pro plnost národního života všechno, co se zachrániti dá...«, »vidíme(-li), jak se
v posledních desítiletích mnoho změnilo ve vztahu moderního a vzdělaného Čecha
k údobí pobělohorskému, sotva lze říci, že je to plodem jediné Pekařova úsilí, ale Pekařova
iniciativa znamená tu nejvíce.« A stejně dochází u Hromádky kladného zhodnocení tradicionelnost Pekařova světového názoru: »Měl obavu, aby naše dědictví kulturní a duchovní nebylo
rozkramařeno a rozházeno náladovou revolučností a bravurní nedbalostí. Měli jsme proti
němu tisícero námitek, ale bylo dobře, že Pekař jako strážce pokladu zaprotestoval proti lehko
myslnosti, s jakou tu a tam bylo hospodařeno duchovními statky minulosti.«
Ale za těmito Hromádkovými projevy uznání Pekařovi, jež, jak znovu opakuji, místy přímo
udivují svou otevřeností, otevírá se třetí oddíl úvahy, nadepsané »Strážce korunovačních kle
notů«, ve kterém je uložen tak příkrý odsudek velkého historika, že to dělá dojem, jako by
autor chtěl co možná silným pathosem nahraditi všechno to dobré, co byl o něm pověděl, aby
tyto velké světlé řádky byly zapomenuty. »V čem nám mohl býti (Pekař) kladnou pomocí
při budování nového duchového i státního života?« ptá se tu Hromádka s příznačnou retoričností. »V čem nám byl vůdcem v přítomnosti a ukazatelem cesty do budoucnosti? Byl více než
jen strážcem pokladu a korunovačních klenotů?« A odpovídá si naprosto negativně: »Nemohl
jsem pochopiti pokusů, učiniti Pekaře učitelem národa, ano, druhým, poučenějším a takřka
lepším Palackým. Pekař celým svým myšlenkovým zjevem ukazuje spíše cestu od Palackého
zpět... V celém zjevu Pekařově je cosi neblaze lokálního, omezeného, úzkého. Zatím co
Palacký vedl zápas o svobodu, práva a vzdělanost českého lidu na výši světové, uzavřel se
Pekař do těsných zdí domácího života a opájel se jeho uměleckým průmyslem, folklórem,
zvyky a obyčeji... při jeho četbě je vám asi tak, jako když ze svých životních zápasů a z drsné
ho větru, profoukávajícího vaše pracoviště, odskočíte se ohřát k domácímu krbu...« »Přece
jen« — vrcholí odsudek Hromádkův — »chybí Pekařovi něco velmi podstatného — hluboká
duchovní vážnost a opravdovost. V leckterých jeho spisech vás zarazí za vznešeným spádem vět
cosi titěrného ...«
Tento odsudek nelze přejiti bez protestu už proto, že je kryt uznání plnými slovy předcho
zími, o kterých jsme se byli právě zmínili a která dodávají mu, či lépe řečeno: mohla by mu
dodávati v očích méně zasvěceného čtenáře zdání soudu nezaujatého a spravedlivě odvažují
cího dobré i špatné vlastnosti právě zemřelého historika. Jakými důvody podepírá J. L. Hro
mádka svoje negativní zhodnocení Josefa Pekaře jakožto historika malého duchového formátu,
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uzavřeného do úzkého lokálního prostoru a postrádajícího nejen širšího duchového obhledu,
ale i »hluboké duchovní vážnosti a opravdovosti«?
Hromádka klade Pekaře ve výmluvnou antithesu proti linii Palacký—Masaryk. Palacký,
upřímný český vlastenec — »vypracoval program pro celé Rakousko, aby svůj národ uvedl do
rodiny evropského lidstva«. »Masaryk pokračoval na této cestě Palackého, hleděl zreformovati
Rakousko v duchu nejvyšších ideálů světové civilisace, a když se mu to nepodařilo, nechal
Rakousko Rakouskem... a vybudoval pro celý válčící svět program pro přestavbu Evropy.«
Naproti tomu Pekař »se ... neúčastnil jménem svého národa zápasu o základy civilisace a ne
pokoušel se, aby zasedl jako zástupce své vlasti k světovým diskusím o přestavbu světa
a o místo naší spolupráce«. Pro Palackého přemýšlení o idei státu rakouského měl prý jen
ironisující nepochopení a pokud se týče Masaryka — »je ještě v čerstvé paměti, jak nechápavě
a s filosofickou zaostalostí se pustil do Masarykovy české filosofie, počínaje si jako příštipkář
v dílně mistrově ... neporozuměl pořádně ani jedné idei Masarykově ... vzal krejčovský
metr a měřil, zda kalhoty a kabát našich myslitelů reformačních jsou vskutku tak dlouhé, jak
je popsal Masaryk«. »České dějiny byly mu pouze resonanční deskou, zachycující ohlas
velkých ideí světových, nikoli místem, kde český člověk svéprávně zápasil o pravdu, sprave
dlnost a bratrství. A smysl českých dějin viděl Pekař ve vůli národního kolektiva k životu,
nikoli v duchové mravní dynamice nebo v ideové linii, která povznášela národní pud sebezáchovný do vyšší roviny uvědomělého lidství.«
Jsou však všechny tyto výklady Hromádkovy, které, jak viděti, věru nešetří slovy v ušlechti
lém nekrologu u nás dosud neobvyklými, oprávněny? Je správnou především antithesa, ve které
klade Hromádka Pekaře proti linii Palacký—Masaryk? A je či může býti tato antithesa dokla
dem Pekařovy lokální uzavřenosti — či bych užil jiného, příbuzného obratu: jeho provinčnosti?
I pozorovateli, který není snad detailně obeznámen s celým komplexem otázek, vynořujících
se pod nárazy právě citovaných vět Hromádkových, musí býti, tuším, jasno, že Hromádkův
pohled na Palackého je značně kusý, respektive jednostranný. Je dobře známo — a v nepo
slední řadě byla to právě Pekařova skvělá drobná monografie o Palackém, jež tuto věc
podtrhla, že v Palackého přemýšlení o idei státu rakouského byly dvě periody: jedna, kdy
opravdu, jak praví Hromádka, »vypracoval program pro celé Rakousko, aby svůj národ uvedl
do rodiny evropského lidstva« — a pak druhá, která znamenala úplné popření všech nadějí
v přebudované, demokratické Rakousko a kterou uzavírá památný Palackého »Doslov na
místě předmluvy k Radhoštu« (německy vydaný s titulem ještě výraznějším: »Palacký’s
Politisches Vermächtnis«), prohlašující zmíněnou prve starší politickou linii (z r. 1848) za
»omyl těžký a osudný« a »velikou politickou chybu, největší, které jsem si vědom, že jsem
se kdy dopustil«. O této druhé periodě se však u Hromádky ničeho nedovídáme. Nehodila se
mu zřejmě pro jeho článek — a to hned ze dvou důvodů: Předně bylo by bývalo těžko po
doznáních a definitivním súčtování této druhé periody »Otce národa« prohlásiti Masaryka za
pokračovatele Palackého (Masaryk navazoval ve svých politických počátcích přímo na linii
mladočeskou, která stála v ostrém rozporu s politickým odkazem Palackého, jak byl formu
lován shora dotčeným »Doslovem« k Radhoštu) — a pak bylo by nutno doznati, že onen
Pekař, jehož státoprávnickému postavení se Hromádka opravdu »s ironisujícím nepochope
ním« vysmívá (»V státoprávní svébytnosti zemí koruny svatováclavské, pod žezlem koruno
vaného krále českého v rámci říše rakouské viděl nejkrásnější naplnění národních tužeb po
litických ... Nestaral se o srážku civilisačních, mravních a politických ideálů na světovém
bojišti — nade vše mu záleželo napořád na tom, aby česká koruna v plném svém lesku zazá
řila«) — je daleko pevněji zakotven v politické a vůbec životní linii Palackého — aspoň
pokud o ní mluví tento nekrolog — než Masaryk. A přeci bez této druhé periody nelze o Pa
lackém vůbec hovořiti — tím méně, jde-li o tak důležitou argumentaci, k jaké ho používá
Hromádka.
Poněkud šťastnější než ve své antithèse Palacký—Pekař, která i v detailu je doložena ne
správně (nikde tam, kde Pekař mluví o velkorakouském programu Palackého z roku osmačtyřicátého, nenašel jsem jediného slova či obratu, který by právem bylo možno označiti jako

»ironisující nepochopení«. Pekař jen praví, že »nemůžeme Palackého před Palackým samým
£t. j. před jeho autokritikou v Doslovu k Radhoštu} bráti v ochranu«), byl snad tam, kde
položil proti sobě Masaryka a Pekaře — ač i zde, tuším, není tertium comparationis, pokud se
dotýká jejich vztahu k Rakousku, voleno zcela přesně, nejsouc naprosto právo Pekaři nepolitikovi proti Masarykovi politikovi. Není pochyby, že Pekař stál ostře proti valné části, ba
možno přímo říci: proti základu thesí, v nichž Masaryk formuloval svůj názor na poslání
našeho národa v souhře evropské — a to v daleko větší míře než proti některým myšlenkám,
podkládajícím dějinný obraz české minulosti u Palackého. Ale může tato antithesa býti sku
tečně oporou pro tvrzení o provinčnosti, lokální omezenosti Pekařově?
Kdo se pečlivěji obíral prací Pekařovou a její dějinnou filosofií, ví předobře, že nic jí ne
mohlo býti vzdálenější než nějaké omezování se na úzký okruh domácího českého života,
resp. nějaká autonomisace tohoto prostředí vzhledem k ostatní Evropě. »Má kniha« — píše
Pekař ve svém »Smyslu českých dějin« — »nechápe české dějiny jako dílo v základě auto
nomního českého vývoje, nýbrž ukazuje, že ráz tohoto vývoje je určován především vlivem,
vzorem, úsilím, duchem západní Evropy.« A tu myšlenku, jež, jak sám v právě citovaném
místě i jinde (»O periodisaci českých dějin«) uvádí, byla společným základem celé t. zv. školy
Gollovy a vyznačovala ji živě proti pojetí Palackého, zesilujícímu a — možno říci — nadceňujícímu význam a sílu národní kultury proti tomuto cizímu přínosu, Pekař pak rozvíjel nejen
v pracích, které dávaly hojněji místa k synthetickému uvažování o českých dějinách, ale i v mo
nografických studiích o jednotlivých problémech, upozorňuje vždy »na mnohonásobné sou
vislosti mezi vývojem institucí západoevropských a našich, na duchovní pouta a závislosti
našich řádů a cílů na příkladech a popudech ciziny«. I jeho periodisace českých dějin,
jak známo, nebyla vybudována na nějakých autonomních předpokladech, vzatých z úzce čes
kého prostředí, nýbrž podřizovala se terminologii periodisační, přejaté z obecných dějin zápa
doevropských.
To arci je pravda — mohl by namítnouti Hromádka — ale tomuto začlenění českých osudů
do proudu dějin evropských chybí rys velmi důležitý: něco, co by tu »povznášelo národní pud
sebezáchovný do vyšší roviny uvědomělého lidství«. I tu však, myslím, že není Pekařovi
naprosto práv. Proti shora uvedenému citátu, který obviňoval Pekaře, že se na české dějiny
dívá jako na pouhý ohlas širších dějin západoevropských, třeba zdůrazniti, že Pekař
nikterak nepopíral »vlastního koeficientu jednohokaždého národa«, se kterým tento vstupuje
a jímž se účastní v členitých a rozmanitě podbarvených dějinách lidstva a jeho kultury. Uznává
sice, že »věda je ještě daleka cíle patřiti jasně na tyto souvislosti a problémy« — ale přeci jen
neváhá velmi jasně říci, že náš národ nepřebíral pouze z obecného bohatství západoevropské
kultury, nebyl pouze jeho ohlasem, nýbrž se také aktivně zúčastnil na jeho budování, přinášeje
svůj individuelní přínos do jeho vývoje »v době gotické, v husitství zevropeisovali jsme se do
té míry, že jsme se cítili kulturně silnější, že jsme sami chtěli udávati směrnici Evropě, své uči
telce a vychovatelce, sami se uchopiti kormidla. V té souvislosti je husitství nejvýznamnějším
bodem našeho podílu v budování evropské osvěty«.
Tohoto místa — z pojednání »Smysl českých dějin« — si Hromádka zase vědomě či mimoděk
nepovšiml. Zde však nejde už jen o detail, nýbrž o cosi, co nám může, tuším, velmi prospěti
k rozpoznání falešného základu Hromádkova nekrologu: Pekař tu dosti jasně vyznačuje
svůj pojem národního vědomí, které není dáno od počátku stejně určitou ideou — ať už
toho či onoho smyslu — nýbrž utváří se právě historicky: vzniká, sytí se určitými impulsy,
vzmáhá se, sílí, aby se, nastane-li vhodná situace k tomu, jako tomu bylo právě u nás v století
XIV. a XV., uplatnilo tvořivě svým přínosem, který je sice individuelní, t. j. vzniká
z něho a odpovídá jeho vnitřnímu utváření, ale zároveň je úzce spiat s dobo
vými i jinými podmínkami životními. Nepochopil-li Hromádka tohoto
vědomí národního, či lépe řečeno: takto formulovaného vědomí ná
rodního, bylo to proto, že šel na věc s docela jiného stanoviska a s měřítky nepříslušnými,
vzatými z jiného oboru duchového života, t. j. z filosofie, která ovšem pracuje s pojmy více
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méně ustálenými, vymezenými rozumově v pevných liniích a nemajícímu té obsahové pruž
nosti, jaké si vyžaduje skutečný život, sledovaný historií.
Mohli bychom snad v této souvislosti vrátiti Hromádkovi všechny ty líbeznosti, kterými
byl vyčastoval Pekaře ve svém shora citovaném nekrologu, kdyby nebránila nám v tom úcta
k zemřelému, který je především předmětem našeho sporu a v jehož duchové přítomnosti
nebudeme nikdy užívati výrazů tak příkrých. Ale stačí, tuším, konečně konstatovati, že zá
kladní předpoklady jeho ostré kritiky jsou chybné a proto to, co z nich dedukoval o Peka
řově formátu i o jeho díle, padá.
V Praze 12. dubna 1937.

Dr. Jan Rejsa:

RODOPIS
JAKO POMUCKA ČESKÉ OTÁZKY
Jest a bylo přirozeným úkazem, že člověk uloženy jsou v I. díle jeho »Dějin národu čes
již tenkrát, kdy si počínal uvědomovati pojem kého« rozrodem Přemyslovců a nejpředněj
času a kdy jeho rozvíjející se citová stránka ších rodin. Historik Fr. Sláma skvěle praví, že
přemýšlela o minulosti, o těch, s nimiž byl nebude u nás věrného dějepisu, nebudeme-li
v rodinných nebo přátelských vztazích, vzpo míti zachyceny paměti osob, které působily na
mínal na své předky a s rozvíjející se nábožen veřejný život.
skou věrou a utvářejícím se kultem předků po
Rodopis se zálibou se hojně uplatňuje
čal genealogický uvažovati. Vždyť historie v »Časopise Českého musea« a »Památkách
nebo bible a antická literatura jest věrným archeologických«. Vedle Antonína Rybičky
odrazem těchto citů a úvah. Slovanská pojme působí význačně Martin Kolář a monumentál
nování členů rodiny prozrazují nám rovněž ní August Sedláček.
tento smysl, již praksí životní vynucený. Cíle
Myšlenka rodopisná uzrála u nás v českých
praktické sledovala literatura letopisecká, otáz zemích značně pozdě. V Německu již roku
ky nástupnické. Renesance obrozuje také tyto 1788 napsal profesor university v Gottinkách,
myšlenky a obdobně s cítěním antickým odvo Jan Krištof Gatterer, první učebnici rodopisu.
zuje význačné jednotlivce a rody od antických Právem stěžuje si na nedostatek v tomto smě
bohů a hrdin. Zde položeny jsou základy ještě ru spisovatel Antonín Rybička. Nemáme kni
bájícího rodopisu, ale vzniká živý rodopisný hy, jednající o theorii rodopisu, byť existují
zájem. Ten u nás odráží se v dílech polského heraldické publikace Vojt. Krále z Dobré
emigranta Bartoloměje Paprockého z Glogol Vody, Koláře a Sedláčka. Jestliže Sedláček de
v genealogii šlechty českých zemí. Postupem finuje rodopis jako pomocnou vědu historicvývoje rodopisné cítění se kriticky tříbí a staví ko-právní, řka, že »rodopis jest pomocná na
na positivních základech. Představitel tohoto uka dějezpytná, která vyličuje posloupnost,
kritického rodopisu jest u nás rožmberský ar vývoj a příbuzenství jednotlivých rodin na ně
chivář Václav Břežan. Po něm po 3Oleté válce které záležitosti působící nebo jisté právní po
jesuita vlastenec Bohuslav Balbín a slavný ro měry« — rodopis rozšířil své vztahy na pole
věd jiných. Tak svědčí o tom kniha profesora
dopisec zaujímá význačné místo.
Renesance a doba baroka horovaly pro v Jeně, Otakara Lorenze, jenž vydává 1898
smysl a city rodopisu, doba osvícenská svou učebnici vědeckého rodopisu »Das Lehrbuch
nechutí k historismu a v horování po právu der gesammten wissenschaftlichen Genealo
přirozeném, hleděla na rodopis racionalistic- gie. Stammbaum und Ahnentafel in ihrer ge
ky s nepřátelstvím. Doba romantická XIX. schichtlichen, sociologischen und naturwissen
stol., když již dříve byla nucena historie ro schaftlichen Bedeutung«. Tímto spisem zařa
dopisem se zabývati, obrací zřetel k domácím dil prof. Lorenz rodopis k disciplinám vědec
poměrům. Frant. Palacký píše rodopis hrabat kých metod. Kniha Lorenzova podle kritické
Šternberků a Černínů a rodopisné základy ho hodnocení definuje pojem genealogie
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o rozplozování druhů, t. j. rodů, v jeho indi
viduálních jevech. Úžeji vymezil pojem rodo
pisu Holanďan van Maanen, který v rodopisu
vidí vědu o příbuzenských vztazích, vzniklých
rozplozováním rodů a o důsledcích původo
vých, patrných s hledisek fysiologických, psy
chologických a sociálně vědeckých. Žák prof.
Lorenze dr. Devrient, přírodopisně vymezující
definici svého učitele, rozšířil a nazval gene
alogii naukou o příbuzenských vztazích jedin
ců a z nich vyplývajících biologických a práv
ních důsledků. Jasnou užší definici podal zná
mý badatel Otto Forst-Battaglia, který praví,
že genealogie jest nauka o vztazích mezi lid
skými jedinci, jež vyplývají z jejich rodového
původu.
Společnost zřejmě bude spjata jako dosud
genealogickými vztahy a svazky. Zde rodopis
ukazuje nám složení národů, jeho vrstev, sta
vů, konstrukci společnosti, formu, výraz a
strukturu určitých společenských celků, jeho
křivku zrodu a zániku, zdvih a pád sociálních
tříd. Sociologie rodopisu, učíc nás takto po
chopení širého a společného rodového svazku
příbuzenství lidstva, ukazuje názorně, jak lid
ská společnost má překvapující vztahy, vedouc
k vzájemnému sblížení, a jak lidská společnost
má mezinárodně kosmopolitický ráz s hledis
ka biologie a fysiologie. Zdálo by se, že jedin
ce tato jednostrannost niveluje, potlačuje do
pozadí veškerou životní duchovou dynamiku,
kormidlo kulturní civilisační vůle a říši ne
smrtelné myšlenky. Ale mechanistické zákony
kosmogonické konstrukce nesmí nás vésti a
oslepiti za doby demagogických hesel a utilitaristicko-materialistických metod přestavby
společnosti. Rodopis svou historicko-tradiční
sociologickou funkcí, svým karakterem život
ní lidské koncepce osudovosti jest nositelem
národního cítění, tvoře historiografickou drob-

nokresbu pod skly metod historického mikro
skopického šetření. Sociologické rozpětí ro
dopisu nesmí se rozplynouti v odtažitý pojem
mezinárodní člověckosti na cestě životní prakse, ale jeho cesta vede přímo a nejprve k vy
mezení národnosti a přispěvši prakticky k uvě
domění národního ducha, přivádí nás teprve
potom ke hranicím všelidství. Tento problém
si musí ujasniti každý národní komplex, tím
spíše malý národní celek a národní jednotka,
jako jest náš národ. Neroztavíme citem své
srdce, abychom se obětovali ilusivní myšlence
fantastické ideologie. Obracíme se ale ke
stránkám svých národních dějin. Tam vidíme
skutečnost i sen duše národa. Tu je česká
otázka.
Výrazný význam české otázky vystupuje pro
nás zvláště dnes aktuální silou. Studium rodo
pisu, miniaturního českého historismu uspíší
jen ujasnění stavu a situací našeho národa.
Zjednáme si obraz ze složek, z nichž se skládá,
pochopíme osud životního údělu jednotlivců
a kolektivních jednotek, příčiny obměn, důvo
dy nevysvětlených odporů, dojdeme do říše
vyjasněné skutečnosti. Toto poznání přispěje
k pozdravení chorých poměrů dneška. Ryt
mus zdvihu a pádu učí pozdvihnouti touhu po
obnově velikosti a výstrahu před pádem. So
ciální pochopení rodopisné mýtí lichá hesla
o třídním boji. Rodopis zjednává nám živé,
nyní tak postrádané pouto s minulostí, kdy
studium minulosti jest v klatbě. Ale neúctou
k minulosti, nedbáním logických a genetic
kých spojitostí v životě národa podrývá se
sympatie a láska k celku, k rodině a jednotliv
ci. Úcta k rodinné tradici poskytuje pevný zá
klad, odpovědnost charakteru, který převádí
národ do bezpečí a světu poskytne tak stabi
litu míru.

MUDr. Ant. Mores:

ZLÉ DÍLO SE PODAŘILO: VYMÍRÁME!
Všichni kulturní i političtí vůdcové národa se můžete radovat! Máte už jen krůček k cíli:
co se nepodařilo našim utiskovatelům, výborně se daří vám. Můžete se s hrdostí ohlédnout
na dílo, které jste za těch pár roků vykonali: českému národu jste úplně podrazili vitální sílu
a on sám, věrně poslušen vás, už se svými zásobami dohospodařil, o slovenský pak se úspěšně
přičiňujete. Je to krutá ironie, že bylo toho cíle dosaženo v národě osvobozeném!
Výborně jste to zařídili. Každým rokem jste vydávali statistiky, dokazující, jak »zdravě«
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nás přibývá (přibývat více by bylo asi »nezdravé« a hlavně nepohodlné); to bylo ovšem v době
hospodářské rozmařilosti a všestranně se rozvíjející a veřejně přímo i nepřímo podporované
nemravnosti. Přišla však léta hubená. To už i ten »zdravý« přírůstek bylo mnoho. A všichni
vládcové nad vezdejšími statky ještě pevněji uzamkli kapsy a na úpěnlivý nářek statisíců po
práci a chlebě jste měli šalomounskou radu: »Omezte populaci!« (dr. Engliš). Ve své záměrnosti jste nezapomněli na nic: statisícový denní náklad novin pomalu a jistě otravuje ty
nejmenší, pro ty, kteří jed potřebují ocukrovaný, vyrábíte film, divadlo a t. zv. krásnou i vě
deckou literaturu, v nichž všude je ctnost a obětující láska rodinná strhována v posměch, kde
se na plnou hubu hlásá, že rodina je přežitkem, v každém románu nebo filmu musí být man
želský trojúhelník s průhlednou tendencí »zpříjemnit« si vezdejší život. A pro možné budoucí
matky, pro něž už i nemravná kniha by byla velikou námahou, jsou vydávány luxusně vypra
vené obrázkové časopisy, jež místo zájmu o rodinu a děti, pěstují kult filmových hvězd a psů.
Věděli jste velice dobře, že nejpevnějším pilířem národa je rodina a její ochránce, křesťan
ství. Napřed jste tedy se vší neomalenou a hrubou prudkostí zaútočili na ně. Pak teprve jste
umístili dobře mířenou ránu a rozvrátili rodinu jejím rozloučením. A aby se snad úzkostlivější
duše nebály, co bude s dětmi, založili jste celou ochranu o matku a dítě na péči o děti po
rodičích rozvedených a nemanželských, čerta se starajíce, co se děje s dětmi v rodinách potřeb
ných sice, ale spořádaných. Mladým veřejným zaměstnancům jste dali takový plat, aby nemohli
založit rodinu (platový zákon byl odhlasován v době, kdy státní pokladna měla přebytky),
falešným zrovnoprávněním ženy jste ji za poloviční plat vyhnali do kanceláří a dílen, jen aby
nemohla dostát svým přirozeným národním a lidským povinnostem, trpěli jste bez trestu
vyhlášky, že jen bezdětný bude přijat tam a tam, že jen nevojákovi bude dána přednost atd.
A aby úspěch byl zaručen za každou cenu, aby národ přes své soustavné mravní otravování
přece jen nerostl, dali jste mu nemravný a vlastizrádný zákon (J. Cuhra), podle něhož největší
(byť nuzná) podpora se vyplácí na první dítě, menší na druhé a — třetí dítě se už prakticky
nejen zakazuje, ale zvětšují se i spotřební daně. To nevadí, že má-li národ růst, musí každá
rodina mít nejméně tři děti. Ba právě proto.
A výsledek? Porodnost v našem státě rapidně klesá. V roce 1921 se narodilo všech dětí
v celém státě 408.266, v roce 1936 pak už jen 270.872, neboli přepočítáno na 1000 obyvatel,
porodnost v roce 1921 byla 29.88, loni pak jen 17.84 (všechna data zde uvedená i některé
závěry jsou čerpány z nedávno vyšlé knihy prof. dr. A. J. Chury: »Slovensko bez dorastu«,
nákl. Rol. osvěty v Bratislavě, cena 80 Kč). Přebytek živě narozených nad zemřelými 157.412
z roku 1921 se zmenšil na pouhých 62.176 v roce 1936. A i tento »přebytek« a uváděný pří
růstek obyvatelstva (bude ještě určitě klesat) je jen optickým klamem. Vždyť skladba obyva
telstva dnes a před válkou je velice rozdílná. Tenkrát to byl přirozený »strom života« — nej
mladší ročníky byly nejpočetnější a s postupujícím věkem obyvatelstva pomalu ubývalo, dnes,
kdy lletých dětí v Čechách je právě tolik co 351etých, se poměr obrací: staré ročníky jsou
více obsazeny než mladé, vznikly tu v celé jasnosti současný problém »starých«, jemuž se
neprávem říká »problém mladých«. Pro zdravý národ typický »strom života« se změnil ve
výmluvný tvar »urny« se stále se zmenšující základnou (A. J. Chura). A vezmeme-li za základ
vypočítání přírůstku obyvatelstva 1000 standardních obyvatel nynějších a srovnáme jej se sta
vem z r. 1910, pak zjistíme, že populační bilance v západní části státu v roce 1935 nebyla
aktivní 6.1, ale pasivní 1.38 na 1000 obyv., ve východní části pak nebyla aktivní 14.9, ale jen
5 na 1000 obyv. A není pravdou, že tak nízká porodnost je zjevem všeobecným. Nižší porod
nost než u nás byla v roce 1935 jen ve Francii, Rakousku, Anglii a státech skandinávských,
podobná jako u nás ve Švýcarsku, vyšší v Německu a Maďarsku a značně vyšší v Polsku,
Itálii a státech balkánských. Je nasnadě i závěr politický, ale ten si raději nebudeme nahlas
říkat. Demografický tlak naší populace, nebo lépe a v duchu naší ústupnosti řečeno, odpor na
populační tlak zvenčí je tak malý už teď a zakrátko, budeme-li tak postupovat, nebude úplně
žádný, že ... Ale to už patří do politiky.
Jednoho positivního efektu bylo za posledních let skutečně docíleno. Za posledních 15 let
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klesla úmrtnost v Cechách 2 15.8 na 12.9 na 1000 obyv., na Slovensku 2 21.0 na 13.8 na 1000
obyvatel. Jen tímto snížením úmrtnosti byl docílen ten relativní přírůstek obyvatelstva. Rela
tivní proto, že ti, kteří by ne2výšenou hygienickou a sociální péčí 2emřeli už před několika
lety a žijí dosud, se nestali nesmrtelnými, pou2e smrt jsme jim oddálili. Neboli žijeme teď
v době všeobecného prodloužení lidského věku, a až přijdeme k nepřekročitelné lidské hra
nici lidského věku, pak i tento relativní přírůstek 2tratíme. Už teď se to 2ačíná jevit v Čechách.
Tam úmrtnost teď již prakticky neklesá, ba ještě i někdy stoupne (v roce 1935), neboli už teď
je »vybírána první splátka hypotéky smrti« (A. J. Chura). Tady též přírůstek 2a rok 1936 činil
již jen 5.080 duší. Je těžko myslitelné, že bychom mohli ještě pronikavě snížit úmrtnost, když
jen v několika státech dosahuje 10 na 1000, a u nás činil v roce 1936 13.3 na 1000 obyvatel.
Tímto faktem se v pravém světle uka2ují všechny ty »vědecké« řeči o tom (i na universitách),
že stav obyvatelstva může být udržen jediné snížením úmrtnosti a že na faktu klesající porod
nosti se nedá nic měnit ani do budoucna.
Jak hluboko je 2akořeněn odpor k dětem a tím k obětem v našem národě, uka2ují nejlépe
čísla plně nebo částečně be2dětných rodin. Tak v Čechách v roce 1930 bylo skoro 40% rodin
s jedním nebo dvěma dětmi, na Slovensku pak 29.7%, úplně be2dětných v Čechách 14%, na
Slovensku 11%. Že tento stav není 2apříčiněn jen hospodářskými poměry, ale v první řadě
důvody nemravnými, vysvítá 2 faktu, že nejnižší porodnost je ve vrstvách poměrně dobře
situovaných, nejvyšší pak u skupiny 2aměstnání polnohospodářského a 2 nich 2ase u nádeníků.
Je logické, že jsou to vrstvy, kde náboženství není jen na papíře. Víme všichni 2 denní zkušenosti, že tito jedináčci i přes velice častou neschopnost jsou svými vysoko postavenými otci
2ase umisťováni na místa velmi odpovědná. Jaké škody jsou tady páchány, vysvítá ze zkušenosti, že jen 13% všech jedináčků jsou lidé duševně normální.
Našlo se už i několik praktických vlastenců, kteří se snaží otevřít oči lidem dobré vůle.
Zatím je po nich há2eno pomluvami a »vědeckými« argumenty. Aspoň vojáci by se mohli
postarat, aby se v budoucnosti neopakoval stav podobný r. 1955, kdy půjde k odvodu jen
108.071 mladých mužů, 2 nichž při dvoutřetinové schopnosti může býti 2ařaděno pou2e 72.000.
Zatím na to v novém branném 2ákonu 2apomněli a městskými kanály a vesnickými potoky
(J. Cuhra) nám každoročně odtéká jen velmi přibližně odhadnutých na 200.000 zprostituovanými lékaři-potratáři a porodními babami úkladně 2avražděných be2branných dětí 2a blaho
volného pardonování našimi úřady.*)
Nám Čechům je již těžko rychle pomoci, neboť svinstvo se již zahnÍ2dilo příliš hluboko
a ojedinělé snahy o nápravu jsou spíše bagatelisovány než podporovány. Je tu však ještě
Slovensko (nemluvě o Podkarpatské Rusi), které má ještě dost mravních a biologických sil,
aby se dalo napravit, co bylo zlou vůlí a sebevražedným počínáním zaviněno. K tomu je však
především třeba, aby se už jednou přestalo s rafinovanými snahami po jeho odkatoličtění a aby
hospodářsky mu bylo pomoženo.

Kríse rodiny a vznik diktatur
Teprve v nynější době se nejzjevněji pro
jevily poslední důsledky liberalismu, jenž pře
zíráním nadpřirozená a pěstováním morálního
pohodlí rozleptal v Člověku smysl pro krásu
povinnosti, služby a kázně. Stalo se to přede
vším na půdě života osobního, který vyrůstá
v rodině, a podle toho se pak nutně formoval

i celkový charakter lidské společnosti v útva
rech národních a státních. A tu z vrozeného
pudu po záchově nastala reakce a člověk se
raději vzdával i mnohých vymožeností svobo
dy, aby ucítil opět pevnou půdu pod nohama
a aby mohl zabránit svým silám rozplývati se
v nicotu 2 nedostatku jakékoliv hráze. Zajíma-

Vůdčí fysiolog německý Otto Kestner už v r. 1931 napomíná: »Tam, kde se člověk naučil od sebe oddělit akt rozkoš
od aktu plození, je budoucnost této části lidstva ohrožena« (das Lebensproblem...). Naproti tomu se našel »filosof«
E. Barthel, který horuje: »Volná láska jako modifikace manželství, zvláště heterství jako modifikace prostituce, nesou
v sobě positivní životní přednosti, které vedou k životní radosti vyššího druhu« (»Philosophie des Eros 1926«).-A tato
»filosofie« to u nás vyhrála !

Kok
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vý postřeh o tom, jak tento stav připravoval

i vznik diktatur, obsahuje úvaha známého sou
časného Španělského myslitele Gregoria Maraňona o mateřských povinnostech v studii
»Los deberes olvidados« (Zapomenuté po
vinnosti) :
»Podle mého mínění,« píše Maraňon, »spo
čívá hlavní důvod sociální nemohoucnosti a
též hluboké nemorálnosti poválečných genera
cí v tom, že jejich lidé rostli mimo mateřský
stín: v oněch letech, v nichž ženy opouštěly
své domovy, aby pracovaly v továrnách nebo
úřadech, nebo aby řídily tramvaje Či automo
bily po cestách božího světa.
Není-li mateřské velkodušnosti, vzniká
v člověku nejzhoubnější nedostatek, totiž skep
ticismus. A tyto generace, strašlivě skeptické,
protože nevyrůstaly po boku svých zaměstna
ných matek, jsou především odpovědny za roz
klad charakteru dnešního lidstva. To jest je
den z hlubokých důvodů, proč vyvstaly dikta
tury, jejichž příčiny jsou ovšem, jako u všech

sociálních zjevů, velmi složité. Diktátoři — ti,
kteří vládli s úspěchem — museli donucovací
mocí vŠtěpovati nadšený zápal pro povinnost
onomu lidu, jehož velkodušnost ochladla nebo
vyhasla. Nedostatek matek je tak částečně pří
činou násilných režimů, jakéhosi druhu polepŠoven, kde se opožděně a s přísnou tvrdostí
vštěpují ctnosti, kterým se národové nenaučily
včas u rodinného krbu. To je také důvod, proč
je v programu diktatur, a to zcela správně,
obnova úcty k rodině a u některých i povinný
návrat ženy k přesnému plnění úkolu matky.
Je to vskutku prostředek proti zlu skepticismu.
A také, toho nezapomínejme, ochranný lék
proti příštím diktaturám.«
Jestliže církev ústy svého velekněze tolik
zdůrazňuje obranu křesťanské rodiny, má jako
vždy na zřeteli sice především duchovní, ale
i Časné blaho lidstva. Odvrací od něho nebez
pečí, aby modloslužbou »svobodě« nepřipra
vilo se o svobodu skutečnou.
Marie Bausová

CpMlilbilUL

Václav Renc:

Z cyklu "Nové jaro"
1.

Zahrady modlitby a meče
už zakvitají. Jaro vod
a rozechvělých plamenu
v jehnédách srdci lidských stoupá
a krev jak bouře na Jordáne
ztišena, jen u břehu lásky
k obloze splíchá. Za noci
hladinu její váži vzhůru
má touha nenasytitelná.

Zahrady modlitby a meče
už zakvitají novým jarem.
Přísný a sladký! Srdce naše,
ztracená prostřed doujání
a v nevýslovnosti své lásky,
jen hloubkou svého pádu měří,
jak daleko je do žní ještě,
které ne pro nás, ale námi
se chystají v tom zakvítání.

174

Vak

11.
Čas přislíbený nachýlil se k nám.
Svět kolem nadějí se stáh’
v kruh těsný, drtí zrna jistot z nich.

Zvuk zvonů zabloudivší po cestách
ted stanul prostřed dusí úzkostných
a jako strom z nich vybudoval chrám.
Bud pozdraven, ty ěase rozhodnuti,
ai ti, co dlouho naslouchali v tmách,
vzlyknutím jitřním mízy vybídnuti
trysknou jak víno, odějí se v nach!

Je listí krve rozsuměno svistem
mečů, jež dlouho pokrývala rez,
a orel z holubice na svém křídle jistém
nového jara píseři k nebi vznes.

Wojciech Bak:

Švec a zásvětí
Milý soused, chudý Švec, když, už dech se tíži,
přerývá své milení vzlykem prosby ... náhle,
v bezradnosti, vida, že — smrt se užuž blíži,
vyzpěvuje modlitby po žebrácku táhle.

Copak je mu po nebi, anděly kde zolí,
když má ztratit almaru, novou za pradědů,
opustit stůl viklavý, zrytý červotoči,
s pestrou mapou kapanců, zaschlých od obědů.

Prosí smrt, ai na konec jako halíř vdoví
aspoň jednu hodinku uštědřit mu ráčí,
zrakem hrůzou sklenéným kolem sebe loví,
rád by s sebou na věcnost vzal ty, co tu pláli.

Nal mu blesky mystické, k lemu hudba duhy,
když už jarní blesky zřít nemá oknem ani
v pavulí když vidét much nemá zápas tuhý
ani myšku zabitou v pasti znenadání.

AI smrt vezme zároveň ženu Stanislavu,
bélohrivých děti pět ai jde taky za ním,
i j tou tmavou Špelunkou, s ranní bídnou kávou,
s vodnatými obědy, s denním setmíváním.

Uchvácen zlou potopou — smrti nenávistnou
jako stébla chytá se římsy, ba i stínů,
opouštěje s kvílením skutečnost zde jistou,
nechce za ni v nebesích novou domovinu.

Třebas nebe v podobě ulice té bédné
ai sem v jizbu vřítí se jak auto zatoulané,
ai zvečera před domem holka zas si sedne,
nevyspalá, opilá, v sukni ucourané.

Nechce nebe s anděly, trůny, serafíny,
nebe s duhou bezbarvou, nebe tichých zpěvů,
nebe věcí ztracených v pojmů mlhoviny,
kde Bůh splývá v oceán chaotických jevů.

Ai tu jako v jarní las žebrák s flašinetem
zahrá tango nemódní nebo valčík dávný,
a v las noční z hospůdky nachmeleným vznětem
ai se ozvou nadávky nebo vivat slavný.

Když mu vstříc jdou andělé, nimi jít se zdráhá,
bytostí těch nadzemských jemu třeba není!
se zlým srdcem, těžkým jak — olověná váha
k nebi stoupá jakoby rovnou do vězení.

Zásvětí, svět bez smyslů, mrtvolně ho straší
jako žáka mrazivá trigonometrie —
proto jeho pohledy úzkostně se snáší
k nářadí, v němž na ohmat aspoň bohatství je.

AČ před sebou dokořán vidi rajské brány,
nechce dovnitř, zásvětím zhrdá pošetile,
do stěn svého příbytku zcela zahloubaný,
civí jako v hypnose před rájem v ty chvíle . ..
Přeložil J. K a r nik.

i

fan O polský:

Holbeinovy „Tance smrtí.“
Mnozí novodobí umělci nejsou ani za to odpovědni, že tápou v prázdnu a modru, usilovně se
namáhajíce něčím odlišným vzrušiti vlažné obecenstvo, nebol nemají hlubokého náboženského ani
mravního přesvědčení. To už jsou prokázané chudí, byl jejich fantasie byla jako stobarevná duha
a třeba jich umělý nápad jiskřil jako stříbrná prskavka proti černému nočnímu nebi.
A protože slouží příliš á jedině dnešku, budou jeho překotným prouděním brzy rozerváni
a odplaveni.
Nesporně i tvary nejisté, pokusné a zrůdné mají své místo v uměni, ale kdo by si pouze z nich
vytvořil okruh svému tvořeni a odepřel služebnost skutečné kráse, zanikne v polovici své umělecké
dráhy jako plynová bublina beze stopy. Sto roků přejde jako by se převalila jediná vlna věčného
vodstva a oči veškerenstva spočinou velmi rozpačitě na jeho díle, třebaže je podmalovával svou
krví, přitesával z nejčistšiho mramoru, jenž svou vahou drtí jeho prsa, a vyposlouchával je ze svého
nejšumnějšího snu! Takové dílo nemůže míti trvalosti, není-li zpodpiráno mravními hodnotami
bytosti umělcovy. Nikdo tím nebudiž sveden k směšnému předpokladu, že by měl tvůrce podstoupiti svou práci snad jenom v duchu svátého Lukáše blažené paměti. Známo jest, že byli mezi veli
kými umělci pijani a zhýralci, žijící z falešné hry a ve střídavých stycích s nejnižšími pobéhlicemi.. .
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Tak, a nyní už musím upozorniti, ze všecko, co bylo zde až dosud předesláno, není mou úvahou,
ale zhruba se to odnáší k dlouhé a téžkomyslné samomluve Hanse Holbeina ml., jenž mocné
popadal dech v čerstvém duchovém ovzduší, jímž renesance provanula dusný počátek století.
Ve svém osmnáctém roce byl už mužem, jehož každý plytký rys hořkost života zpevnila a vyztu
žila. Dospíval v tom Čase, kdy se protrhávala mlžná véková clona a trochu se osvětlovala cesta
k svobodě individua, takže už nebyl pouhou Šedou jednotkou v nepřehledném davu sobé rovných
a zjevila se mu jako nikdy dosud potřeba duševní svébytnosti.
Neochvějná náboženská víra po otci zděděná nedopustila, aby mravné zakolísal v dobách tak
zmatených, kdy se mísily nejhrubší lidské impulsy s mámením stravujícího mysticismu. Stál pevné
jako zdravý duchovní kmen v žírné půdě víry hluboce zakořenéný. Výstěhoval se v té dobé ze
svého rodného města do Basileje, jež tehdy jako magnet přitahovala lačné duchy všech zemí nordických i z jihu, aby je opojila živým uméleckým vírem a novotami. Proslavení basilejští knihtiskaři
ve spojení j nejčelnejšími humanisty a mysliteli, osvobozujícími se od učeni scholastického, jež
bylo zprahlé jako sláma, argumentující téžce a hromotlucky, pomáhali mladým duším vyjiti na
svěží a svobodnější vzduch z rozumářských pustin a suchopárů. S jejich pomoci vešel mladý
Holbein do styku i j Erasmem Roterdamským, jenž byl zván knížetem humanistů, pokud není toho
titulu pro katedru vtipného filosofa zneužito. Bylo až podivno zříti, s jakou vřelostí se přivinul
hlubokomyslný, ale břitký Erasmus k tomuto mladému malířskému duchu, když jejich vek do jisté
míry nepoměrný nemohl býti podnétem slučujícím. U obou to byla vzájemné živená důvěra v mrav
né i nábožensky neporušenou duši přítelovu.
V těch časech, kdy duchový vítr zprudka vál a Čistil povětří i lomcoval krovy dogmat, stáli
k sobé nějak nezvykle blízko, oba pevní a zevními zmatky nerozrušení. Mladý Holbein béře na
sebe obtížný úkol, dřevoryty doprovázeti paskvilný spis Erasmův »Chvála bláznovství«, zbavuje
se ho s pochopením ne menším, nežli jest jeho obratnost řemeslná. Od té chvíle jako by se bylo
jejich přátelství teprv trvale zpečetilo. 1 tu se osvědčuje u Holbeina Široká komposiční plnotvárnost
a jistota.
Horký závan helénské krásy a pohanské smyslnosti, chvějící se v prvém snu renesance, neudusil
v Holbeinovi ohne náboženského, jenž je Čistý a zlatý, vypalující lidskou duši k věčné trvalosti.
Vzbouřená a omračující tělesnost Apolona i Afrodity utichla jenom jako sladká a klidná zář na
obrazech jeho Madon, Synů Božích, svátých a proroků; jiskrné a žhavé víno, kloktající v hrdlech
Dryád a Satyrů, nemohlo ho přivésti k opilosti a všecka profánní pohanská svůdnost zanechala jenom
svůj líbezný květný pel na jeho mystickém thematu mariánském.
Ale nade všecko jiné moudrý, pokojný a zbožné uzrálý zůstával v těchto vířných uměleckých
Časech jeho pojem Smrti a její zdánlivé hořké násilnosti. Vracel se k tomuto zahalenému pojmu se
zájmem nikdy neutuchajícím, jasné a beze vzdoru cite její zákonnou vládu, která se počala od
vypuzení prvního Člověka z ráje. Od útlého dětství nevycházel z okruhu její významnosti, nebol
měl stále před očima hojné symbolické výjevy smrti, jimiž byly, jak se slušelo, pokryty zdi hřbitova
v Augsburgu i zdi jeho dómu nestejnou dovedností. Tolik se mu však z jejich obsahu uchovalo
na mysli pro celý život, že z nich vycházela Smrt všude jako vysoce nadřazená síla, ledové úsméšný
triumfátor, a zároveň soudce, od jehož verdiktu není odvolání. Dnešní filosofie by se tu ovšem
neshledala se svým smírným výkladem Smrti; pro tehdejší umění jenom víra v posmrtné žití mohla
jej učinit snesitelnějším.
Vždy j novým úsilím a zkoumavostí vrhal se mladý Holbein na tento předmět, vymýšleje vždy
nové dramatické postoje pro Smrt mimo nadání se objevivší.
Čtyřicet definitivních grafických listů, nazvaných »Tance smrti«, svědčí o touze přímo sžíravé,
pozdvihnouti poněkud závoj, za nímž nabýval pojem své fantomatičnosti. Zkoušel to mnoha způ
soby, z nichž — jak se ukázalo — žádný nemohl jeho problém'zjednodušiti. Konfrontoval smrt
s různými stavy a věky, slídě tak mezi pohyby a posunky Člověka Smrti překvapeného. Vždycky
nalezl Smrt jako vítěze nad všemi hmotnými lidskými pohnutkami: vždycky tedy vítězství ve smyslu
jaksi moralistním. V podstatě je to vždy táž přísná myšlenka, vyslovená různými dvojicemi: Smrt
a kníže, zahrnuté atributy svého bohatství až do posledního okamžiku, Smrt a rytíř, po prvé ve
své zpupnosti pokořený, snížený na úroveň posledního nevolníka. Smrt a sedlák, zaskočený
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uprostřed své drsné práce, jehož pluh táhne hlubokou brázdu, nápadné se podobající hrobu.
Obrazy Smrti po boku biskupa, plebána nebo jeptišky prozrazují nátlak reformačního puritánství,
jež bylo mnohdy nespravedlivým karatelem života v klausuře vegetujícího. Smrt a stařec prokazuje
hlubokou a Šiastnou moudrost, vsak u pacholete ve stínu Smrti neubrání se ve své koncepci trpkosti
a vyčítavému stesku.
Nikdy se jaksi zúplna nevyčerpal v přeměnách tohoto motivu a vyřezal nadto ještě celou
abecedu velikých iniciál, na nichž úklad Smrti dosáhl nejrozmanitejším způsobem své duchovní
náplně a dekorativního vyřešení. Smrt lakomce a lichevníka, jenž se udáví zlatém, ačkoli je také
naznačeno, že podlehl účinkům úplného duchovního vyhladovění. Ve Smrti a rodičce dosaženo je
tragiky osudovosti ani nedožité, však Smrt a védec prokazuje marnost života, vysušeného exaktní
védeckostí, co zatím nekoneiná říše poznání metafysického zůstala zprahlému patronu védy zne
přístupněna. Konfrontoval také Smrt s loupežným vrahem, ale z tohoto pojetí vyšla jenom jakási
hluchá, kuriosní myšlenková výslednice, méně vlastní jeho nábožensky badavému duchur jako by
ze zákonného uměleckého řádu byla vybočila. Až do svého devétadvacátého roku usilovné se
zabýval tímto tajemstvím zmaru, nikdy však nepřipouštéje výkladu přirozeného a biologického.
Zásah Smrti vždycky byl mu nadsmyslný, nebesy řízený a tady se vlny renesančního kypění marné
lámaly o chladnou a tvrdou skálu jeho náboženského založeni. Na pozvání vypravil se poté
z domoviny do Anglie, ke dvoru filosofa a královského kancléře Thomase Mora, nebol celý
soudobý Albion neznal umělce tak vysokých kvalit a takové hlubokomyslnosti. Vyzrál na slunci
královské přízné a jeho umění znělo se slavnou významností jako mluva z hořícího keře.
Ve svém ŠestaČtyřicátém roce zasažen byl morovou nákazou a řekl posléze se zbožnou neohro
žeností: Stavím se nyní i já k tanci Smrti ve jménu Otce, Syna i Ducha svátého . . .

rf)ruhy
Křepčeni opuštěných

Omyly sociální peče zdravotní

Kéž nám ten čásek dlouho trvá!

Nikdo neupře, že nemocenské pojištění
všech vrstev obyvatelstva, zejména pak střed
ních vrstev, se octlo v těžké krisi. A současně
krise hospodářská, katastrofálně postihnuvší
zvláště slabší jedince stavů samostatně výdě
lečných, volá naléhavě jak po starobním, tak
invalidním pojištění, které se těmto stavům
v jejich nesnázích jeví buď menším zlem ane
bo dokonce záchranou. Při tom však pokračo
vání, ba zevšeobecnění dosavadních metod
sociální zdravotní péče, t. j. zahrnutí téměř
veškerého obyvatelstva pod toto nemocenské
pojištění, hrozí stavu lékařskému existenční
zkázou. Za této komplikace nejcennější statek
státu, t. j. zdraví občanstva a jeho zdatnost
v brannosti jde jistě vstříc nebezpečí, že utrpí
nenahraditelnou újmu či dokonce zkázu. Je
likož tyto všechny otázky znepokojují mysli
tisíců lidí a jsou eminentně veřejným, ba přímo
státním zájmem, pokusím se zde o nich pojednati sine ira et studio, resp. zahájiti debatu
k odstranění všech těchto nebezpečí a závad.
Při tom zůstává direktivou jednak snaha, aby
podle původních intencí sociálně-zdravotnic-

Smrt Saldova je dobrá mrva.
Ted budem plemenit se tady
jak plevel v koute u ohrady.
Miroslav.

Černý zápisník
v Lidových novinách

Veliký kritik už je v Pánu.

Já revidovat nepřestanu:
Po Devétsilu na Baroko
vrhnu své jasnozřivé oko
a budu trhat, sekat, rvát,
na Mšano mrknu přehluboko
a všechno bude akorát.
Tak — velký mezi recensenty —
potěším levé abonenty.
Hulán.
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kého pojištění sociálně slabým a potřebným
dosavadní výhody v neztenčené míře byly za
chovány, a za druhé aby též krajní ohrožení
stavu lékařského bylo zažehnáno a celková
prosperita zdravotně sociální péče povznesena
na nejvyšší kvalitní úroveň, a to co nejrozum
něji a nejlevněji.
Tedy především o krisi v nemocenském po
jištění. Krásná křesťanská idea i církevní prakse, projevující se nej rozmanitějším samaritánstvím a chudinskou péčí, byla koncem minulé
ho století převzata vůdci dělnictva a během
doby byly vybudovány nádherné paláce pojiš
ťoven, až přepychově zařízené, ambulatoria,
nejrozmanitější ozdravovny, sanatoria, lázeň
ské léčebné domy, mrakodrapy s mamutím pří
mo kapitálem atd., a vše to postaveno do slu
žeb sociální péče.
Tímto pokrokem musí být přece dosažen lé
čebný ráj v naší zemi. . .! Nejen stoprocentně,
ale na tisíc procent musí přece býti uspokojeni
tímto nadměrným vzmachem sociálního zdra
votnictví všichni zúčastnění! Než co stále sly
šíme? Jedinou plně uspokojenou stranou jsou
pouze úřední síly oněch všech pojišťoven . . .
Dnes se o všem dělají statistiky. Nuže, kolik
lékařů (vedoucí, úřední a »grosisty« sit venia
verbo vyjímaje) jest jak s honorářem, tak i se
službou anebo se svou prací spokojeno? A co
říkají Široké masy členstva? Proč se nezpracují
statistiky o spokojenosti členstva s těmito ne
sporně nejmodernějšími vymoženostmi roz
machu sociální medicíny!?
Chci upozorniti na dvě kardinální pochy
bení: První a snad poměrně lehce odstranitel
nou závadou jest přílišný byrokratický aparát
těchto pojišťoven, totiž co nejkomplikovanější
způsob, jak si opatřit zdravotní péči při takřka
největší ztrátě Časové pro pojištěnce (a tím
pro zaměstnavatele či úřad aneb službu).
Zdalipak statistikové vědí, kolik Času spotře
buje na pf. státní zaměstnanec vyřizováním
různých formalit, než konečně mu je poskyt
nuta lékařská péče? Jak zbytnělá jest veškerá
administrativa u LFVZ?! NPSUZ v tomto
ohledu, ac slouží těmže vrstvám, má mnohem
pružnější a účelnější agendu. Než tuto závadu
snad si mohou pojištěnci jejich vyřešit sami
a brzo.
Druhé kardinální pochybení, dokonce snad
smrtelný zárodek vleklé choroby, jíž léčebná
a sociální péče chřadne a schází víc a více, jest
Uak

zásadní psychologický omyl zřízení, omyl,
který jí byl přímo naočkován materialistickým
stavem medicíny z konce minulého a počátku
tohoto století, a z něhož, bohužel, medicína
ani podnes nevybředla zcela.
Byla to v důsledcích positivistického názoru
světového zásadní a naprostá negace duše lid
ské. Naprosté zneuznávání psychické stránky
člověka, což ještě ostřeji vyhranilo se v mar
xistických doktrínách sociálních. Vždyť my
ještě při našich studiích — nevím, jak tomu je
dnes — zvláště u chorob duševních, učili jsme
se pokládati duši lidskou jen za pouhý filo
sofický pojem a problém. Existovala pro nás
jen hmota, jen tělo, jen fysika, chemie, anato
mie, trochu fysiologie, ale hlavně pitevní
pathologie, žádný člověk, nýbrž jen klinický
a pitevní materiál!!!
Tento kardinální omyl lékařství (nota bene
nejhlavnější zdroj praxe nej rozmanitějších fušerů a »zázračných léčitelů«) doplněn ještě
nejorthodoxnějším marxistickým světovým na
zíráním, vnesen byl do samotných základů
této sociálně zdravotní péče. Společenské
vrstvy, k vůli jejichž blahu toto pojištění bylo
uvedeno v život, staly se opět materiálem,
z něhož pojistní matematikové přesně dovedli
vypočítat, kolikrát se všechny choroby vy
skytují, s jakým risikem pro pojišťovnu jsou
spojeny, jak jim čeliti atd. Naprosto však ne
připadlo jim do svých výpočtů zahrnouti i duši
lidskou, mentalitu pojištěnců, okolnost, která,
jak dnes vidíme, krajně ohrozila nejen prospe
ritu, ale hlodá a podhlodává i samotné zákla
dy tohoto eminentně sociálního zařízení.
To je jedna hliněná noha našeho kolosu.
Druhá však jest ještě hliněnějŠí, utvořená ze
základního rousseauovského omylu: že Člověk
jest od přírody dobrý! My dobrákovi pomů
žeme, zaopatříme mu lékaře, léky, nemocniční
ošetření i finanční podporu. Zmizí nemoci,
zmizí bída, nebo aspoň hodně poklesne. Stav
všeobecného zdraví, zvláště preventivní medi
cínou nabude tak vysoké úrovně, že se bude
umírati jen sešlostí věkem někdy po stu letech
života. .. Nastane na zemi pravý ráj lid
stva!
Jaké to byly utopie a vidiny našich mladých,
socialismem zanícených let! Jaké rozčarování
však nastalo během jednoho jen lidského vě
ku! Ano, sociálně slabému, starostmi, v nemo
cích obtíženému dobrákovi se podal pomocný,

záchranný prst... Dobrák vsak chytl hned
celou ruku ... Neboť to, co dříve ve způsobe
křesťanské charity podáváno mu bývalo z lás
ky, zcela dobrovolně a podle možností, o tom
mu bylo hlásáno, že je to státní a společen
skou povinností, tudíž jeho právem! Věc
srdce převzal úřední Šiml. Zmizela křesťanská
charita, aby její místo zaujala — státní, úřed
ní »charita«.
Nuže, jak jsme na tom s tímto pokrokem?
Dostačí pobýti jen čtvrthodinku v předsíni
velkých nemocenských pojišťoven, aby i nej
větší idealista a optimista se vyléčil ze svých
ilusí, že totiž tato dobře míněná a s velikým
nákladem připravovaná léčebná péče znamená
pomoc, k naprosté spokojenosti těch, pro něž
byla zařízena. Jen trochu bystrému a zkuše
nému oku a uchu neujde, že vlastně se tu
rozpoutal skrytý, ale velmi prudký boj mezi
pojištěnci a orgány pojišťoven, či lépe řečeno
mezi požadavky prvých a možnostmi druhých.
Nikde lépe se nepřesvědčíme o vlivu prvot
ného hříchu na Člověku, t. j. že člověk jest ke
zlému nakloněn a jeho vůle k dobrému jest
oslabena, než u této ideální instituce, která
měla odstraniti nemoc a těžké starosti těch,
kteří však z ní chtějí vyzískat a vytěžit co
nejvíce. Četl jsem kdysi v jedné statistice, že
nejzhoubnější zatížení nemocenského pojištění
jest simulace členů, t. j., že ani nejpřís
nější pojišťovny se všemi svými kontrolními
opatřeními nedovedou sraziti procento ji vy
kořisťujících simulantů pod polovinu, t.
j. padesát procent, kdežto ostatní mají tuto
cifru daleko vyšší, až na 65—70 procent!
To jest okolnost, na které selhává veškerá
pojiŠtěnecká matematika. Ani ona nejvyŠŠí
nedovede zachytit a zhodnotit tento faktor,
tento rub a zhoubný nádor vší léčebné péče.
Před lety bylo psáno v denním tisku, že
v Plzni bylo tajné ambulatorium pro vstřiko
vání petroleje a benzinu od údů, aby lidé se
stali neschopnými práce a co nejdéle požívali
nemocenských podpor a výhod. Tato věc
zdraví krajně nebezpečná a ničemná stala se
výrazem mentality mnohých pojištěnců. To je
ovšem extrém, kterému se dá přec jen ještě
nějak čelit.
Zato však tím obtížněji lze potírat a sociál
ní zdravotnictví osvobozovat od mírnější for

my téhož krajního sobectví a nesociálního
cítění, které se projevuje v nadměrné, stále
stoupající náročnosti pojištěnců, v jejich zby
tečné až přehnané stonavosti a ve snaze vy
užiti výhod pojištění do nemožností. Ale v té
stonavosti jest háček, který věc velmi a neodstranitelně komplikuje. I nejtěžší nemoc zaČínává nejčastěji banálními příznaky. Z téhož
důvodu nelze znemožniti pojištěnci, aby i při
sebe menší příčině nevyhledával pomoc lékař
skou, a to i v oněch všech případech, při nichž
před zavedením nemocenské péče každý vy
stačil s nejprimitivnějšími domácími léčivy.
A právě na tyto případy vyplýtvá se gros
prostředků, na př. LFVZ, které jsou odssávány případům ostatních pojištěnců skutečně
potřebným a těžkým.
Dalším momentem, který přímo vybízí po
jištěnce k nadměrnému využití a plýtvání pro
středků léčebných fondů, jest okolnost, že při
dosavadním systému každoročního vyúčtování
a bilance příslušných pojištěnců, pojištěnec,
který jest solidním anebo zdravým, doplácí
svými úsporami na spolupojiŠtěnce mentality
i zdravotního stavu opačného. Když sám ně
kdy později něco nutně potřebuje od oněch
institucí, uslyší, že mu nelze více poskytnout,
než co za příslušný rok naň připadá. I řekne si
příště: Já platím. Abych nepřišel zkrátka,
vyberu si to raději hned, t. j. přeberu každý
měsíc svoji kvótu. Tak o nic nepřijdu. Tato
okolnost svádí a zaviňuje z velké Části stou
pající pasivitu nemocenských pojišťoven a za
viňuje z největší Části stoupající stonavost
oproti skutečné nemocnosti (morbiditě), na
niž se vztahují pojišťovací matematické pro
počty a bilance. Přiznává-li sám na př. LFVZ,
že náročnost jeho pojištěnců je třikráte vyŠŠí
skutečné potřeby, znamená to krajní nehos
podárnost celkového provozu, které nejen
u něho, ale i u všech ostatních institucí podob
ného rázu musí býti čeleno, a to prostředky
adekvátními, to jest psychologicky. O tom
příště. Stejně i o možné záchraně stavu lékař
ského, lékárnického atd. z krajního nebezpečí
zesocialisování, z vědeckého znivelisování, ba
zproletarisování, hrozícího jim namnoze zby
tečným nemocenským pojištěním lidí t. zv.
samostatně výdělečných, posledního to zbytku
jejich soukromé praxe.
MUDr. R. W. Hynek.
'Vak
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Nový anonym baladista
Změníme to v opravdovost krutou,
co kouká dnes ještě nevinně,
buržuji se budou po lucernách
klátit jako Šunky v komíně.

Věřím, že to všecko půjde hladce.
Nařídí se, hnus mít povinný
ke všem pojmům trapně vyvětralým,
církve, vlasti, řeči, rodiny.

Idea, jež slibuje nám jistě
pány býti pozděj’ nebo dřív,
kromě této vtipné podívané
má i více blahých perspektiv.

Když ne hladce, pak to všecko střílet
— neb tu Škoda nadbytečných slov —
ustanovil otec naší viry,
požehnaný Iljic Uljanov.

Aby kina z katedrál se stala,
komisař dbát bude osvěty,
mršinami těch, kdo vzepřou se mu,
cesty krásy budou posety.

Duchový a mátožný se život
v materii hutnou promění,
všecky bude rovnoprávně živit
kolektivní naše umění.

Sladký pojem absolutna, věčna
vymýtí se lidu z palice,
neb se těžce provinují davy,
ve všemocnost Boha věříce.

Zde budeme ruče postupovat,
počínat si velmi prostince,
bude nutno vybít do posledka
nejdřív všecky silné jedince,

Půjde nám to, půjde, hravě půjde!
Jenom ne hned ztrácet odvahu.
Ráj může být při Něvě a Donu,
při Vltavě jako při Váhu.

tradiční a obemšelé věkem,
senilní a páchlé klasiky.
V kursu bude zvrhlost, pokusnictví,
průměr nesmí býti veliký.

Nebude ti již, hle, strašným tlakem,
tovaryši, kletba chudoby,
láska žen tě nepřinutí k svazku,
pouze tobě rozkoš způsobí.

Každý občan na umění naše
obdrží svůj lístek k odběru,
domůže se každý vlastní porce,
pokud stačí příděl z Pitěru.

Vezmeš tu a vezmeš zase onde,
kam ti vkus tvůj sáhnout povelí,
bude stálý symposion chtíčů,
továryši dosud nesmělý!

Krása, pojem buržoasně planý,
účelně se mozkům zprotiví,
povolí se zpracovávat jenom
revolučně třídní motivy.

Znechutí se tobě jedno víno;
vyplivneš je prostě. Jinou Číš
k napravení erotické ráže
u bufetu sobě poručíš.

Kdo by neměl k věci příchylnosti —
pro kulomet vděčná záminka.
Budem na Šup zcela noví lidé,
nepozná nás vlastní maminka.
N. D.

Židovský časopis „Rozvoj66
Václav Renč a značka V. R. přišli do kon
fliktu. »Rozvoji« se totiž nelíbila jedna po
známka v Taku »proti Židům«, podepsaná
značkou V. R., a přisoudil její autorství Vác
lavu RenČovi. Václav Renč »Rozvoji« dopsal,
že poznámku nepsal, ale skutečného autora
galantně zamlčel.
Tu poznámku (»a ta Česká tradice teď jim
chutná velice«) »Rozvoj« vsak zbytečně vztáhl
na celek místo na části. Takovou částí je na
příklad člen linguistického kroužku p. Roman
Jakobson, který poslední dobu opravdu velmi
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intensivně mluvívá o české tradici, jsa s čes
kým prostředím opravdu v kratičké symbiose.
Ale když tak, tož tak. Je přísloví, že »se vtípí,
kdo se cítí«. A že »Rozvoj«, jak se zdá, se
vskutku vtípit může — to dokazuje i jeho
zrudlé útočení »fašismem« proti druhému bře
hu. Ale bude se možná i v »Taku« ještě psát
o tom, kam Židé tíhnou a pokud jsou u nás
živlem konstruktivním či destruktivním . ..
a možná, že to zase napíše značka zde i jinde
již dávno zřejmá a tudíž nijak se nehalící, totiž
Vacková Růžena.

1*0stup xednárskélio ..pokroku“
neboli: význam lebky v zednářských ložích.

Fr. Moravek:

»Osvětová« přednáška

Fr. Morávek:

A. L. Peter:

Svob. zedn,- marxismus - bolsevismus - anarchismus - smrt

A. L. Peter:

Stavíme aut o strady

Čtěte,
co Vás jistě zajímá!
John Gunter: Evropa * jaká je
Již 7. vydání. Dílo podává obraz oelé politické
Evropy — defilují před námi portréty všech stát
níků a dílo je rozšířeno i o všechny poslední
události, jako abdikace Eduarda Vlil., Španěl
sko atd. Stran 590, Kč 55.—, váz. Kč 70.—.

A. Hitler: Můj boj
Hitler o sobě a svých cílech. Uspořádal Dr.
Bauer. Již 10. vydání. — Z obsahu: Židovský
ied. — Plavá rasa. — Méněcenní Slované. —
Výboj na východ. — Hříchy demokracie. — Ďá
belská Francie. — Bůh války. — Zánik malých
národů atd. Stran 230. Kč 35.—, váz. Kč 50.—.

Konrád Heiden: Hitler

ZLATÝ VAVŘÍN
Polské akademie pro
literaturu
a vítězství v soutěži
čtenářů týdeníku
Wiadomošci Literacie
odnáší úchvatný historický román

Život diktátorův.

Autor pronikl až k samému jádru Hitlerovy osob
nosti, a dal tak čtenářům své knihy do rukou
klíč k pramenům jeho síly i k pochopení ideí,
plánů a cílů, a vůbec celé té odvážné hry, v kte
ré Hitler hraje úlohu novoněmeckého mythu. Je
jí konstrukoe, styl a dynamika činí z ní napínavé
a strhující románové drama. Stran 420. Brož.
Kč 45.—, váz. Kč 60.—.

Rudolf Olden, býv. redaktor Berl. Tagebl.:
Hitler
Diktátor 60 milionů Němců, a jak se jím stal.

Hitler je v Oldenově knize sledován od dětství
v Rakousku a jeho počátků ve Vídni přes nezda
řený puč v měšťanském pivovaře v Mnichově,
přes éru Stresemannovu k prvnímu velikému
volebnímu vítězství v roce 1930, k jmenování
říšským kancléřem a k úplnému zmocnění vlá
dy. Na pozadí této historie vystupuje okruh Hit
lerových přátel i protivníků; požár říšského sně
mu a veliké vraždění v noci 30. června 1934
pak historii doplňují. Ilustrováno. Stran 330. Brož.
Kč 38.—, váz. Kč 50.—.

Gerald Druce: V srdci Evropy
Studie a pozorování Angličana o Českosloven
sku, důmyslně rozvržená do 14 kapitol. Stran 206.
Brož. Kč 30.—, váz. Kč 45.—.

Antikrist v Německu
Skutečnosti a doklady o pronásledování katolíků
v Německu. Stran 200. Kč 16.—.

Dr. Vašek: Doba úzkosti a varu
Nové dílo profesora Cyrilometodějské fakulty ře
ší závažné problémy přítomné doby. Stran 182.
Brož. Kč 24.—, váz. Kč 34.—.
Knihy kdekoliv vydané nebo doporučené ihned
dodáme. Použijte vždy našich služeb!

K N I H KU PECTVÍ

V tomto díle, v němž vrcholí slavná tradi
ce polského historického románu, je mis
trně načrtnut rozvoj a průběh první kři
žácké výpravy. Známý kritik Otto FoestBattaglia je charakter i suje takto: „Obraz
křižáckých výprav i křižáků, který nám
maluje Zofja Kossaková, připomíná svou
uměleckou a mravní opravdovostí Flauw
berta nebo Tolstého."
Český překlad začal právě vycházeti v se
šitech o 24 str. velkého formátu, s mno
ha nádhernými celostránkovými rytinami
podle obrazů Gustava Doré. — Cena se
šitu Kč 2.50 jest subskripční. Vyžádejte si
ještě dnes 1. sešit u svého knihkupce nebo
vydavatelství a nakladatelství
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