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Při patisku všecka práva vyhrazena.

Chřipka se nedá
podceňovati!
•

Snaží-li se někdo ji přechoditi,
nebo trestati ji nevšimavostí, zle
se mu to vymstí. Nejlépe činíme,
zabráníme-li včas její návštěvě...
Pravidelné vtírání a vyplachování
úst francovkou

ALPA

ŠTOČKY
Miroslav
Moravec
PRAHA II,
Václavská ul. 12

posiluje tělo a desinfikuje sou
časně: tak předejdeme nejlépe
chřipce.

Zeptejme se lékaře!

Žádejme Alpu jen v lahvích,
opatřených plombou!

TELEFON 46673

(jlíl/ickí/

IWpiwLuJzětlí Úst(K)

Vliv počasí na vaše zdraví jest veliký. Když vane studený vítr a vzduch je prosycen vlhkosti, jest vaše zdraví
nejvíce ohroženo rýmou, katary a chřipkou. Jest na vás, abyste o svůj organismus pečovali. Chraňte se proti
nemocem, jež nevlídné počasí přináší. Masáže francovkou Alpa otuží vaše tělo a učiní je odolným proti ne
příznivým vlivům drsné roční doby. Desinfekční účinek Alpy jest všeobecně uznáván. Zeptejte se lékaře! Dbej
te, abyste při nákupu dostali skutečně Alpu.

DCo iíul svěřit áspfíťijť
Jistě peněžnímu ústavu, který požívá plné důvěry! Střádat je po
vinností. Je k tomu třeba zdravého smyslu, porozumění pro po
třeby života a trochu odhodlanosti učiniti první sebe menší počá
tek. Začněte ihned, spoření nemožno odkládat I Obraťte se s dů
věrou na peněžní ústav, který vám bude bezpečně chránit těžce
nastřádané úspory. Je jím

VZÁJEMNÁ ZÁLOŽNA, zapsané spol. s r. o. v Praze I, Kozí 15 n. (Bílkova 20)
Přijímá vklady na vkladní knížky nebo na běžný účet, zapůjčuje
bezplatně vkusné střádanky. Poskytuje zápůjčky všeho druhu, zpro
středkuje též koupi a prodej cenných papírů a losů. Záložna pro
vádí veškeré druny peněžních obchodů a udílí bezplatně porady
v záležitostech obchodních a úvěrních.

Tak
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Ladislav Švejcar:

JEDINÁ CESTA
Pohled na nynější Evropu politickou a kul
turní jest pohledem na smrákající se krajinu
nedlouho před nocí. Poválečná Evropa jest
zmítána nejen ideovými zápasy, které se do
týkají nejdražších statků lidských, t. j. osobní
a duchovní svobody, ale zmatky vyplývajícími
z tak zvaných »příhod«, vytvořených okamžitě
a činících situaci, ideovým zmatkem zaplete
nou, ještě spletitější. Není středu situace,
o který by se mohl opříti ten, jenž chce tento
zmatek usměmiti a korigovati. Vypadá to
přesně jako oscilující chemická reakce, která
v čase nekonečně krátkém probíhá jednou
tak, po druhé jinak, čili jest vlastně v abso
lutním, nehnutém klidu.
Byla doba, kdy se zdálo, že demokracie,
které se staly příliš neodpovědnými gumo
vým roztažením odpovědnosti, čím dále tím
více kolektivní, čili nulové, musí postoupiti
vůdčí roli diktaturám, které majíce před oči
ma jasný cíl, vědí každým okamžikem co chtíti, a protože jejich vůle je zjednodušena na
vůli jedné osobnosti, mohou činiti rychlá roz
hodnutí. Byla to diktatura italská, která pro
jevila se jako vzor. Ale vítězně úspěšný fašis
mus ve vnitřní politice italské ztroskotává
— nechrne stranou prozatím příčiny toho —
ideově den ode dne více, čím více se snaží
dělati politiku zahraniční. Jeho počátky přes
kulturně velmi liberalistické zásady byly sice
nábožensky natolik prozíravé, že vykonaly
smír Itálie se Svatou Stolicí a zákaz zednářských lóží, avšak nejnověji utvořená jednota
protibolševická: Italie-Německo-Japonsko spo
jila prvky tak pregnantně protichůdné, že se
původní idea fašismu v zahraničí rozplynula
téměř v nic.

Spojení Itálie s Německem není ideové, ale
mocenské. Vždyť německá diktatura po strán
ce náboženské jest zcela jiná, než jest dikta
tura italská. V německé vzbudil se vzdor Jind
řichův a Lutherův, že Církev bude buď ně
mecká, nebo nebude, přirozeně v nové, a to
ještě negativnější formě, docela přirozeně na
stoupivší na místě tak zvaných »reformací«.
Současná Evropa zdála se zakladatelům nazismu natolik beznáboženská, že si troufali vyúčtovati se křesťanstvím vůbec. Tato druhá
»reformace« německá jde stejně i proti Lutherovi, i proti Církvi. Křesťanství jest věrou,
kterou nazistické Německo nemůže potřebovati. Nazistické Německo se hrdě obrátilo ke
své dřívější historii zády, uznávajíc jen dějiny
devatenáctého století, ve kterém rostl rozdro
bený a k nohám Napoleona bitvou u Jílového
sražený národ, do velmocenského postavení.
Německo obrátilo se proto se špatně tajeným
posměchem zády i k někdejšímu vzdoru Lutherovu, nerozeznávajíc »nuance« mezi oběma
křesťanskými vyznáními.
Třetím bodem spojeneckého trojúhelníka
jsou barbaři, které devatenácté století nalako
valo velmi tenkou vrstvou evropské pakultury mašin a měřicích strojů a nacpalo materia
listickou filosofií, rozrážejíc národ ve dvě
kasty: ubohých sedláků a malých zemědělců,
žijících neproměněným životem, jakým žili
v době šogunů a na inteligenci, rozpoltěnou
tak důkladně, že vystupuje ve dvou maškará
dách za jeden jediný den: v evropském oděvu,
v nádherných, po evropsku zařízených studov
nách a kancelářích a pak v domácím kroji,
jakémsi druhu domácího pyjama uprostřed
polopapírových světnic, bez nábytku. Jedinou
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filosofií tohoto národa jest rozmnožovati a který věděl, oč bojuje, ač měl spojence, který
uchvacovati, což je také jediným smyslem je svým rozkladem byl mu spíše na překážku,
ho efemérního života. Dajacký lovec lebek je než k užitku. Jen o vlásek proto, že spojenci
jednosměrněji a uceleněji kulturním než Ja neměli jednotící myšlenky a neměli také jed
ponec. V jakých rozpacích jsou tito barbaři, notných cílů. A právě pro tuto nejednotnost
když mají zachovati v nynějším konfliktu zdá prohráli vlastně mír. Tato společnost, držená
ní mezinárodní slušnosti. Případ lodi »Panay« pohromadě jen tlakem Německa, se rozplynu
ukazuje dostatečně, jak tito primitivové nejsou la jako dým, jakmile tento tlak pominul. Na
sto udržeti svoje asijské pudy, když vidí loď tuto osudnou okolnost není radno zapomínati
státu, se kterým sice nejsou v nepřátelství, ale těm, kdož se domnívají, že v novém seřadění
který instinktivně považují za nepřátelský. Vo demokratických států k obhájení míru je ně
latí k odpovědnosti a k omluvám, jest ana- jaká obzvláštní síla.
Demokracie bez křesťanství není pravou de
chronismus: v transu boje nevědí, co činí.
A tato podivná trojice se cítí povolanou, aby mokracií. Demokracie křesťanství zná řád, zná
zachránila kulturu! Je jen smutným důkazem hierarchické odstupňování pojmů a hlavně a
evropského myšlenkového úpadku, že národ nejprve osobní odpovědnost demokratických
tak slavný, jako jest národ římského impéria, činitelů. V této odpovědnosti jest jediná pro
může bráti vážně tento spolek, či lépe řečeno, tiváha demokracie proti diktatuře. Diktátor
že může se domnívati, že tento spolek bude jest osobně odpověden a jeho nezdar a jeho
považován Evropou za spolek s vážnou sna omyl jej zasahuje bezprostředně a s plnou si
hou zachrániti kulturu Evropy.
lou živelného hněvu těch, kterým vládnouti
Druhá strana Evropy, pro niž je těžko vo- neuměl. Demokracie přenáší tuto odpověd
liti název »skupina států demokratických«, nost na více lidí, ale demokracie poválečné
když demokracie některých z nich jsou pochyb staly se docela nezodpovědnými. Dokud de
né (Jugoslávie) je však stejně ideově nejed mokratičtí činitelé neuvědomí si nutnost této
notná. Demokracie není dostatečným pojidlem protiváhy za propůjčenou moc, nezmohou ni
a také není vlastně žádnou ideou, jsouc jen čeho proti diktaturám.
způsobem vlády, prozatím ještě nejpři
Vědomí této odpovědnosti učiní demokra
jatelnější. Jedinou jednotící ideou by mohlo cii mnohem kvalitnější, než je dosud. Avšak
býti, proti beznáboženskosti trojúhelníka, jen právě toto vědomí nemůže míti člověk beznájasné a vyslovené přiznání ke křesťanství ja boženský, nevěřící v odplatu za špatné vedení
ko jedinému zakladateli kultury evropské. To blaha a prospěchů osob svěřených. Jen toto
je idea, která stála a stojí vždy za to. Ale vědomí jest přímým nepřítelem přebujelého
v cestě za touto jasnou ideou stojí zde stát to stranictví, které se odpovědnému nemůže
hoto demokratického bloku: nejen nedemo státi cílem, ale zůstává jen prostředkem.
kratické Rusko, ale i stejně tak protikřesťanské,
Demokracie neodpovědná jest optimistická
jako je Německo a Japonsko. Dokud jsou pro stejně tak, jako jest optimistickým líný sedlák,
tivníci diktátorského trojúhelníku ve spojení který vidí viseti temná mračna nad svou pře
s touto mocností, která vrhla Evropu do vět krásnou a vyschlou úrodou, věří však, že bouř
ších nesnází než světová válka, potud nelze ka nebude. Demokracie neodpovědná jest
blok považovati za pevně stmelený.
stejná jako on, protože doufá, že ta dvě piva
Jak snadný by byl boj ve jménu křesťanství vlastních stranických prospěchů, která vypije,
proti trojúhelníku, v němž jest stát Mussolini- než se rozhodne, nemohou bouřku ani zadrho, který se prohlásil dokonce ochráncem žeti, ani přiblížiti.
islámu!
Demokracie neodpovědná jest demokracií
Nestačí počítati počet obyvatel a nestačí se nevěřících. A dokud jí bude, jsou diktatury ve
holedbati surovinovými základnami. Válečný výhodě o jeden poločas této hry. Tento polo
idealismus není věcí dosud překonanou a není čas však lze vykoupiti jen obětmi těch, kteří
všechno jen hmota, která ničíc, má chrániti. ničeho nezavinili, obětmi jejich životů a zdra
Zdrcující materiální převaha spojenců ze svě ví. Zde je krev viny, viny tím těžší, že se může
tové války jen o vlásek vyhrála boj se státem, jednati o krev nevinných!
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Jen v plném pochopení křesťanské odpo
vědnosti jest však také jediná a skutečná zá
chrana staré kultury jako solidního základu
kultury nové. Nelze se odtrhnouti lidstvu od
tohoto nadpřirozeného základu a jednotícího
činitele bez trestu. Kolísání činorodých vůlí
těch, kteří se odhodlali chrániti mír a dílo sta
letí a tisíciletí, ale neodhodlali se věřiti v ne
porušitelný základ Kristův, vede ke zkáze.
Trojúhelník, nakreslený nad pevninou Eurasijskou, jest runou na zdi Nebukadnezarově.
V něm jest možný zmar demokratických svo
bod a zánik národů ne dost silných, aby vy
drželi tento cílevědomý nápor. Zmar v Evro
pě. Ale jeden z vrcholů svítí plamenem zmaru
nejkrutějšího: zmaru bílé kultury vůbec!
Kříž!Kříž nad Evropou proti troj
úhelníku!

Petr Dillinger:

Dřevoryt ke „Kostelním písním” na námět zlatoKorunský.

R. I. Malý:

VÍKA a politika
II.

Základem socialismu je filosofie materialis
tická, základem katolictví je Spiritualismus.
Marxismus se zajímá především o věci hospo
dářské a smyslové, hmotné, a pokládá za re
alitu jenom svět pozemský, kdežto katolictví
pokládá za stejně reálné i svět nadpozemský
a pravdu transcendentní. V tom je základní
rys katolického realismu.
Duchovní smysl života i smrti, Bůh, po
smrtný život a vyšší určení člověka — jsou
však i pro chudé lidi otázkami stejně reálnými
a naléhavými jako pro všechny ostatní lidi.
Nevidí-li toho tedy a nechce-li toho vidět mar
xistický socialismus — není dost realistický.
Ale stejně by nebyl dost realistický ani katoli
cismus, kdyby naopak zase neměl dost náleži
tého smyslu i pro věci čistě pozemské. Je-li
těžkou vadou socialistických soustav, že chtějí
sociální poměry zlepšovat bez zřetele k nábo
ženskému smyslu života i smrti, bylo by na
opak i pro katolictví určitým nedostatkem,
kdyby mu bylo lhostejné, souhlasí-li sociální
skutečnost na zemi s jeho náboženskými a
mravními direktivami či nikoliv.
Také katolictví chce lepší a spravedlivější
uspořádání lidské společnosti jako socialis
mus. Také katolictví chce »změniti svět« jako

marxismus. A rozumí-li se socialismem snaha:
trvale pomoci chudým i utiskovaným a uspořádati hospodářské poměry tak, aby bylo zne
možněno třídní nadpráví i vykořisťování jed
něch druhými, a aby každému se dostalo ta
kové spravedlnosti a takového minima ve
všech potřebách hmotných i duchovních, ja
kého právě je třeba, aby mohl svobodně jiti za
svým posláním a rozvíjeti své schopnosti —
není určitě katolickému srdci nic bližšího než
právě socialismus. Tytéž stesky a tytéž poža
davky, které v tomto směru má socialismus,
má a vždy mělo i křesťanství.
Co bylo přesvědčením již prvních křesťanů,
řekl pak po stoletích i sv. Tomáš Akvinský,
když napsal, že země a všecky statky jsou li
dem dány ke společnému užívání a nikoliv
proto, aby ten či onen se jich zmocnil a sobec
ky jich zneužíval na úkor druhých. A co takto
v XIII. století vyslovil sv. Tomáš, souhlasně
prohlašují i moderní papežové ve svých ency
klikách. V papežských encyklikách jsou po
dobné shody se socialismem tak zřejmé, že
r. 1936 i ve francouzské sněmovně kterýsi so
cialistický poslanec sklidil veliký potlesk celé
levice, když příslušné pasáže z encyklik pře
četl.
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Podstata rozdílu mezi katolictvím a so mu«, v pojmu »národ«, republikánská strana
cialismem rozhodně tedy není v »otázce soci v »zákonu půdy«, socialisté v masarykovské
ální«. O tom, jak hospodářsky a sociálně by »humanitě«, »demokracii« atd. Jenomže — a
měla se změnit nynější společenské organisace, v tom je ten háček! — všimneme-li si jejich
aby se stala lepší a spravedlivější, je možno skutečné duchovní p r a k s e, v čem konec
s katolickými znalci úspěšně diskutovat. Zlo konců je vlastně tak podstatný duchovní
podle katolictví však není jenom v pomě rozdíl mezi stranami občanskými a stranou, na
rech hospodářských a sociálních, v organisaci příklad, čs. socialistickou? Směs naturalismu
a institucích, ale především také v mravní po a liberalismu, nevěrectví, husitství, protestan
vaze člověka, v cílech a celém světovém ná tismu, katolictví... a v každém případě větší
zoru nynější společnosti — a to již je otázka či menší herese — je tu i tam. Nověji přece
náboženská.
i sociální demokracie tu a tam hlásá všelijaký
Podstatný rozdíl mezi katolictvím a socialis ten náboženský »idealismus«, husitství a ná
mem je právě v »otázce náboženské«. Ale to boženství »vůbec«! Strany »buržoasní« jsou
nijak neznamená, že tím poměr katolíků u nás, zkrátka, dnes filosoficky většinou stejně
k dnešním politickým stranám je již dokonale naturalistické anebo aspoň »liberální« a herevyjasněn a usměrněn. Rozchází-li se katolictví tické jako socialismus: nejen se tu od socia
se socialismem v otázce náboženské, nezname lismu přesně a zásadně neliší, ale naopak —
ná to ještě, že jsou mu občanské strany ne jdou často v podstatě spíš směrem socialistic
zbytně blíž. Ale stejně se nedá říci ani opačné kým než katolickým, takže nikterak není zrov
tvrzení, totiž že důvody sociální, které kato na nesmyslem, jestliže za této situace někdo
líky sbližují se socialisty, jsou za dnešních po řekne, že katolíci se liší od stran občanských
měrů tak jednoznačné, že se pro ně katolíci vlastně i víc a dvojnásob než od stran socia
listických, protože se od nich liší vedle větší
nutně musí od stran občanských vzdalovat.
Ani pokud jde o strany občanské totiž — rigorosnosti sociální — zároveň i tím, čím od
nedá se sociální charakteristika odbýt jen laci socialismu: svou katolickou právověrností,
ným slovem »kapitalismus«, jak někdy dosud svou větší rigorosnosti náboženskou.
Odpověď, kterou kdysi v německém říš
se děje: »socialistickou« myšlenku pozemkové
reformy a řízeného hospodářství přijaly i stra ském sněmu August Bebel dal liberalistickým
ny »buržoasní«, především strana agrární, a poslancům, když obviňovali socialisty z athe
požadavek státní intervence v soukromém ismu a materialismu — platí podnes. Ano, so
podnikání, omezování volné soutěže a finanč cialismus skutečně vede k atheismu, řekl tehdy
ní spekulace — je právě tak heslem socialistů Bebel. Ale kdo tyto atheistické nauky začal
jako »fašistů«. Otázka nezaměstnanosti, druž šířit a kdo je filosoficky odůvodňoval? Byli
stevnictví, nová regulace průmyslu i zeměděl to Bauerové, Feuerbach, David Strauss, Renan
ské produkce a j. nejsou dnes již programovou — liberálové! Sociální demokracie jen jejich
záležitostí jenom stran socialistických, ale staly nauky šíří dál a zasévá do mas!
se otázkou státní a programovou záležitostí
A byl to i Marxův oblíbený učitel, liberál
stran všech. Řekl bych zkrátka, že charaktero Ludvík Feuerbach, kdo razil heslo »Homo hová nivelisace stran je u nás dnes tak značná a mini deus est« (člověk člověku bohem) a tak
všeobecná, že ani rozdíl mezi stranami socia výstižně vyjádřil základní filosofickou spojku
listickými a občanskými není dnes u nás již ve vývojové čtyřčlence: osvícenství-liberalistak propastný, jak by se očekávalo a jak by mus-marxismus-bolševismus. Marxismus v libenutně být musil, kdyby jejich politické a soci ralistickém světě se objevil jako tvrdý soudce
ální názory opravdu byly tak opačné, jak se sociální, ale i jako poddajný dědic duchovní.
někdy předstírá.
S katolického hlediska pak v principu na
Právě proto teď každá strana si hledá a dů prosto není rozdílu mezi tím, dosazuje-li se na
ležitě vyzdvihuje i nějaký vyšší a spíše d u- místo Boží: člověk a třída, práce, užitek...
chovní princip, kterým by rázovitě vynikla anebo národ, půda, země, humanita! Katolic
nad ostatní a od nich se odlišila intensivněji, tví je realistické, a proto je stejně sociální jako
než jak činí v praksi sociální. Národní sjedno vlastenecké. Ale pokládá za blud jak fašistický
cení má takový ústřední princip v »nacionalis etatismus, tak i nacionalistický liberalismus;

380

a jak pustý atheismus bolševický, tak i mír
nější naturalismus socialistický. Neboť je po
každé stejně nekřesťanské, když na místo Boží
se dosazuje ať ten či onen pozemský fetiš.
Určitý a velmi konkrétní rozdíl mezi stra
nami socialistickými a občanskými ovšem pře
ce jen je — a na ten se nesmí zapomínat: je
to rozdíl v náboženském rázu voličstva.
Socialistické strany zastupují masy, jejichž
duch byl dlouhá léta živen marxismem, kdežto
občanské strany zastupují lid, který z veliké
části dosud je věrně katolický. A já věřím, že
vedoucí občanské inteligenci, byť nábožensky
byla sebe scestnější, nikdy se nepodaří odkatoličtit naše země a zejména venkov — tak,
aby občanské strany, a zejména strana agrární,
mohly někdy strpět anebo dokonce samy na
stolit takový protikatolický režim, jaký je cí
lem marxismu.
Ale na druhé straně zase je třeba rovněž při
znat a uvážit, že i mezi socialisty a ba i v sa
motné sociální demokracii jsou dnes velmi
mnozí, kterým původní marxistický atheismus
a materialismus již nevyhovuje, a kteří od pů
vodního marxismu kladně ustoupili směrem
k náboženství skoro stejně daleko jako v zá
porném smyslu značná část občanské inteli
gence ustupuje od katolictví směrem k nábo
ženské heresi a lhostejnosti. Není důvodu,
proč by vliv na lid musil být méně účinný,
když jde o vývoj příznivý, než když šlo o vý
voj opačný. A přidáme-li k tomu, že ani roz
vratný třídní boj a falešný poměr k demokra
cii nejsou již mezi našimi socialisty v takovém
kursu, jako bývaly, ba že i mezi nimi znenáhla
vrchu nabývá smysl pro demokratickou a ná
rodní solidaritu — můžeme říci, že pro kato
lictví, které nikoho předem ze spolupráce ne
vylučuje zásadně ani spolupráce se socialisty
předem a trvale není nemyslitelná. Ovšem, jde
o to, aby naděje, která spojuje, nebyla mno
hem slabší než nebezpečí, před nímž je třeba
se chránit. A zde jsme u jádra věci.
Je-li socialismus v nejširším smyslu slova
snahou o takové zřízení společenské, které by
spočívalo na společném vlastnictví výrobních
prostředků, může též katolík o této nauce vol
ně uvažovat — a to tím spíše, že koneckonců
i mezi socialisty je dosud spor, které to před
měty vlastně zkolektivisovány býti mají a
které nikoliv. Zde tedy propastných rozporů
mezi katolíky a socialisty by nebylo. Co však

je pro katolíka naprosto bez debaty a s čím
nikdy se nesmí a nemůže smířit — toť mar
xistický světový názor, který právě
(vedle stránky politické) dosud hlavně dával
všemu modernímu socialismu jeho charakte
ristický ráz.
Každá působivá spolupráce s kteroukoliv
politickou stranou a na kterémkoliv úseku její
činnosti — nutně má za následek i určité posí
lení její mocenské posice. Je tomu tak i při
»sociální« spolupráci katolíků se socialisty.
Ale jakékoliv posílení kterékoliv politické
strany dřív či později se přiměřeně projeví též
jejím charakteristickým vlivem na kulturu.
Aby tedy spolupráce katolíků se socialisty
mohla býti bez těžkého nebezpečí pro nábo
ženství a kulturu, je především třeba, aby so
cialisté konečně navždy se zřekli marxistické
ho světového názoru a definitivně se rozešli
s filosofickým materialismem. Rozhodující je,
aby socialisté co nejupřímněji se oddělili od
bolševismu i marxismu. A to nikoliv jenom
politicky a takticky, ale i v celé kulturní praksi.
Mezi socialistickými stranami, které si říkají
demokratické, a bolševickým marxismem —
musí býti nepřekročná hranice; a to nikoliv
jen proto, že marxismus není demokratický,
ale i proto, že socialistické strany, které chtějí
spolupracovat s katolíky, musí míti trvale a
přesvědčivě kladný poměr k náboženství,
Církvi, k náboženské výchově a vůbec ke všem
kulturním a mravním hodnotám, jež vycházejí
z katolictví. Je naprosto nemožné, aby kato
líci, nechtějí-li sami sebe zrazovat a kopati si
hrob, jakoukoliv politickou spoluprací zvět
šovali sílu stran, které šíří nebo podporují
nevěrecký naturalismus a které soustavně bo
jují »proti náboženskému přítmí« — byť i,
podle marxistických návodů, zatím jenom
»zbraní čistě ideovou«, totiž tak, že slovem
i tiskem: v literatuře, novinách, přednáškách
rozvracejí a převracejí jak správnou hierarchii
hodnot, tak i celou stupnici posvátných auto
rit sociálních, Církví počínaje a školou i ro
dinou konče.
Poměr katolíků ke všem politickým stranám
se může a musí vždy říditi přesně jen tím, jak
tyto strany se prakticky chovají ke katolictví.
Náboženství je nejúčinnější a nejspolehlivější
základ veškeré výchovy národní, mravní a so
ciální. I ke svědomitému plnění předpisů mo
rálky laické je třeba vyšší, spolehlivější a
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intimnější síly, než jakou může vyvinout pou
hé právní a občanské donucování! Není mož
no vytvořiti lepší společenský řád, neobnoví-li
se v lidech smysl pro vyšší lidskou důstojnost
a pro správnou hierarchii hodnot! Nuže, a co
katolictví chce, toť právě: vychovat lidi k pra
vé lidské důstojnosti. K tomu jest ovšem
třeba, aby lidé žili v důstojných podmínkách
sociálních a hospodářských. Ale hlavní pod
stata lidské důstojnosti je v duchovním
osudu každého člověka zvlášť a celého národa
úhrnem. Katolictví chce lidem dopomoci k ta
kové důstojnosti hospodářské i duchovní, na
jakou mají vrozené právo a k níž všichni
stejně byli povoláni. V tom je katolický realis
mus. A v tom se také klidně mohou sejít
všichni lidé dobré vůle.
Žádají-li katolíci — a musí nekompromisně
žádat — aby všecky politické strany měly klad
ný poměr ke katolictví, nemá tento požadavek
pranic společného s pojmem mocenského totalismu, nýbrž je to jenom požadavek rozumu
a realismu. Nejde vůbec o otázku stranickou,
nýbrž o otázku lidské důstojnosti, o otázku
života a smrti, o otázku mravního a duchov
ního, národního zdraví. Nanejvýš snad, chcete-li — ano, jde tu o jakousi totalitu, ale
jenom o totálnost lidské reality. Katolictví
znamená nám nejen obecnost a universálnost,

ale také úplnost a reálnost — dokonalý rea
lismus, totalitu reálnosti: skutečnost duše
i těla, skutečnost »přirozenou«, i »nadpřiro
zenou«. Co není katolické, co z úplné skuteč
nosti něco vynechává a vylučuje, nezná či ne
vidí — je skreslením, ilusí, chybou, defektem,
chorobou. Člověk bez Boha a bez víry není
celým člověkem. A život jenom tělesný a hos
podářský bez prvenství duchovního — jest jen
karikatura a škleb, ne život skutečný. Mar
xismus a bolševismus stejně jako liberalismus
a každý naturalismus — skreslují a mění obraz
života v tutéž bědnou karikaturu: zbavují
člověka jeho vyšší důstojnosti a ponechávají
mu jenom smysl biologický a hospodářský.
Pokoušejí se učiniti ze svobodných synů Bo
žích otroky a modloslužebníky mechanických
sil a zhoubných pudů. Praktikují v podstatě
nikoliv jenom: homo homini deus, ale i lo
gický doplněk: homo homini lupus. Jsou pro
člověka nedůstojná urážka a lež.
Katolictví lidem dává jejich skutečně lid
skou tvář a sílu. Vrací lidem zdraví. Není
proto nyní o nic méně správné nežli bylo
dříve. Není o nic méně pravdivé proto, že je
téměř dvoutisícileté. A navrátí-li se lidem
normální zdraví a lidská důstojnost — není to
reakce, jak často se pokřikuje, nýbrž pokrok!

Prof. Dr. Clement Haraoui:

KRISE DUC
HOVNÍ ELITY V EVROPĚ
Spisovatelé a filosofové upozorňují na úpa
dek svobody v poválečné Evropě. A tímto
úpadkem ve všech zemích nejvíce trpí elita.
Masa lidu netrpí tolik nedostatkem volno
sti. Masa lidu nemá příliš hluboké myšlenky
a nehoří touhou, aby mohla vyjádřiti své mí
nění, kritisovat a prohlašovat to, co považuje
za správné. Ale pro elitu každého národa svo
boda smýšlení a vyjadřování myšlenek jest ži
votem a hlavně tato svoboda jest některými
dnešními státy zrušena.
Velké nebezpečí je v tom, že omezování
této svobody bude se šířiti od státu ke státu.
Neboť jestliže masa lidu nemá námitek proti
své ztrátě svobody, dekadence svobody, za
účastenství mas, může se šířit všude. Každá
vláda totiž snáší špatně kritiku a potlačení
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kritiky a veřejného mínění jest snadné a lá
kavé. A jestliže masy netrvají na své svobodě,
autoritářské vlády mohou ji zruŠiti nejdříve
zde, pak onde a nakonec všude.
Jestliže se jim to podaří, Evropa, tak jak ji
známe, je zasvěcena zkáze. Po tisíce let Evropa
dělala pokroky, dosáhla uskutečnění všech
disciplin civilisace, poněvadž stále rozvíjela,
udržovala a ošetřovala elitní třídu mužů a žen,
majících ideál vychování a inteligence a kteří
jsou vůdci a rozdělovači světla, vkusu a zna
losti. XIX. století bylo velkým stoletím demo
kracie, demokracie však neznamenala vládu
davu, nýbrž vládu zástupců davu, zástupců
vybraných podle jejich původu, bohatství,
zkušeností nebo inteligence, jedním slovem:
vládu elity. Tato elita nemůže však zíti bez

svobody. Připravena o možnost vyhledávat
pravdu, vyjadřovati svá mínění a kritisovat,
tato elita chřadne a konečně umírá.
Zdá se, že demokracie, tak jak se vyvíjela
a kvetla v XIX. století, nevykonává již svou
úlohu v mnohé části světa. Demokracie XIX.
století, která fungovala prostřednictvím parla
mentů, trpěla menšiny a přijímala kritiky.
Existence menšin a kritiky jest nezbytná k pra
videlnému chodu parlamentní demokracie,
která jest závislá na možnosti volné diskuse.
Třetí republika ve Francii, ačkoliv kráčela do
bami velké politické vášně, zůstala stále věrna
ideálu volné diskuse i na příklad ve velice těž
kých dobách aféry Dreyfusovy. Parlamentní
demokracie může tak dlouho fungovat a uchovati si svoji prestiž, jak dlouho veřejné mínění
jest svobodné. Ale dnes jest již málo zemí, kde
by tato svoboda existovala. Bez této svobody
však evropská elita jest odsouzena.
Dekadence parlamentní demokracie jest,
jako mnoho jiných zel, následek světové války.
Jest sice pravda, že parlamentní demokracie
válku vyhrály a že režimy autoritářské byly
poraženy. Přesto však dnes, 17 let po válce,
parlamentní demokracie jest oslabena a málo
jista sama sebou, zatím co autoritářství je silné
a jisté samo sebou. Příčiny této překvapující
změny dlužno hledati v tom, že světová válka
uložila politickému a sociálnímu systému
všech válčících států přílišnou námahu (s vý
jimkou Spojených států). Ačkoliv válku vy
hrály, demokratické parlamentní státy byly jí
vyčerpány. Úžasné výlohy válečné přivedly
národy k tomu, že počaly pochybovat o vý
nosnosti demokracií. Ohromné břemeno daní,
kterými musely demokracie zatížiti občanstvo,
přispělo ještě ke zmenšení popularity demo
kratických vlád a ochudilo také měšťanstvo,
které až do té doby bylo vedoucím činitelem
v demokraciích.
Zmenšení prestiže, jímž světová válka ob
klopila demokracii, bylo ještě zhoršeno pová
lečnými nepokoji sociálními. Nezaměstnanost
rozšířila všude bídu a demokratické vlády ne
mohly nic činit k jejímu odstranění. Ba ještě
více, všechny zásahy demokratických vlád, za
vedení vysokých celních tarifů, kontingentů,
kontrol nejen že nezaměstnanosti nepomohly,
ale ještě ji zhoršily. Za těchto podmínek státní
převraty jsou poměrně snadné a jakmile jed
nou jest moc na straně státního převratu, tu

může býti užito vědeckých vynálezů, které
mají vlády k disposici, aby se nová revoluce
takřka zcela znemožnila. Letadlo, tank, slzo
tvorná bomba a moderní prostředky rychlé
dopravy dávají vládě autoritu. Tak zmizela
nyní demokracie skoro v celé polovině světa.
To jest jádrem dnešní krise elity, lidí, kteří žili
v tradici myšlení a studia a od nichž závisí
evropská civilisace. Neboť jest a vždy byla
evropská elita.
Evropská elita nahradila postupně rodovou
aristokracii, která vládla ve středověku. Lenní
aristokracie zmizela a její vedoucí místa byla
obsazena učenci a civilními úředníky. Tito
muži v taláru byli zároveň i ducha národního
i ducha evropského, neboť ačkoliv byli měšťa
ny původem, zůstali aristokraty duchem.
Aristokracie je vsesvětová a elita, která se liší
od ostatních svým vzděláním a svým kritickým
duchem, byla aristokratickou a proto také vŠesvětovou. Aristokraté měli samozřejmě také
národního ducha, byvše vychováváni pro stát
ní službu a byvše oddáni státním zájmům, ale
ačkoliv byli nacionalisty, jejich duch snášeli
vosti a vzájemného porozumění, jejich aristo
kratické nazírání na věc jim dávaly pocit mezi
národní solidarity, ať již náleželi ke kterékoliv
národnosti. Proto také pokud elita byla vůdčí
silou moderních států, nacionalismus se ne
mohl státi upřílišněným.
Francie byla po tři století zemí správně spe
cialisovanou na dodávání elity. Francie má ve
svém lůně aristokracii ducha, která má sku
tečně vynikající kritické schopnosti. Kritický
smysl a jasnost podání jsou známkami nejširší
a nejlidŠtějŠí intelektuální kultury a tyto
známky jsou trvalými znaky francouzského
ducha. Tento duch, tento způsob uvažování
a tato metoda jsou obzvláště příznivé k pro
pagaci ideí. »Existuje evropská atmosféra,«
píše Albert Sorel v prvém díle knihy »Evropa
a francouzská revoluce«, »stejné myšlenky
jsou rozšířeny všude. Všechny jsou francouz
ské a nalézají ve Francii nejdokonalejší vy
jádření.« V XVIII. století francouzská elita za
dob Voltaira, Montesquiera, Vauvenarguea a
Helvétiusa řídila evropský názor, jestliže ne
mohla říditi ve Francii starý režim a poskyto
vala skoro všechny státní ministry a vysoké
státní úředníky červencové monarchie, druhé
ho císařství a Třetí republiky. V politice jest
charakteristickou známkou této třídy její sná
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Šelivost a nevýbojnost jak ve vnitřních, tak
i v mezinárodních věcech.
Po válce byla Evropa otřesena velkou
změnou.
V jistých státech se konala v pravém smyslu
válka proti intelektuálům, válka proti kultuře,
válka proti svobodě. Utvořily se podmínky, za
kterých, jestliže se zevšeobecní, evropská elita,
snášelivá, vsesvětová, Širokého rozhledu, ne
bude moci prostě existovat. Násilí a množství
jsou pány politiky místo veřejného mínění;
oportunistická politika má přednost před
spravedlností. Kariéra již nepatří talentova
ným. Vyjadřování názorů již není svobodné.
Změna povahy demokracie, nedostatek její
důvěry v sebe samu, její svolení k diktatuře,
její chvat přenésti sílu své váhy a svého počtu
na jednoho Člověka nebo skupinu lidí, vše
chny tyto úkazy mohou býti vysvětleny světo
vou válkou. Neboť ve válce znamená mravní
síla mnoho, ale moc a množství znamenají
patrně ještě více. Poslední válka nám zane
chala hrozné dědictví: víru v násilí.
Válka vytvořila ovzduší, ve kterém vášně se
vzňaly, duch dohody byl odstraněn. Když jest
dohoda nemožná, společnost jest odkázána na
extrémy — s jedné strany na diktaturu a
s druhé na komunismus. Tak zasadila válka
hroznou ránu parlamentní demokracii, která
nemůže pracovat bez dohody.
A navíc ještě válka zanechala za sebou dě
dictví strachu a úzkosti. Národové si uvedor
mili, že moderní válka není již soubojem pro
fesionálních armád, ale zápasem na život a na
smrt mezi národy s tou vyhlídkou, že poražený
bude vyhlazen. Tento strach z budoucích hrůz,
které jsou nenapravitelné a bezmezné, zne
klidnil demokracii, odňal jí sebedůvěru, učinil
ji nesmělou.
A ještě jedno dědictví války uškodilo demo
kracii, a to jest zesílení rasismu. V předvá
lečné Evropě přicházely také v úvahu otázky
rasové a mírové smlouvy učinily mnoho k roz
řešení těchto otázek. Ale, ačkoliv politická
mapa Evropy jest mnohem lépe uspořádána
než před válkou pokud jde o rozdělení národ
ností, přece rasistické vášně se neuklidnily.
Otázka kladená již od války — otázka minorit
— udržuje stále plamen těchto vášní. V míro
vých jednáních nebylo možno připojiti vše
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chny menšiny k jejich rase. Některé z menšin
musely býti ponechány uprostřed majorit, kte
ré jsou jim cizí — což jest existenční podmín
ka úplně slučitelná se svobodou a dobrou vlá
dou. Ale národnostní většiny nezacházely vše
chny s menšinami s vážností a snášelivostí.
Často se pokusily vnutiti mocí hroznou poli
tiku asimilacní, v jiných případech pohlížely
na ně s nenávistí a opovržením. Menšiny re
agovaly přirozeně na toto jednání a těžce ne
sou, že s nimi bylo jednáno nespravedlivě: a
výsledkem toho jest, že dnes jest rasismus stej
ně silným jako před válkou. Rasismus vytváří
a udržuje antipatie mezi národy a tyto anti
patie znesnadňují Činnost demokratických in
stitucí v každém státě, kde se setkává více ras.
Rasismus také vede k válkám a všeobecnému
zmatku v mezinárodních stycích.
Nynější obrození rasismu jest provázeno
duchem nesnáŠelivosti, který se zdá býti ne
slučitelným s moderní civilisací a který jest
jistě neslučitelný s demokracií. Spočívá v tom,
že odpírá svobodu jednotlivcům a menšinám
a jest osudným vývoji evropské elity, jež jest
podmíněn svobodou vyjadřování a chování a
svobodou pohybu. Francouzové, kteří dávají
stále ještě světu elitu největších kvalit, jsou
jednou z národností světa, která jest nejméně
nakažena duchem rasismu. V aféře Dreyfusově Francie prošla křísí antisemitismu, krátkou
a prudkou, a zažehnala tuto epidemii. Fran
couzové, Angličané, Švýcaři a Američané mají
všichni velmi vyvinuté národní smýšlení. Kaž
dá z těchto národností se vyrovná ostatním
v soudržnosti a v důstojnosti; a přesto žádná
z nich není složena z jedné rasy. A právě tito
národové těší se největším civilním svobodám
mezi všemi národy. Můžeme tvrditi, že býti
Francouzem neznamená náležeti k jedné rase,
ale k jedné civilisaci: francouzská civilisace
jest plodem francouzského národa. Tato kul
tura, tato civilisace tvoří princip nejmocnější
asimilace, která existuje na světě. Francie ne
má rasových minorit, ačkoliv sta, tisíce, možná
miliony mužů a žen se usídlilo ve Francii, při
cházejíce po celá staletí odjinud.
Jest důležito, aby přítomná krise evropské
elity byla dobře pochopena všude, aby se
mohly činiti pokusy k jejímu odstranění.

František Kobliha:

KOSMICKÁ VISE
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J. Svítil-Karnik:

T. G. MASARYK V POLSKÉM ZRCADLE
Polský spisovatel a publicista Jerzy Bandrowski, také u nás šíře známý a dobře poučený o našem
národním životě, uveřejnil ve čtyřech číslech poznaňské »Kultury« řadu vzpomínek na zvěčnělého
presidenta Osvoboditele. Podáváme je tuto ve formě značně zkrácené, ale obsahující vše, co pod
statného a pamětihodného zaznamenal polský autor o T. G. Masarykovi, k němuž měl vždy kladný
poměr a jehož význam plně uznává. Posuzuje-li při tom tu neb onu stránku velké osobnosti se
svého, polského stanoviska, má na to právo a pro nás je to dvojnásob zajímavé i poučné. V čem se
Polák mýlí, čtenář sám si opraví.
★

Když už se vědělo, že president Masaryk umírá — počíná Bandrowski téměř doslovně ■— jal
jsem se o něm přemýšleti jako o člověku, jako o vynikajícím člověku, s nímž jsem se nejednou
v životě setkal, a jako o někom, na nějž se nezapomíná. Vzpomínky své na tohoto muže, jehož jsem
miloval a který mne měl také rád, jsem potom rychle vrhl na papír jako řadu mžikových obrázků.
Lze v nich spatřiti skutečného Masaryka od universitní katedry přes vojnu až k presidentskému
křeslu na Hradčanech.
Dlužno předem připomenouti: Masaryk jako velký patriota byl nucen občas se spolčovati s lidmi,
kteří mu mohli platně pomáhati v zápase o národní osvobození. Je možné, že byl svobodným zed
nářem. Nevíme to určitě. Ale svobodným zednářem byl i největší buditel českého národa, Dobrov
ský. Nemusí každý zednář být volnomyšlenkářem, jako nebývá zednářem každý sprosťák, plivající
špinavou slinu na víru a církev.
Masaryk nebyl atheistou. Byl husitou, členem sekty, jejíž vyznavači dovedli hořeti na hranici
za své přesvědčení. Mohl se mýlit, ale snaže se pracovat pro dobro lidstva, žil v duchu Kristově.
Člověkem byl čistým.
Na katedře.

Tato kapitola začíná líčením ponuré posluchárny v Klementinu, naplněné posluchači praktické filo
sofie. Na vyvýšeném stupni za stolem stojí profesor, pěkně utvářené hlavy, výmluvných očí. Jsou
to oči moudrého filosofa? Ano, ale zároveň oči blouznivce, poety. Štíhlá postava, odměřená, ale
pevná gestikulace. Takový byl tehdy prof. Masaryk, zbožňovaný studenty, naděje české inteligence.
I Němci mluví o něm s úctou a bázní: Der grosse Czeche!
Náhle — prof. Masaryk zvedá hlavu. Bleskly šedé oči za skly skřipce. Pohlédl přímo, jakoby
komusi do tváře. Komu? Pravdě!
Jasný tenorový hlas mluví s důrazem a přesvědčivě: »Pánové, aby mezi námi nebylo nějakého
nedorozumění: Bůh jest!« (I v originále stojí tyto věty česky.)
Hle, učencovo vyznání víry. Světový názor — a nikoli materialistický. Ale proč to?
Protože profesor logiky (Krejčí) svůj zahajovací výklad počíná větou: »Pánové, aby mezi námi
nebylo nějakého nedorozumění: Boha není!«
Masaryk nebyl atheistou.
Sehr gefährlich.
V další episodě se ocitáme v kavárně na Malostranském rynku. Bandrowski tam chodil na černou
kávu s německým studentem, s kterým za svých pražských studií bydlel v Nerudově ulici. Jednoho
ponurého zimního odpoledne zase tam usedli nad časopisy. Náhle Němec zavadí loktem o Poláka:
»Da haben Sie ihn!« »Wen denn?« »Den Masaryk! Dort, am Fenster.« Seděl skutečně u okna nad
novinami. Stavoval prý se tam denně. Pravděpodobně ho vábila maloměstsky skromná místnost
a klid.
Německý student se šeptem rozhovořil: »On jistě jednou rozbije Rakousko a stane se presiden
tem české republiky. Der Mann ist gefährlich, sehr gefährlich!«
»Nevěděl bych proč,« pokrčil Bandrowski rameny. »A že by ho v takovém případu vláda
nezatkla?«
Němec kroutil hlavou: »Es geht leider nicht, es geht nicht!« A dodal: »Za ním stojí celý svět.«

Na číhané.
Franz Josef se dlouho na Prahu hněval, ale konečně přece do ní přijel na týden, nevím už z jaké
příčiny — vypravuje dále Bandrowski. Sám přebývaje v horní částí Nerudovy ulice, měl slavnostní
ruch z první ruky. Líčí obšírně přípravy, uvítání i slavnostní ruch obecenstva, dost neochotně se
rozehřívajícího do loyálního nadšení. Z tlačenice zvědavců uchýlil se náš Polák do zátiší na Petříně.
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A hle, nedaleko něho stál pod košatým stromem prof. Masaryk, hledě k Hradčanům, odkud právě
za hlaholu bubnů a trub vyjížděl vídeňský panovník. Masaryk ho zamyšleně sledoval očima.
Nebylo na té situaci nic zvláštního. Starší pán přihlíží zajímavému divadlu. »A přece — nic
plátno — jakési napětí tu musilo být ve vzduchu, neboť když jsem se na toho profesora filosofie
zahleděl, měl jsem dojem, že ten okamžik má svou hrůzu — že hrozný je ten člověk. Kdož by mohl
věřit, že on vyžene z toho nádvoří a zámku generály, bílé i zelené chocholy, že dost brzy nebudou
už tam bílé koně vozit potomky césarů, nýbrž že tam zajede on, syn lidu, Slovák, kdysi kovářský
učeň — div ne jeden z těch, kteří chodili k nám drátovat hrnce se svazkem pastí na myši přes
rameno.«
Intermezzo.
Na tomto místě autor vzpomíná, s jakými názory přišel před lety z krakovské university do Prahy
na další filosofická studia. Podceňoval pohrdavě Francii, jako »skrz na skrz degenerovanou«,
s uctivým respektem cenil německý pořádek, německou armádu i německou vědu — naprosto ne
věře v Slovanstvo. A přece jel do Prahy s úmyslem pracovat pro slovanskou vzájemnost. Soudil
takto: Jestliže na Francouze nemožno spoléhat, a jestliže Němci — stejně jako Prusové ■— jsou
nesmiřitelnými nepřáteli Poláků, snad by bylo možno s Cechy, Slováky a Jihoslovany utvořiti svaz
Slovanů západních a jižních, který by dovedl vlivně působit na Rusko a je příměti, aby se postavilo
proti Němcům a takto s ostatními Slovany zabezpečilo světu mír. K tomu B. připomíná, že tuto
dalekosáhlou myšlenku mu nevnukl ani Kollár, ani Mickiewicz, nýbrž jeho vlastní matka.
Přiznává potom, že v Praze značně se rozšířil jeho rozhled, naučil se tam pracovat literárně
i publicisticky, pochopil a prokoukl s českého hlediska politiku rakouských Němců — a došel
k přesvědčení: ceterum censeo Austriam esse delendam. Po desetiletém pobytu v Praze vrátil se
do Lvova jako člen redakce »Slowa polskiego«.
Po této retrospektivě ocitáme se s Bandrowskim ve světové válce, a to r. 1915 v Kyjevě, kde
se právě tvořily první české vojenské prapory z někdejší »Družiny«. »Byl jsem přívržencem bojovné
organisace české, a mrzelo mne, že my nemůžeme v Rusku z pochopitelných důvodů přistoupit
k vážnější vojenské akci.« Až r. 1917 po výbuchu ruské revoluce bylo konečně jasno, že ve zmatku,
k jakému co nevidět musí dojiti, dlužno míti zbraň pohotově. Bandrowski se opět především zajímá
o to, co robí Češi. Měli tehdy už dvě brigády a připravovali třetí. »My zatím jsme nedělali téměř
nic — a co se dělalo, bylo špatné.« V ten čas napsal B. knihu '»Bílý lev« <— od první do poslední
písmeny čiré vyznání všestranných sympatií k českému národu.
(U nás vyšla r. 1919 současně ve dvou překladech.) Autor velkých životních zkušeností vzpomíná
tu předem dobrosrdečné ženy, své někdejší pražské bytné. V její osobě vidí a uctívá Český lid. Líčí
v dalším náš život kulturní i politický, poučuje polského čtenáře správně o poměru česko-polském,
píše o Slovácích a maďarském útisku, oceňuje význam české Moravy. Potom se ocitá ve víru
světové války. Sleduje účastně náš zahraniční odboj, jehož slavnou bitvu u Zborova neváhá srovnati s Košciuszkovým vítězstvím u Raclavic, radostně dodávaje, že tu »Bílý lev ukázal drápy«.
Celá kniha je svědectvím o pravdivosti slov, která B. klade do úvodu: »Cechy a Polsko jsou pro
mne nerozlučný.«
Popisem zbrojné akce české měla být knížka dráždidlem pro Poláky k podnícení ctižádosti
a aktivní rivality. V tom směru skutečně působila, setkavši se u autorových rodáků nejen s protesty,
ale také s činorodou odezvou. Především byl Bandrowski vyzván, aby jednal s Cechy. Šlo o to,
aby Češi, kteří tehdy ve všech zajateckých táborech měli své jednatele, jednak sami agitovali mezi
polskými zajatci ve prospěch tvořící se polské armády, jednak uvolnili Poláky, kteří vstoupili do
vojska českého. Rozhodnouti o tom měl Masaryk, jenž se zatím z universitního profesora stal voje
vůdcem. Toho času byl v Petrohradě jako předseda Československé národní rady.

V čele armády.
Bandrowski se sešel s Masarykem v Kyjevě v létě 1917. V hotelu, kde vůdce českého odboje
bydlel, čekal na něho Bandrowski v živé debatě s českými společníky. Konečně se objevil Masaryk.
»Vypadal zrovna tak jako v Praze a stejně si počínal, přirozeně, svobodně, bez jakékoliv pózy,
s půvabem a jistotou staršího, dobře vychovaného gentlemana. Jen brada trochu zešedivěla.«
»Jak se máte, pane Bandrowski?« ■— podal mi ruku a přisedl k našemu stolu. Nepamatuji zcela
určitě, co všecko jsme mluvili. Něco jsem o tom napsal v »Červené raketě«. Jenom to dobře vím,
když jsem mu přednesl naši prosbu ve smyslu výše uvedených požadavků, že ochotně se vším
souhlasil.
»Vydám vojsku rozkaz a učiním vše, co bude v mé moci. A velmi by mne těšilo, kdyby Poláci
udržovali s námi kontakt.«
Vydám rozkaz! — hle, čeho byl v případu potřeby schopen tento humanista! Nová moc však
filosofa v ničem nezměnila. Byl v dobrém humoru, vesel, a bylo patrno, že ten rušný život jde
mu k duhu — píše Bandrowski doslova.
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Krátce poté byl Bandrowski požádán redakcí »Dzienniku Kijowskiego«, aby Masaryka požádal
o rozmluvu, určenou pro tisk. Náš vůdce ochotně svolil. Sešli se v hotelu a sepsali společný

projev. Týkal se rozličných aktualit, předem ovšem československého zbrojného postupu. Další
cituji doslovně:
Masaryk dotkl se také otázky česko-polskě. Třeba tu předem říci, že tento člověk vpravdě
šlechetný a dobrý, vzácný idealista, byl nám upřímným a věrným přítelem. Rodem Slovák, z otce
Slováka a matky Němky (Masaryk sám pravil: »Byla Hanačka rodem, ale vyrostla mezi Němci«
■— pozn. ref.), z rodného domu si přinesl pouze známost řeči slovenské a německé. Česky se naučil
teprve v gymnasiu. Prvním slovanským jazykem, jemuž se učil, byla polština. Jeho duch se v mla
dosti vzdělával a vytvářel pod vlivem tří polských básníků-věštců. Ani Masaryk nebyl politickým
prospěchářem, nýbrž idealistou. Byl tak šťasten, že mohl být idealistou.
Proto také o Polsku, které má přijití a býti obrozeno, mluvil netoliko s úctou, nýbrž i s hlubokým
procítěním. Pamatuji, jak tehdy obrátil ke mně svou milou, moudrou tvář s čistýma, jasnýma očima,
jak mluvil slovy nejprostšími, ale z hloubi duše, tónem velmi vážným vyznávaje, jak vroucně by si
toho přál, aby poměr k Polsku byl co nejlepší.
Zmínil jsem se o Těšínsku. Odvětil: »Podívejte se, pane Bandrowski, my máme větší průmysl
než vy a proto potřebujeme více uhlí. Nám přece nejde o slezskou zemi ani o slezské Poláky, pouze
o to uhlí.«
»A jak to provésti?« — ptám se.
»Buďte klidni« — odpověděl. »Naši i vaši politikové jistě na to najdou jakousi formuli. Do
hodneme se.«
Byl si toho jist. Nepochybuji.
Nežli jsme se rozešli ještě řekl: »Já osobně ničeho bych nenamítal proti státní unii Českosloven
ska s Polskem.«
Pravil to zcela upřímně. Vážně, s rozmyslem. Tak, jak to myslil. Masaryk se vůbec vystříhal
falše. I v politice byl stoupencem pravdy.
Ostatně — co mohl tímto výrokem získat — v očích politiků ruských, v očích polských čechofobů, v očích českých polonofobů? Tak daleko, až k samé státní unii sahající přízeň i důvěra v Polsko
mohla vyvolati jedině nevlídnou kritiku mnoha nepřejících!
Masaryk tehdy vyslovil to, co cítil a myslil.

Další styky.

Krátce po uveřejnění této rozmluvy ustanovil prof. Grabski, aby se znova vešlo v užší styky
s Masarykem. Pisatel vyslovuje na tomto místě podiv, proč Grabski nešel k Masarykovi sám, když
s Masarykem se neostýchali mluvit Wilson a jemu rovní. Byl k němu s polské strany tehdy vyslán

jakýsi Biega, jejž Bandrowski uváděl k českému vůdci. O tomto Biegovi se doufalo, že bude orga
nisátorem polského vojska, on však nedělal nic, jen řečnil v táborech, vlastně byl »rozbíječem
schůzí«, demagog. Masaryk sice skutečně vydal rozkaz, aby Poláci byli propuštěni z českosloven
ských formací, ale Biega se nijak o to nestaral, aby uvolnění vstoupili do polského vojska.
Z té doby Bandrowski ještě připomíná, že v Kyjevě toho času polská společnost sehrála Slowackého »Baladynu«. Pro jedno představení zakoupeno bylo hlediště českým legionářům. Také
Masaryk se hry účastnil, a jak už byl ve všem důkladný, požádal hned Bandrowského, aby mu
Slowackého dramatickou báseň zapůjčil.
Co lze očekávati.

V říjnu 1917 odejel Masaryk do Petrohradu, odkud se vrátil po Novém roce 1918, kdy už byl
Kyjev dobyt bolševickou divisí Masarykovou, Bandrowski byl v únoru opět vyslán k českému vůdci
na výzvědy, čeho lze se nadíti: »Masaryk ochotně přislíbil, že mi takový interview pro tisk napíše.
Vděčně jsem slib přijal. Ale nastaly zlé a nepokojné časy. Cosi se blížilo, jakési nebezpečí - ale
nikdo nevěděl vlastně co a odkud. Masaryk slíbené neposílal. Sel jsem tedy za ním. V hotelu
jsem zastal u Masaryka shromážděny funkcionáře Československé nár. rady a důstojníky. A co
jsem slyšel -— tento učenec a profesor i z revoluce učinil předmět své vědy, přesně vykládaje
a rozebíraje události i záhady. Zároveň se dovídám, že vůdce zároveň udílí disposice a rozkazy
k odjezdu. České vojsko ustoupí hlouběji do Ruska, Národní rada přesídlí do Petrohradu • • pro
tože sem táhnou Němci.«
Už druhý den také Bandrowski ve společnosti Čechů Tučka a kapelníka Hřímalého tlačil se
mezi desertéry všech ruských front -—• ujížděli předposledním vlakem z Kyjeva do Moskvy. Násle
dujícího dne setkal se Bandrowski s Masarykem, když oba vystoupili na okamžik z vagonu na
malé stanici. Kolem zasněžená pole a hlídky »továryšů«.
Oslovil mne: »Jak se máte, pane Bandrowski?« (uvedeno česky).
»A co pan profesor robí?«
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»Utíkám« — zasmál se vesele. »Jedu s anglickou misí do Petrohradu. A vy?«
»Jedu do Moskvy.«
»Naše tam ještě najdete.«
Byl v dobrém rozmaru. Všecka protivenství osudu snášel s veselou myslí. Zjistiv to, sám jsem se
tázal žertovně: »A co bude s naším interviewem? Čeho se lze naditi?«
»A — ten interview!« usmál se Masaryk. »Ano, je pěkně napsán, ale zůstal v hotelu. Němci si
ho mohou přečíst.«
»Ale — co tedy přece máme očekávat?« Masaryk se zasmál, až mu skřipec sklouzl s nosu.
»Čeho se lze naditi« <— opakoval, usadiv skla před oči. — »To je prosté, pane Bandrowski.
Toho, čeho se nikdo nenadá! Rozumíte?«
Zavrtěl jsem záporně hlavou. V té chvíli už se vše řítilo zpět do vagonů. Loučím se s Masa
rykem. »Nazdar, pane Bandrowski« —■ volal za mnou. To bylo naše poslední setkání na ruské půdě.

LI cíle.

Roku 1922 byl Bandrowski pozván ministerstvem věcí zahraničních do Prahy. O bližším důvodu
své cesty se nezmiňuje. Zato se obšírně rozepsal o dojmech, jimiž na něho po řadě let působila
Praha, očividně rostoucí a překotně měnící svůj někdejší háv, ne vždy k svému prospěchu. Vytýká
zejména novostavbám, že nedovedly monumentalisovati českého ducha. Vše, co v hlavním městě
svobodného státu zbudováno, mohlo by stát v Důsseldorfě, Leningradě nebo v Birminghamě.
V rozmachu podnikatelské ziskuchtivosti zaráží polského hosta, jak tu všude vystrkuje rohy
materialisticko-liberální snobismus, honosící se vulgárním bezbožectvím. Vidí ho také v tom, že
jedna trať elektrické dráhy, která mívala na přídi vozu k označení směru nápis »Olšany«, změnila
ho za »Krematorium«. I toto »pars pro toto« je nechutnou propagandou a reklamou.
Za průvodce novou Prahou přikázán byl Bandrowskému úředník z ministerstva, o jehož ciceronství se vyslovuje velmi skepticky. »Vodil mne ustavičně po všelikých institucích atheistických,
ukazoval, jak se pálí mrtvoly, jak to vypadá ve škole bezkonfesijní. Nepostrádalo to sice zajíma
vosti ■— ale nebylo v Praze nic jiného, čím by bylo lze se pochlubit? Samo zednářství jako nejvyšší
vymoženost kultury znamenalo pro mne příliš málo. Ostatně se to ani neshodovalo se skutečností.
Pražáci sice zednařili už před válkou, zednáři také část legionářů — ale chrámů je v Praze dosud
mnoho a bývají při bohoslužbách naplněny. Nejméně čtyři pětiny celého národa věří, modlí se
a navštěvují kostely. Nač tedy ten zednářský nátěr a reklamy?«
Bandrowski nebyl tudíž nadšen novotami, jež shledal v hlavním městě osvobozeného státu. Zato
mu velkou radost způsobila zpráva, že ho pan president zve k audienci ten a ten den o 6. hodině
večerní. »T. G. Masaryk, který vypudil z Prahy Habsburky, zval tu k sobě na besedu starého
známého ještě z let předválečných, nenáročného literáta, o němž věděl, že za války se na něho
mohl ve všem spolehnouti na své výpravě proti společně nenáviděné dynastii. Starý pán věděl, že
ho nebudu o nic prosit, že od něho nic nechci, že nedbám o kariéru <— byl mi před tím nabídnut
lektorát polského jazyka, z něhož po dosažení doktorátu a habilitaci bylo možno se státi profesorem
literatury polské, ale nechtěl jsem.«
Následuje líčení zamžené večerní nálady na Hradě, kam se Bandrowski dostavil v určenou
hodinu. Uveden byl do čekárny, kde ho čekalo milé překvapení. Komorník, který tam konal službu,
oslovil ho bezvadnou polštinou. »Zdánlivě nic tak zvláštního. Každý může umět polský, zejména
Cech. A přece — bylo totiž známo, že president Masaryk, kdykoliv chtěl osobnost k slyšení po
zvanou vyznamenat, připravil jí ke vstupu zřízence, který ovládal hostův jazyk. Tentokráte to ke
všemu byl ještě můj vrstevník. Pocházel přímo z Rzeszowa, mého rodiště a pamatoval i mého otce,
který tam začínal lékařskou praxi. Nebyla to jen náhoda, nýbrž dojímavá delikátnost starého pána.
Když odešlo několik francouzských důstojníků, vstoupil Bandrowski. Přijal ho ceremoniář
dvora, dr. Jiří Guth. President nedal na sebe dlouho čekati. Ladná, vysoká postava v černém
úboru, jemná lebka se zábleskem skel u kořene nosu. A tenorový hlas zazněl jasně, přirozeně,
vesele a srdečně: »Jak se máte, pane Bandrowski?« (Rozmluva uvedena i v polském textu česky.)
Ani stopy po nějaké obřadnosti nebo pompě.
Odpovídám: »Moje úcta, dobrý večer, pane presidente.«
Sel mi vstříc a podávaje ruku, zavedl mne ke stolu.
»Tak si sedněte,« řekl sám sedaje, »a jak se vám líbí Praha?« Vypadal výborně a byl očividně
v dobrém rozmaru. »Kdy jsme se viděli naposled?«
Připomněl jsem setkání na ruské stanici, kdy se ustupovalo z Kyjeva před Němci, zmíniv se také
o zapomenutém konceptu na interview.
»Aha, usmál se president. »Co lze očekávat? «—• No, to už dnes není aktuální.«
Došlo ovšem i na nové aktuality. Nadhodil jsem příliš vybujelé sebevědomí Cechu a jejich
šovinismus.
Zdálo se, že president mi nerozumí.
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»Šovinismus? Vždyť přece jsem národní demokracii vůbec nepřipustil ke slovu! Kramář mlčí,
nikdo z jeho strany nemá se mnou co mluvit.«
President má za to, že šovinisty jsou toliko »Mladočeši«. Už vidím, že si neporozumíme. Je tu
zřejmě vliv davu či množství na jednotlivce. Není snadno se opřít takovému působení.
Mluvím o příkrém poměru Cechů k nám, o zadržení transportu s válečným materiálem v čase
naší vojny s bolševiky. President vysvětluje:
»Sami jste ten. čas také měli obtíže se svým dělnictvem. Vlivem blížících se bolševiků byla atmo
sféra velmi podrážděná. Znáte smýšlení našich dělníků. Bylo třeba veliké opatrnosti. Bylo těžko
vykonávat na ně nějaký nátlak. To mohlo špatně dopadnout a vyvolat výbuch!«
Vzpomněl jsem také na vojenský zápas polsko-český o Slezsko a připomněl, jak prof. Masaryk
svého času v Kyjevě mne ujistil, však že politikové najdou příhodnou formuli.
»Ta formule se našla« —■ přerušuje mne president.
Namítám: »Formule, vnucená vojnou.«
»Optejte se na to mého zahraničního ministra,« pokračuje president. »Ostatně — jinak lze mluvit
předsedovi revolučního svazu a zas jinak hlavě státu.«
Chápu, k čemu může nutit »státní nezbytnost« . . . Přecházíme na jiné thema, méně choulostivé,
také na knihy.
»Potřebujete z nich něco?« — ozval se hned profesor a humanista. Zvoní na tajemníka a diktuje
mu dlouhou řadu knih, které mi má zítřejšího dne dodat do hotelu.
Po odchodu tajemníkově ještě chvíli se hovořilo. Cítím však, že už je potřeba se zvednouti.
Děkuji za slyšení a poroučím se. Starý pán se loučí srdečně. V duchu jsem jist, že už se víckrát
neuzříme. Starý pán je neskonale milý — ale jinak se mluví člověku, je-li vůdcem revolučního svazu
a jinak hlavě státu. S vůdcem revolučního svazu měl jsem vždy o čem mluvit — hlava státu má
na to své ministry.
»Pozdravujte všecky známé,« končí pan president a výslovně je jmenuje. Podal mi naposled
ruku: »Nazdar!« Tiskna podanou ruku, stál jsem hluboko skloněn. V duchu jsem se loučil
s vůdcem revolučního svazu. Když jsem zvedl hlavu, měl jsem před sebou hlavu státu.
Sestupuje ke své staré Nerudově ulici, kde jsem půl třetího roku bydlel, uvažoval jsem: Těžko,
velmi těžko je zůstat sám sebou, vládne-li se milionům. Tomu vlivu podlehl i tento učený filosof.
Splývá s duchem celku. —
Načež Bandrowski v melancholické náladě usedl do auta a zajel k Flekům na černé pivo. A tímto
»ústupem ze slávy« — ve stylu věru víc českém než polském —■ končí řadu svých vzpomínek.
★

Dopisuji tato excerpta ve dnech, kdy československá vláda vyjednává se zástupci polské menši
ny, a kdy touha po novém sblížení s polským státem u nás a vice versa s Československem v Polsku
ozývá se sice dosud nesměle, ale stále naléhavěji. V té chvíli jakoby z lánského hřbitova zaznívala
k nám věčně památná slova presidenta Osvoboditele, Bandrowským zaznamenaná, o jeho názoru
na možnost česko-polské státní unie ...
Ale vzpomeňme ještě také stanoviska dvou dalších duchových vůdců našeho národa. Kladný
poměr Josefa Pekaře k Polsku jsem podle vlastních zkušeností vypsal v 15.—16. čísle tohoto listu.
Ze Zápisníku F. X. Saldy (roč. VII., č. 2. a 3.) pak cituji: »Poměr mezi námi a Poláky je jak
známo do krajnosti napjatý, bolestně podrážděný a nepřátelský. Je-li to jedněm z nás záminkou
k zatínání pěstí, jiným mělo by to být podnětem k zpytování svědomí: zeptat se, jsme-li tak úplně
bez viny na tomto nedorozumění.«
Zavírám článek episodou z r. 1932. Tehdy navštívil prof. dr. Krofta, dnešní zahraniční ministr,
Krakov. Před jeho přednáškou uvítal ho na půdě universitní rektor P. Konst. Michalski vřelým
proslovem, v němž vyslovil přesvědčení, že tajemství národního štěstí a státní síly tkví v součinnosti
a naprosté jednotě obou nejzápadnějších národů slovanských.« (Slovanský Přehled, roč. XXIV.)
Nepochopí-li toto tajemství naši současníci, vládnoucí kormidlem státních lodí, jejich synové
bohdá budou moudřejší a šťastnější.

ŠPANĚLOVÉ O SOBĚ
Další výtah ze studie »Španělská národní válka se stanoviska mravního a právního«
od Menendeze^Reigady O. F.

Uznáni zřízené moci. Chování a nauka církve.
»Církev, strážkyně nejsprávnějšího a nejvznešenějšího pojmu politické svrchovanosti, protože ji
odvozuje od Boha, původce a základu vší autority, nepřestává nikdy vštěpovati příslušnou úctu
a poslušnost ke zřízené moci i v době, kdy jí její opatrovatelé a představitelé zneužívají proti ní . . .
S touto poctivostí, která přísluší křesťanu, španělští katolíci uznávali občanskou vládu ve formě
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skutečně existující a v mezích vytvořené zákonitosti užívali všech práv a konali všechny povinnosti
dobrého občana.« Tak čteme v kolektivním prohlášení španělského episkopátu z konce r. 1931,
tedy po půlročním trvání španělské republiky.
V těchto řádcích je dokonale shrnuta nauka církve o této důležité otázce. Chceme ukázati, že
tyto zásady nijak nezahrnují n sobě odsouzení národního hnutí španělského, jak by snad se někdo
mohl domnívat.
Za tím účelem nejprve rozvedeme nauku církve do několika vět, jež odůvodňují povinnost
uznávat světskou vrchnost, a v druhé části ukážeme, kdy máme volnost jednání.

I.
1. Církev a křesťané jakožto křesťané nemají užívat na svou obranu zbraní.
Kristus praví: Království mé není s tohoto světa. Kdyby bylo s tohoto světa mé království, slu
žebníci moji zajisté by zabránili, abych nebyl vydán Židům; ale nyní království mé není odsud.
(Jan 18, 36.) Proto přikázal Petrovi schovat meč do pochvy, když Ho chtěl brániti (Jan 18, 11 )
a jako tichý beránek se nechal přivést až na kříž. Své učedníky posílá jako ovečky mezi vlky
(Mat. 10, 16) a jen jim doporučuje: »Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utecte do
jiného.« (Mat. 10, 23.) Ale nikdy je nepoučuje, aby byli lvy na vlky nebo se bránili, když s nimi
zle nakládají a pomlouvají je, nýbrž doporučuje jim spíš, aby neodporovali zlému; udeří-li tě kdo
v pravé líce tvé, nasaď mu i druhé (Mat. 5, 39). Tohoto chování církev vždy následovala před
zuřivostí tyranů a pronásledovatelů a tak si zajistila vítězství proti mocnostem tohoto světa silou
božského slova a slibem svého věčného trvání.
2. Církev neprohlašuje zákonitost nebo nezákonitost zřízené moci a proto její chováni nemůže
být jiné, než že uznává a poslouchá moci, ať je jakákoli.
Církev se nevměšuje do této věci ne proto, že by k tomu nebyla oprávněna, nýbrž aby předešla
větší zlo, které by vyplynulo z jejího vměšováni do záležitostí politických, jež tolik rozvášňují lidi.
Tak jedná velmi obezřetně, ponechávajíc lidem, aby si sami rozhodli tyto věci, a zůstávajíc na výši
svého božského poslání nad státy a jejich formami. Kristus též poručil dávati, co je císařovo,
a nerozhodl otázku Židy mu předloženou o zákonitosti daně, odváděné římskému císaři.
3. Je třeba poslouchati vlády, i když nesprávně uchvátila moc, ve všem, co poroučí spravedlivě,
dokud fakticky má v rukou moc.
Na první pohled nás jistě zaráží toto tvrzení, jako by fakt v sobě nespravedlivý mohl být
zdrojem práva. Moc nezákonitě zřízená nezasluhuje ovšem, aby se jí dostávalo uznání a posluš
nosti. Ale společnost nemůže nikterak obstáti bez orgánu autority, který by ji řídil, sjednocoval
a vedl k jejímu cíli. Existence společnosti sama klade tento požadavek: jdeť tu o obecné dobro;
aby nenastalo bezvládí a rozvrat společnosti, je nutno uznati existující autoritu, ať je jakákoli,
pokud není nahrazena orgánem, který by zákonitě vykonával tuto božskou funkci. Také třeba
poslouchati zákonů, touto vládou vydávaných, jen když jsou o sobě spravedlivé, třebas neopráv
něné původem, neboť i toho si žádá obecné dobro.
4. I zákonů nespravedlivých třeba poslouchati, pokud nenařizují věc nedovolenou a jestliže by
z jejich neuposlechnuti vzešlo větší zlo pro společnost nebo jedince.
I tu rozhoduje požadavek obecného dobra. Nespravedlivý zákon sám nemá ovšem závaznou
platnost, ale tu jde o povinnost pracovat pro obecné dobro, kterou mají všichni členové společnosti.
5. Bránit vlast zbraněmi proti tyranu (ať už je jím svým původem nebo způsobem vlády) není
dovoleno, pokud je odůvodněná naděje, že jí možno hájit způsobem mírumilovným a zákonitým,
ledaže by vzešlo nebezpečí z prodlení.
Válka je hrozné zlo a pramen nenapravitelných škod, zvláště jde-li o válku vnitřní, mezi členy
téhož národa. Proto je třeba se jí vším možným způsobem vyvarovat a zkoušet nejprve prostředky
méně násilné. I tu musí obecné dobro být nejvyšší normou jednání. Tyran muže být donucen
novými volbami, aby se vzdal moci nebo je možno oposicí překážet v provádění jeho špatných
úmyslů. Ale tyranství může být takové, že všechno čekání je nebezpečné a tyran je jen využije
k rozmnožení své moci a oslabení těch, kdož usilují bránit vlast. Tu je třeba volit včas cestu vedoucí
k osvobození vlasti, dokud je možná ještě náprava.
6. Také není dovoleno bránit se zbraněmi proti tyranu, nepočiná-li si tuze násilně a je-li zlo
z jeho násilí plyriouci menši, než by bylo pravděpodobné zlo, způsobené ozbrojenou obranou.
Sama obezřetnost přikazuje, abychom — musíme-li již volit mezi dvěma zly — volili menší.
Třeba je ovšem, abychom neměřili stejně zlo hmotné jako duchovní, neboť duchovní zlo daleko
převyšuje hmotné, zrovna jako dobra jim protivná. Duchovní dobra mohou být nejen řádu božské
ho (náboženství, ctnost), nýbrž i pouze lidského (vlast, rodina, civilisace, čest a j.). Abychom
hájili a zachovali taková dobra, můžeme právem obětovat hmotné zájmy, překonávajíce ochotně
zla a nebezpečí nižšího druhu.
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V těchto šesti větách je shrnuto vše, co předpisuje církev vzhledem k uznání zřízené vlády
a poslušnosti k ní. Následují jiné věty, negativní bychom je mohli nazvat, protože vyjadřují to,
co se nepříčí nauce shora uvedené, třebas se někdy zdá, že se jí protiví.

II.
1. Ačkoliv by se církev a křesťané jako křesťané neměli zbraněmi bránili, mohou přesto křesťan
šti národové hájiti církve, když vidi, že je nespravedlivé utlačována, ať už sama o sobě nebe
v určité zemi, jako mohou také brániti kterékoli spravedlivé věci jiné jako lidé a občané.
Příkladů pro to je v dějinách církve dost. Církev sama někdy vyzývala křesťanská knížata, aby
ji hájila. Vzpomeňme Pia V. a bitvy u Lepanta! Pius IX. odsoudil nauku »o nevměšování«, vy
myšlenou nepřáteli církve, kteří chtěli zbraňovat křesťanským národům, aby přispěchaly na pomoc
církvi, kdykoli vidí, že je nespravedlivě olupována nebo utlačována. Téže zásady o nevměšování
se dovolávají dnes s největší neupřímností nepřátelé národní věci španělské, rovněž maskovaní
nepřátelé náboženství a církve. Může-li podle historie cizí národ zasahovat, aby chránil křesťany
v jiném národě, tím spíše se může brániti národ sám proti vnitřním a vnějším nepřátelům, kteří
usilují o to, aby mu vyrvali jeho vlastní náboženství nebo mu překáželi v jeho svobodném projevo
vání. Náboženství křesťanské je největší dobro, které má lidstvo, a svobodný jeho projev je právem
božským a lidským zároveň. Je-li dovolena válka na obhájení hmotných zájmů nebo časného práva
potlačovaného, tím spíše je možno brániti věčná dobra a práva, kořenící v řádu božském. Ať nikdo
neříká, že nám žádná lidská moc nemůže vyrvati náboženství ze svatyně našeho svědomí ani že
nás nemůže zbavit oněch dober věčných, o která usilujeme, že spíše, nechávajíc nás umřít rukou
tyranovou, působí, abychom co nejrychleji a v největší hojnosti jich dosahovali! To platí jen
o křesťanech jednotlivých, nikoli o celé společnosti, která bude velmi rychle odkřesťaněna, bude-li
pronásledováno náboženství a zakazováno vyučování náboženské, budou-li zabíjeni jeho služebníci
a bořeny jeho kostely. Zvítězilo-li křesťanství nad pohanským tyranstvím, byl to úžasný zázrak
Boží všemohoucnosti, nutný v začátcích církve, nikdy však nesmíme zanechat prostředků, které
jsou v našem dosahu, očekávajíce zázrak, který Bůh může učiniti nebo neučiniti podle úradků Své
nekonečné moudrosti, s naší strany však by to bylo pokoušení Boha. Zde nejde o to, aby bylo
náboženství hájeno individuálně, nýbrž sociálně a kolektivně, a to je nejen právem, nýbrž svátou
povinností, ať jde o boj proti nepřátelům vnějším nebo vnitřním, třebas vládnoucím.
2. Církev nemá v úmyslu prohlašovat za zákonitou vládu pouze proto, že vykonává autoritu,
i zůstává nezákonnou ta vláda, která moc nespravedlivě na sebe strhla; úcta a poslušnost, které
se jí vzdávají, jsou jí proto prokazovány jen proto, že toho žádá obecné dobro.
Kdyby církev prohlašovala takovou vládu za zákonitou, stala by se vlastně ochránkyní ne
spravedlnosti a zastavatelkou dovolenosti všech dokonaných činů. Z toho plyne, že církev také ne
může uznávat žádné skutečné právo na moc nespravedlivě ustanovenou, třebas někdy ukládá po
slušnost k ní, neboť není možno chápati, že by z činu v podstatě nespravedlivého vzešla práva
tomu, kdo se ho dopustil. Osvětlíme to na španělském případě.
Ve Španělsku jsou ustaveny dvě vlády, které mezi sebou bojují o panství nad územím, které
jim není podrobeno. Je-li každá zřízená moc spravedlivá, byly by obě vlády stejně zákonité a válka
by byla spravedlivá na obou stranách ■— to však je naprosto nepochopitelné. Fakt, že je každá
v držení moci, tvoří nějak jejich zákonitost. Kdybychom nauku a uznání zřízené moci prováděli
do krajnosti, mohly by z ní těžiti obě vlády a tak ti, kteří jsou pro Národní vládu, měli by po
vinnost bojovat proti druhé straně a naopak obyvatelé území ovládaného Lidovou frontou bojo
vali by z povinnosti proti vojsku Francovu. Ale to by byla situace, nehledě k její skutečné tragice,
opravdu směšná. A tak, ukládá-li církev úctu (acatamiento) ke zřízené moci, neznamená to ještě
uznání (reconocimiento) její zákonitosti, tlcta se nařizuje jen pro obecné dobro, tudíž moc, svým
původem nezákonná, zůstává nezákonnou, dokud ji národ veřejně nebo mlčky neuzná. Církev
nenařizuje věci směšné a nesmyslné. Když úcta a poslušnost k moci nezákonně zřízené ohrožují
obecné dobro, již nemohou obstáti a není dovoleno je prokazovati, jak se děje ve Španělsku s vlá
dou Lidové fronty.
o
3. Církev, ukládajíc úctu ke zřízené moci, nezamýšlí rušiti žádné právo občanu a mnohem mene,
je-li toto právo zároveň povinnosti.
Veškeré zákonné právo člověka jako člověka a také jako člena společnosti vychází z přiroze
ného zákona. I je nemožno, aby Bůh zákonem positivním rušil to, co ustanovil zákonem přiroze
ným, poněvadž by si sám odporoval. Neruší-li přirozený zákon, neruší také žádné z práv, jež
z něho přímo nebo nepřímo vyplývají. Ani rada, daná křesťanům v evangeliu, aby nastavili levou
tvář, udeří-li je někdo do pravé, neruší právo legitimní obrany, jednak je to rada a ne příkaz,
jednak ani jako rada nezavazuje, leč »in praeparatione animi«, t. j. aby duch byl hotov se jí říditi,
vzejde-li mu z ní větší duchovní dobro, neboť v tomto případě sám rozum nám říká, abychom
obětovali hmotná dobra pro dobra duchovní. Neruší-li tudíž Bůh žádné právo člověka zákonem
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positivním, bylo by nesmyslno říkati, že by mohla církev zamýšleti rušiti nějaké právo lidské.
A poněvadž některá práva jsou zároveň povinnostmi a každá povinnost nějak pochází od Boha,
jak by se mohla církev protiviti jedné z nejdůležitějších našich povinností!
4. Ozbrojená obrana proti tyranu, ať jde o tyrana uchvatitele moci nebo tyrana způsobem vlády
~ neprotiví se nauce o poslušnosti, jsoudí splněny podmínky, stanovené ve větách I. oddílu. ~
Tento závěr vyplývá ze dvou premis: 1. Národ má právo se bránit proti tyranu, který nespraved
livě uchvátil moc nebo vládne národu despoticky a vede jej ke zkáze. 2. Církev neruší žádné zá
konné právo občanů. Někdo by však myslil:
Je-li dovolena ozbrojená obrana proti tyranu, nač zůstane omezena úcta, která se nám vštěpuje?
Není obrana zřejmým popřením vší úcty a poslušnosti? Není. V okamžiku, kdy si národ, splniv
příslušné podmínky, uvědomuje, že přišla chvíle chopit se proti tyranu zbraní, a rozhodne se
k tomu, zřizuje novou vládu, která by jej bránila před tyranstvím a zachránila v nebezpečí — mů
žeme tvrditi, že již vláda dřívější není moc zřízená, třebas ještě vládne násilím nad částí národa,
neboť národ už ji skutečně sesadil. Odpor v tomto případě není dovolen, protože moc není ještě
zřízena. Ale třebas nově se zřizující vláda není ještě v plném držení moci, přestává už povinnost
úcty a poslušnosti k dřívější moci. Nezapomínejme totiž, že tato povinnost vznikla jen z důvodu
obecného dobra.
5. Španělský národ splnil věrně příkazy nauky o úctě a poslušnosti, jako plní dnes povinnost,
bráně náboženství a vlasti, když byl šetřil všech podmínek, které se vyžaduji pro dovolenost
povstání.
Od začátku republiky trpěl španělský národ nejhroznější ze všech tyranií se strany uchvatitelské
a despotické vlády: byla nohama šlapána jeho nejzákonitější práva, znešvařovány jeho nejsvětější
instituce, vysmívali se jeho nejhlubším citům, přesto snášel a trpěl všechno to s mírností beránka,
která se sluší národu upřímně křesťanskému. Hle, tu byla opravdová poslušnost k zřízené moci.
Přijímal ji, poslouchaje všech spravedlivých zákonů, které vydávala; a přijímal a poslouchal, co mu
poroučely zákony velmi nespravedlivé a trýznivé, jako byl zákon týkající se náboženských kon
gregací — jen aby předešel většímu zlu a neupadl v rebelii, ještě spolupracoval s tyranskou a ne
zákonnou vládou, aby zmenšil její tyranství a nebyl sveden k násilnému otřesu. Za tím účelem
zkoušel španělský lid všechny mírumilovné a zákonité prostředky, prováděl účinnější propagandu,
pokud mu to bylo dovoleno — neboť při mnohých příležitostech bylo toto právo znásilněno —
a mnozí z jeho bojovníků se vystavovali nebezpečí smrti; účastnil se voleb, třebas věděl, že výsledek
voleb bude podle zvrácen lstí nebo násilím; stavěl se mocně ve sněmovnách proti nespravedlivým
zákonům vládnoucí tyranie, ačkoli jeho reklamací a pronikavých důvodů ve prospěch práva a spra
vedlnosti nebylo naprosto dbáno; konečně žádal o moc, která mu zvykovým právem režimu konstitučního a parlamentárního náležela, protože měl nejpočetnější zastoupení v zákonodárném sboru.
A tuto činnost udržoval španělský lid po pět dlouhých let, trpě a trpě, zatím co by mu nějaký
paprsek světla přinesl nepatrnou naději na vítězství prostředky mírumilovnými a zákonitými. Ale
přišel okamžik, kdy nejkrotší křesťanský beránek musil ustoupiti klasickému španělskému lvu, nechtěli-li jsme vidět hynouti matku Vlast ve spárech sovětského medvěda. Marxistické síly se ozbrojovaly a připravovaly na boj pod ochranou zednářské vlády Lidové fronty. Na nejbližší den byla
určena komunistická revoluce se všemi svými hrůzami. Ještě okamžik a záchrana Španělska byla
nemožná. A lid španělský, který dával po pět nejtrapnějších let nejjasnější příklad úcty a posluš
nosti ke zřízené moci, se hotovil k ozbrojené obraně, když již zbraněmi byl potírán a nebylo jiného
prostředku obrany.
Než ještě jsme nezkoumali poslední z podmínek, jež se vyžadují pro dovolenost této války. Ne
smírné zlo, které válka s sebou přináší, může býti vyváženo dobrými účinky, které důvodně očeká
váme od vítězství. To je nepochybné. Nejen bude vyváženo, nýbrž převýšeno, jak bezpečně dou
fáme, dobrem, jež válka přinese. Po stránce hmotné a hospodářské vedla vláda Lidové fronty národ
ke zkáze, a třebas válka způsobuje velmi značné ztráty i vydání, je naděje, že umravňující a přísná
vláda rychlým obrozením připraví hospodářský rozkvět. Ale to je věc nejmenší. Hlavní dobro,
o které tu jde, je řádu mnohem vyššího. Celistvost, svoboda a nezávislost vlasti, její čest a vzdě
lanost, její náboženství a mravnost, její zřízení, umění a tradiční vědy jsou opravdová dobra, která
se v této válce hájí a pro něž je dovoleno i svátou povinností obětovat životy a statky. Dej Buh,
aby tento ideál opravdové velikosti zářil stále před očima nových vladařů, aby se nepropáslo ví
tězství, které nám Pán láskyplně poskytuje a nepromarnily se tak veliké oběti! Jsme pevně pře
svědčeni, že Bůh ve své láskyplné a soucitné prozřetelnosti ukazuje novému Španělsku slavný cíl,
jaký mělo Španělsko našich předků; ale je nutno učiniti se jeho hodnými, neboť by nám naše
nevěrnost s předčasným úpadkem přivodily nejhroznější tresty. Hleďme na Boha, nevyčerpatelný
zdroj všeho dobra, a všechno ostatní bude nám přidáno! —
Na konec je třeba ještě poukázati na katolický ráz národní vlády španělské. Důkaz stavíme
na tom, co tato vláda představuje, totiž protivu Lidové fronty —• dále na politických stranách

které se s ní spojily v tomto velkém díle, posléze na činech vlády smyslu zřejmě křesťanského. Je
třeba položití důraz na tento charakter národní vlády, protože její protivníci usilují označiti národní
hnutí jako fašistické nebo prostě vojenské. Toto označení by mohlo klamati ty, kdož zpovzdáli
pozorují národní hnutí.
Národní a katolický ráz hnutí nejlépe vysvitne z projevů hlavních jeho vůdců. Ze nejde o hnutí
fašistické nebo vojenské, dokazují slova generalisima Franca: »Složení sil, které jsou na straně
národní, dovoluje tvrditi, že nejde o hnutí, které by bylo možno zváti výlučně fašistickým. Obrátíme-li se k programovým zásadám a k opětovaným prohlášením vůdců milicí, které bojují po boku
vojska, můžeme tvrditi, že jde o masy s ideologií nacionální. Tím nechceme říci, že by tu nebylo
fašistů, hledime-li k přesvědčení jednotlivců. Také není oprávněno označovat nás za militaristy.
Nebojuje jen vojsko . . . Celý náš národ je ve zbrani a dobrovolně narukovalo všechno civilní
obyvatelstvo, bez rozdílu tříd, pohlaví a věku . . .« (La Gaceta Regional, č. 5016.)
V »ABC«, vycházející v Seville, č. 10.496, čteme:
»To je národní hnutí, probuzení národa, který se neznal a cítil se cizím a zatlačeným . . . Za pokoj
a blahobyt venkova, za zlepšené postavení dělnické a střední třídy, za svobodu svědomí a úctu
k náboženství i k tradicím; za klid a blahobyt rodinných krbů, za ohroženou civilisaci a za prestiž
našeho praporu; za nezávislost naší vlasti, za nové Španělsko, svobodné, veliké Španělsko —
bojují naši vojáci proti ruskokomunistické invasi... To je náš šlechtický diplom: láska k vlasti,
poctivost, láska k národu, hluboké cítěni katolické a slepá víra v osudy Španělska. Po stránce ná
boženské stavíme proti pronásledování rozpoutanému marxisty a komunisty, pokud náboženství
představuje existenci jedné duchovnosti, jedné víry nebo jednoho kultu — cítění jednoho Španělska
katolického s jeho světci a mučedníky, s jeho staletými institucemi, s jeho sociální spravedlností
a křesťanskou láskou . .. Toto Španělsko pozdravuje svět, poctěno uznáním oněch zemí, které vědí
o hrozivém nebezpečí komunismu a chápou posvátnost našeho křížového tažení na obranu civilisace. Toto Španělsko s rytířským díkem uznává duševní pomoc jiných národů, které pláčí nad profanacemi našich kostelů, jako by šlo o jejich vlastní, a nad mučednictvím, kterým krvavé hordy
trýzní naše krajany. Španělsko, které se sdílí o nejvroucnější zbožnost se svým vůdcem.«
Admirál národního námořnictva Cervera praví v několika slovech, čeho národní vojsko hájí:
»Bráníme čest a život velkého, jediného a svobodného Španělska a s ním kořeny našich dějin a
svatosvaté a krásné náboženství Kristovo.« (La Gaceta Regional, vycházející v Salamance, č. 5002.)
Z uvedených projevů je zřejmo, že o katolickém rázu národního hnutí není možno pochybovat.
Tím ovšem není vyloučeno, že jsou v něm jednotlivci, kteří nevyznávají náboženství katolické, ale
jako celek je to hnutí katolické, katolický je duch, který je oživuje, a katolíci jsou, kteří je řídí
a representují. Než i jednotlivci, kteří se s hnutím nesdílejí o přesvědčení a cítění křesťanské, mají
stejnou lásku ke Španělsku opravdovému, tradičnímu, obrozenému a omlazenému křtem krve a spo
lečná láska k vlasti budí i v nich respekt ke katolickému náboženství, které je duši španělské duše
a slávou jeho minulosti. Tím se liší od těch, kteří jsou na protivné straně a nic nevědí o lásce, jen
o nenávisti, nenávisti k vlasti a ke všemu, co představuje. Bůh je láska, a kdo se od Něho odlučuje,
nedovede leč nenávidět, kdežto opravdová láska z Boha vychází a je cestou, která k Bohu vede.
Jak rozuměti slovům vůdcovým: Bojujeme za svobodu svědomí a úctu k náboženství? Tu třeba
míti na paměti, že se od počátku republiky rozpoutalo pronásledování náboženské, přes klamné
protesty pohlavárů Lidové fronty. Pro španělské katolíky, většinu národa, nebylo svobody svědomí,
náboženství jejich nebylo respektováno, nýbrž obtěžováno a potlačováno. Za tuto svobodu a úctu
k náboženství bojuje národní vojsko jako za právo nepopiratelné a nezcizitelné.
Protivníci národního hnutí rozhlašují, že není výrazem španělské duše, nýbrž stranickým povstá
ním obsahu více méně politického. Franco, byv povýšen na nejvyšší místo národního Španělska,
prohlásil v Burgosu: Stát, ač nekonfesijní, uzavře s katolickou církví konkordát a bude respektovat
národní tradici a náboženské cítění nesmírné většiny Španělů.
Slova »stát, ač nekonfesijní«, mnohé pohoršila a vyžadují proto podrobnějšího vysvětlení. Franco
chtěl jimi říci, že stát nebude konfesijní, protože obě moci, světská a duchovní, se budou držeti
ve svých vlastních mezích a nevměšovat se do oboru cizí působnosti. Stát se nebude vměšovat do
záležitostí čistě náboženských a nebude usilovat zkracovat práva církve a hierarchie, čině si nároky
na moc, která mu nepřísluší. Konkordátem vyjedná záležitosti smíšené. V tom nebude následovat
dřívější monarchii, která předpokládajíc, že je státem katolickým, ač fakta to velmi často neukazo
vala, osobovala si právo zasahovat do jmenování církevních hodnostářů a do jiných záležitostí
čistě církevních a tím církev zotročovala. Chceme jako katolíci a Spanělé, aby každá z obou mocí,
světská i duchovní, měla úplnou volnost a nezávislost v sledování svých cílů a vykonávání svých
vlastních funkcí, aby se domluvily přátelsky a přesně vymezily ony věci, v nichž může nastat kolise
práv, protože jde o smíšenou pravomoc. A tato svoboda vzájemně uznaná a svědomitě respektovaná
povede k vzájemné srdečnosti a duchovnímu pronikání. Z toho vznikne vzájemná pomoc a podpora,
kterou si nepřímo budou církev a stát poskytovat pro rozkvět náboženství a vlasti — jsouce pře-

394

"Dok

svědčeny, že vzmáhání jedné moci podporuje vzmáhání druhé, neboť nemají protivných cílů. Vládnouť nad týmiž lidmi. Církev, vychovávajíc dokonalé křesťany, vychovává také dobré občany,
kteří dovedou plnit i povinnosti občanské. A stát, pracuje pro časné dobro vlasti, přispívá nepřímo
k rozkvětu náboženství, které se v této zemi vyznává, přímo pak potlačuje neřest, nemravnost,
bezbožnou a rozkladnou propagandu, spravedlivými a moudrými zákony připraví půdu, kde sémě
náboženské vzroste a vydá vybrané plody.
P. Menendez-Reigada konči svou studii slovy: Kéž Bůh požehná našemu hnutí, kéž krev našich
mučedníků oplodní naší zemi, kéž hrdinství našich vojáků vytrhá jedovaté trny z našeho role, kéž
duch našich vůdců pozvedne ze sutin budovu jediného, velkého, svobodného, katolického Španělska,
kéž úsilí všech v plnění povinnosti nás obrodí jednotlivě i v celku, kéž jednomyslná a vroucí mod
litba vytryskne z našich hrudi, kvete na našich rtech a balzamuje naše ovzduší, zapuzujíc řeč drzou
a svolávajíc déšť nebeských milostí, kéž nás křesťanská láska spoutá pouty nejněžnějšími, hledajíc
nejčistší zadostiučinění v péči o blaho našich bližních — a tak dospějeme k cíli svých ideálů a skli
díme v hojnosti to, co dnes s bolestí a obětí zaséváme!
Vybral a přeložil F. S. Horák.

Staro španělská romance o níži
Svěží růže, růžičko má,
hezounká a samý vděk,
když jsem vás v náručí svíral,
neumel jsem sloužit, ne.
A když bych radostné sloužil,
nemohu vás rníti, ne.
Vaie vina, milovaný,
vaše vina, moje ne.
Napsal jste mi z dálky psaní,
mél je donést sluha vát,
místo aby držel s vámi,
pěkné véci povídal.

Ctibor Maran:

Že jste ženat, milovaný,
v Leonu prý bydlíte,
máte prý tam krásnou pani
a déti jak z růže kvét.

Ten, kdo vám to řekl, paní,
ten nemluvil pravdu, ne.
Neznám pláné Kastilie,
ani kraje leonské,
byl jsem tam jen jako díté,
nevédél jsem o lásce.
Přeložil Zdenek Šmíd.

PRAVDA A FIKCE

Napsal nedávno kdosi kdesi, že katolická
pravda je nepochopitelná a nesrozumitelná
a proto prý není pravdou. Tvrdíme, že prav
dou je, třebaže ve svých vrcholech je nepo
chopitelná a nesrozumitelná. Pravda všeobec
ná čili katolická, obsahující řád veškerenstva,
pravda, která není z pouhého výmyslu lid
ského, nemůže být zcela pochopitelná a sroz
umitelná. Pravda není to, co si vymyslíme a
vykombinujeme, co si odhlasujeme a na čem
se dohodneme, nýbrž to, co opravdu jest.
Může být pravda, že »každý má svou prav
du«, není však pravda, že by tyto »pravdy«
byly skutečně pravdou. Zcela pochopitelné
a srozumitelné může být jen to, co není úplné.
Fikce může být pochopitelná a srozumitelná,
poněvadž je z výmyslu lidského a poněvadž
nevystihuje celý a poslední smysl věcí. Vznik-

la z toho, co je omezené, totiž z člověka a
proto je omezená a může obsahovat jen úlom
ky pravdy, ale nikdy pravdu celou. Fikce bývá
populárnější než pravda — už proto, že je
z výmyslu lidského — ale jen do té doby, až
se ukáže její částečnost nebo nepravost. Proto
byli populární heretikové, proto však také
jejich předsudky upadají v zapomenutí. Kde
jsou se svými »pravdami« bludaři minulých
století, kde budou za několik desítek let
»pravdy« proroků socialistických a novopohanských ?!
Když Kristus vykládal Židům nejzávrat
nější pravdy o smyslu vykoupení, říkali teh
dejší jerusalemští »novináři« — tvůrci veřej
ného mínění: »Má zlého ducha a blázní; proč
ho posloucháte?« A mluvte — poslušní Kris
tovy církve — žurnalistům dnešním a jejich

TTcik.

393

obětem o vtělení Boha, o životě pro Boha,
o Eucharistii, o Vzkříšení!, odpoví vám ji
nými sice slovy, stejně však!
Bylo by pošetilé zdůrazňovat neochvějnost
všeobecné pravdy jen tím, že trvá organisace,
která ji chrání. Církev je nezničitelná, proto
však jen, poněvadž v ní je pravda — a pravda
vítězí! Vítězí, ale ještě nezvítězila, a to je pří
činou vzniku všech fikcí. Člověka omrzelo a
znavilo uskutečňování katolické pravdy. Vy
mýšlel si proto fikce, o nichž se domníval,

že je snadněji uskuteční, poněvadž však zá
roveň toužil po zamítnuté pravdě, začal fikce
zvát pravdami. Tuto nesmyslnou hru n a
schovávanou, kde byl hledajícím toho,
co zúmyslně a vědomě ztratil, nazval pro
uklidnění svědomí pokrokem.
Člověk blázen zahodil klíč od domu, opo
vrhl bydlením v domě a odebral se za město
a tam si postavil chýši ze slámy, do níž mu
však — třebaže ji nazývá poslední vymože
ností pokroku — prší.

Jan Opolský:

Ruská veleřiš
Taková tesknost nestihlá
lapí tvou duši v šité,
taková zhoubná nesmírnost
po smyslech zamrazí té.

Cítíš po vlavých, duchových
fysicky téžké vjemy,
étery řídké ryzosti,
omamné Černozemi.

Tak se ti, drobný Človíčku,
rozevrou kosmu brány,
jež byly vahou osudnou
po véky přimykány.

Propadáš stesku tupému,
čité, že v žádné dobé
nesmírnost býti nemůže
útěšnou sama v sobé.

Zdá se ti, že ses ocitnul
v kruhové světa síni,
již ani oblak plovoucí
perlové nezastíni.

Ani ta step, jež z myriád
ozevu tajných slita,
v jakousi smírnou záštitu
duši tvou nepřivítá.

Záři kol horstva výsostná,
hromové toky hučí,
klesají výšky propastem
v závratích do náručí.

Ze všech Čtyř úhlů světových
vítr jí péni roucha,
sama se ve svém ztišení
úsilné zaposlouchá.

Bez konce zlaté proudy žit,
chřestící ovsy, sena,
srpy své vonné bolesti
ležící pokosena.

Všecko to obří, mátožné
skutečnost sytou zméní
v hluboký rozryv marnosti,
v abstraktní zablouznéní.

František Kropác :

Šedesát let od narození Viktora Dyka
Dne 31. prosince 1937 bylo by Viktoru Dykovi Šedesát let — a v kvétnu 1938 tomu bude sedm
let, kdy smrt skosila tohoto básníka a neohroženého národního bojovníka.
Kdo znovu a znovu Čte v básnických knihách Viktora Dýka, vrací se — jako by přitahován
magickou silou Čehosi vyššího, vznešenějšího, ale také osudovějšího — k určitým místům, jež mají
zastřenou hudebnost elegie, jímavý temnosvit tragické poesie a hlubokou krásu předtuchy. Ze
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starších knih upoutají zejména tyto verše z básně Mlh a na horách, pojaté do sbírky »Okno«
a napsané na podzim roku 1916: Kde jste vy mrtví? Hlas.dí: Dokola! / A vskutku jdou a kolem
se tu kupí. / Ten jasný zrak má, onen hledí tupý. / Ten lehkým krokem kráií tanečníka, / ten
kráii težce, ale nenaříká. / Ten nervosné chce dohoniti cosi, / ten chtěl by prosit, ale nepoprosí...
Básník tehdy, před 21 lety, vystoupil ze svého oblíbeného Harrachova na blízké vrchy, zvedající
se nad prudkým tokem stříbrné a stále zvučící Mumlavy. Když dosáhl holého vrchu Dvořaček,
padla mlha a zachvátila úbočí hor a celé údolí, takže horský hřeben se stezkou Čněl jako ostrov nad
bílým morem husté, pomalu se převalující mlhy. A pojednou básník slyší »mrtvé v mlze té«.
A vidí je a mluví k nim —
»D e v át á v l n a« z r. 1930 je cele prostoupena motivem smrti. Byla to předtucha, tak silná
a neodbytná, že se básník k ní musil stále vraceti? Byla to náhoda Či touha proniknout! toto nej
větší neznámé v živote lidském?
Úvodní báseň »Deváté vlny« Soumrak u moře byla vytvořena sice už v r. 1922 a byla
inspirována básníkovým pobytem u Baltického moře v Klajpedé, ale lze ji dobře aplikovat! na
osudný pobyt Dykův na Lopudu a je výstižným předznamenáním všech těch — ai zjevných Či
skrytých — stop smrti, jež se vinou touto sbírkou. Jsou to zejména tklivé verše básní Potmě,
Neobratné ruce, Po ž d! a l o v i c e a 3. VI. 1928, v nichž propuká žal nad dávnou smrtí
matčinou a vzpíná se ke slávé vzpomínka na ni; jsou to dále verše věnované památce velikých
mrtvých — Jaroslavu Vrchlickému, Boženě Němcové, Arnoštu Procházkovi a Otokaru Březinovi;
a konečné Čiré básnické kontemplace o smrti — Poslání, S vé t příliš malý je, A nikdo
v krajině němé a Listopadovým krajem.
Soumrak u moře má tři oddíly, z nichž první jest ukončen těmito verši: Po písku omytém
vlnou / reptaje nejdu a kina. / Zamyšlen tiše si Šeptám. / Říkám si: devátá vlna! — A již ve
druhém oddílu se blíže stanoví, co je d e v át á vlna: Devátá vlna smete, / s Čím osm hrálo si, /
devátá vlna nese, / však živé nenosí, / devátá vlna zavře / mdlá ústa na véky. / A upíráš své oči /
na moře bezdéky... Jako by věděl už tehdy, že moře a jeho vlny mu přinesou smrt.
O dva roky později (1924) byla napsána báseň Píseň Červencového d n e, jež je evo
kací jasného a horkého letního dne. Jasmín prudce voní, až probouzí mladistvé třešténí »o máji«,
horko a únava umlčují i ptáky, ale to právé nutí Človéka myslit na podzim. A dokonce i na néco
horšího, nežli je podzim: DéŠi kvetu zbélí / cestu, jíž kráčíš v mrtvo, hluš. / Usměj se, lze-li. /
Nebude pokdy zítra už!
A za touto básní, umísténou v bezprostřední blízkosti Soumraku u moře, následuje brzo
sevřená El e gi e, jejímž jádrem je vzdálený zásah jiného svéta do života Človékova: Vétřík vane,
dobrý tak a vlídný / jako matčin vzkaz. / Matčin vzkaz z jiného přišlý světa, / z dálky přišlý
sem. / V umírání nahradí se véta / stiskem, pohledem ... V prvních dvou citovaných verších
zaujme Čtyřnásobná aliterace, jež pojí i akusticky jednotlivé Členy veršů (slova) v celek, který tvoří
logický smysl, zdůrazněný přirovnáním. Líbeznost zvuku a jímavost přirovnání přechází však ihned
v trpký pocit: vždyl matka je mrtva a přijde-li její vzkaz, přijde z jiného svéta.
Charakter Čiré rejlexe nad podstatou smrti mají nejkrásnější verše básné Střevíčky, líčící
údiv malého chlapce nad dětskými střevíčky, jež našel kdesi mezi zapomenutými věcmi a přinesl
je matce s otázkou, komu patří. A matka řekla: Jsou po tvém bratříčkovi...

Co bylo záhadné, známé je.
Z dálky Smrt na nás se usměje,
má půvab věcí vzdálených,
má svod, jak nepoznaný hřích.
Pak krok za krokem jde však blíž,
podstatu její uvidíš.
Báseň Mlha na horách, jejíž některé nárazy na neznámou pevninu, jež se nazývá smrt,
byly uvedeny hned na začátku tohoto Článku, byla napsána bezprostředně před zatčením Viktora
Dýka r. 1916. Dyk byl tehdy vyšetřován nejprve pro Špionáž, později pro velezradu. AČ vyvázl
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ze spárů kata, přece vězení a nejistota byly pro něho těžkou zkouškou. Mlha na horách
dostává symbolický ráz zejména posledními verši: Cesta je kluzká. Zcela blízká místa / náhle se
vzdálila. / Cesta je kluzká. Jdeme do nejistá. / Mlha nás zalila ...
Světová válka umlčela politiky — pokud neuprchli do ciziny. A ti, kteří se nedali umlčeti, od
pykali svoji odvahu žalářem. Že mezi nimi byl i Viktor Dyk, buď přičteno k slávě české poesie.

Václav Renc:

Dnešní čs. satira
Neboj se, čtenáři, nejsem zlá,
jsem jenom posmrtná maska chromá
té živé, jež se prý povedla:
statečný autor ji zapomněl doma.

Neboj se, nelituj, té živé též
chybějí páteř a zuby a drápy.
Chybí jí právě to, co po ní chceš.
Povšechně řečeno: chybějí chlapi.

Bohdana Malá:
1

i ;

Student se divá na Šaldovy „Zástupy“
Před divadelní cedulí j červeným okrajem, jež oznamovala, že se hrají Šaldovi »Zástupové«.,
zastavovali se studenti j mimořádným zájmem nejen proto, že Šlo o divadelní událost, o drama
F. X. Saldy, ale i proto, že ve studentském klubu »Pax« byly před středoškoláky, akademiky i Širší
veřejností přetřásány názory o myšlenkové koncepci kusu a že diskusní večer, k němuž byli pozváni
někteří zástupci naší divadelní kritiky, vyústil ve vzrušenou debatu.
Tehdy, když »Zástupové« — »dramatická báseň, která přes všechnu tragičnost jest písní sociální
Naděje« — vyšly tiskem (1921), Čmáral nynější pan student po barevných skládankách s obrázky
zvířátek, a když se hrály v prvém provedení na Národním divadle, žil v nadšeném zajetí dobro
družství »Tří mušketýrů«. Jde se tedy na »Zástupy« podívat jako na dílo pro něho zcela nové.
V novinách si přečetl mnoho o Saldove víře v zástup komunistický, jinde zas, že Salda »Zástu
py« propaguje systém diktátorský, v divadelním programu Čte, že kus je odpovědí na otázku po
smyslu Českého státu a že byl proto nastudován na oslavu odkazu Masarykova. Přes všechny své
vědomosti si však sedne, aby jako prostý divák byl veden, přesvědčen, udiven a zaujat.
*

Atmosféra scény houstne Černavým Šerem. Rušné hloučky i jednotlivci, ozářeni na okamžik prud
kým světlem, vystupují a mizí jako v horečné halucinaci. Zdá se, že se rozplynou, dotkneme-li se
jich. Tak neskutečné jsou. Je tu důlní Matouš a havíř Marek, mnich Petr, muž Černovlasý, muž
rezavý, dělníci i vojáci, ženy městské i venkovské. Bizarní skupinka kněze, kata, soudce a lichváře
se podobá truchlivé grotesce. Lichvářova pleš se mastně leskne. Kat budí studenou hrůzu svým
chladným hlasem a Černými rukavičkami. V ostrém osvětlení vystupují ze tmy. Je to scéna ze stře
dověkého mystéria nebo kousek dřevorytu.
Všichni mluví slavnostně a vážně. Jsou to lidé různí, žili v rozličném ovzduší, ale všichni myslí
toutéž strukturou myšlení. Jsou posedlí a rozvichřeni ideami, jsou vzdáleni běžného, průměrně
uzpůsobeného života. Podobají se učencům ve filosofické disputaci; proti thesi je stavěna antithese.
Student si říká: To je essay převedena na jeviště, ale essay bojovná. Ano, zde se o něco bojuje.
Ale jen oč? Oč vlastně »Zástupy« bojují? OČ bojuje Lazar, diktátor »Zástupů«?
Student chápe, že tu jde o myšlenku, kterou by symbolisté napsali s velkým M. Ano. Lazar chce
v »Zástupech« realisovat to, co nazývá Myšlenkou. Myšlenka Lazarova je cosi mystického, protože
mystické znamená sice hluboké vnitřní zření nějaké ideje, kterou však není možno přesné vyslovit,
o niž je téměř nemožno se sdělit.
Je jeho Myšlenka snad ideou komunistickou? Lazar odpovídá Matoušovi, který vzývá luzu jako
budoucí vládkyni světa: »Ani pánů nesmí být, ani luzy; obojí slovo nic neznamená nám novým.

Jste obec boží, jeho duch vtělený v maso i krev, sami sobě budete duchovní i tělesní zároveň a ne
bude u vás rozdílu mezi obojím.« Tak přece nehovoří komunista.
Chce Lazar snad uplatnit nějaký Fůhrerprinzip? Ne, Lazar přece se nechce stát pánem »Zástupů«:
»Chtěl jsem vás učinit svobodnými, jako jsou jen bozi svobodni.«
Snová stavba kusu se nedá aplikovat na konkrétní politické poměry. Vždyi ovzduší kusu vy
stihuje nejlépe vlastní Saldovo označeni, že se děj odehrává na pomezí Východu a Západu, mezi
Dneškem a Zítřkem. Je důležité, všimnout si těch velkých písmen. Ta něco znamenají. Děj odehrává
se vskutku někde v neurčitu, podoben barokním obrazům, které, ač vykresleny naturalisticky v de
tailech, plynou na oblacích.
Zcela ponořen do své vidiny, nevšímá si Lazar příliš, jak jeho myšlenka se ze »Zástupů« téměř
ztrácí. Každý z jeho vojáků a stoupenců ji chápe po svém, každý ji přetváří podle svého duševního
obzoru. Ten chce být také trochu králem, jiný touží po ženách, třetí se chce najíst, Čtvrtý se chce
opít kořalkou. Není divu, vždyi myšlenka Lazarova je vlastně extase a nikoliv konkrétní program.
Po kazatelsky vznosném prvním jednání »Zástupy« se svými kolektivními problémy dokonce
pomalu mizí ze hry, aby v dalším ději byly jen výraznou kulisou k osobním kolišim Lazarovým.
Lazar je osobnost velmi složitá. Postupem děje »Zástupy« stávají se Lazarovi jen prostředkem, aby
nalezl sám sebe. Ztrativ Boha a tím právo na svůj vnitřní život, Lazar potřebuje víno Myšlenky
a Šum »Zástupů«, aby skryl před sebou vlastní vyprahlost a osamocenost. Hledá vlastně trojí věc:
obsah své myšlenky pro Zástupy, sebe a Boha. Sebe najde ve výšlehu lásky k Martě, ve vzplanuti
vášně, ve vraždě z pohnutek osobních. Teprve tím vším učiní objev skutečného života! »Žiji svůj
úžasný objev: život ve vlastní osobě.«
Sotvaže se však našel, touží zbavit se své individuality ne proto, aby dokonaleji splynul se »Zá
stupy« a přiblížil se své Myšlence, ale proto, aby unikl rozporům, kterými ho mučí nově objevené
nitro, rozporům s Bohem. A tohoto Lazara, tohoto nového Lazara s duší obolenou protichůdnými
myšlenkami, které jí zmítají od nejvyŠŠí slasti do nejhlubšího zoufalství, staví Salda proti hvězd
nému nebi. Dává mu pocítit závrat nekonečna a náznak žhavé touhy po skrytém Bohu, skrytém,
ale téměř hmatatelném, protože živém a všudypřítomném. Lazar tedy vnímá přítomnot boží všemi
póry své žíznivé duše. Není to však Bůh Trojjediný, Bůh Ze Zákona Ježíše
Krista, je to pantheistický vichr, který duje Lazarem a pro jehož vichření »Zástupy« mají být
nástrojem. V této pantheistické mlžině Salda Lazara opustil. Monolog Lazarův, který je vrcholným
bodem kusu, je mlhovina, která zakrývá světlo sotva objevené.
Student se prodírá k východu z divadla. Kolem něho je tlačenice a v hlavě chaos. Drama vyvo
lává v něm pocit neladu a nespokojenosti, že byl opuštěn podobné jako Lazar. Student chtěl býti
veden. Kam by se dostal, veden Lazarem? Nejvýš jen k tuše správné cesty, kterou si však musí
hledat sám. Přece tedy jen se nedíval na »Zástupy« marně. A uvažuje dál: Lazar, to je — Salda.
Na individualistu Saldu mocně zapůsobily politické převraty: český převrat, bolševický převrat,
vítězný rozmach lidových mas. Individualista Salda se asi cítil osamělý uprostřed kolektivního
nadšeni, octl se v rozporu sám se sebou a v »Zástupech« si řešil tento svůj problém. Jeho konflikt
je sice ovlivněn dobou, ale konflikty doby nejsou obsáhem jeho dramatu. Myšlenka »Zástupů« není
tedy ani komunistická, ani fašistická, ani dramatická. »Zástupy« nejsou propagačním plakátem
politického agitátora, ale bolestným dílem básníka a konfesí Člověka, hledajícího pravdu.

Bohumír Lifka:

Nový náboženský výtvarník
Na sté deváté výstavě Členů Sdružení uměl
ců grafiků »Hollar« v Praze v listopadu obje
vila se věc nikdy dříve tam nevídaná. Mla
dý brněnský mistr Černého umění Petr
Dillinger, známý dosud převahou kniž
ními ilustracemi přimykajícími se k charakteru
francouzské grafiky z období romantismu,

vystavil osm malých dřevorytů se souborným
názvem: ilustrace »Kostelních písní«. Nebylo
řečeno, kdo vydal nebo chystá jmenované
»Kostelní písně«, ať je to kdokoli, má Čest
a bude mít zásluhu obroditele úhoru. Z kato
lické inspirace vyrostl v přítomnosti Břetislav
Štorm, výtvarník velké výrazové Čistoty, avšak
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asketicky 2 vlastních teorémů omezený na
lineárnou kresbu. Jeho rozlehlé již dílo, kte
rému jsme nedávno na souborné výstavě při
hlíželi, je zatím příliš výlučné, než aby mlu
vilo ke všem a především k těm nejprostším,
kteří toho nejvíce potřebují. K obecnému lidu
zbožnému, jehož vkus byl taková léta otrle
kažen strašlivou úrovní pouťových barvotisků
a obrázkových modlitbiček, dlužno nyní pro
zatím vcházeti hlavně prostředkem takového
umění, které je blízké převážné jeho většině,
protože vychází 2 denní jeho estetické zkušenosti: 2 našich barokních a barokisovaných
chrámů a kaplí. Jistě je gotika 2 nejvyšších
květů křesťanského umění a je vysoce žádoucí
co nejširší pedagogický úspěch jejího vykladačství a estetické popularisace. Ale denní
2kušenost těch, kdož si takových psychologic
kých problémů všímají, přisvědčí, že u pro
stých katolíků vede cesta k porozumění gotice
mediem zažitého umění barokního. Proto
bude úspěch a obliba užitkové grafiky nábo
ženské, tvořené takovým Petrem Dillingrem,
v Široké katolické veřejnosti, prozatím možná
daleko větší, než třeba gotisující grafiky Štormovy, byť tato stála duchovně mnohem výše,
protože Dillinger, umělec jemně archaisující,
vrací se duktem svého rydla ke všem vemlou
vavým výtvarným mocnostem nedávného Čes
kého baroka. Jeho Ukřižování Páně, jeho Mat
ka Boží s ďěťátkem, jeho Dobrý pastýř jsou
drobné Černobílé komposice, z nichž se ozývá
výtvarný cit nejlepších anonymních lidových
umělců, kteří líbeznými výtvory svých dílen
zásobovali proslulá poutní místa v polovině
XVIII. století. A ovšem je to křehčí a vyjemnělejŠí v obrysu i hmotě o to, oč naše sensibilita v střídě časů se stala nervovější, bezpomocnějŠí, Božské slitovnosti, odpustné lás
ky a milosrdenství potřebnější než citovost
celkem robustních a zasnulejŠích, v klidu bez
pečnosti spočinulejŠích katolíků pozdního ba
roka. Cyklus dřevorytů, o němž hovořím, má
čaromoc umění skutečně lidově náboženské
ho: strhuje k lásce, stiská k pokoře, obrozuje
k lítosti, naplňuje duši zalykavou vděčností,
slovem ustavuje citový vztah osobnostního
dramatu mezi křesťanem a jeho Bohem, jeho
Světicí, jeho Světci. Při tom je to kus umění
rosně lyrického, česká obdoba anglického
Erica Gilla.
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přichází v nejvhodnější dobu, dostávaje se na
stůl milovníkům krásné knihy a zvláštní antikvitní poesie právě v meditativní době vánoční.
Obsáhlou báseň o duši lidské, jež se vroucně
vzpíná k Ježíši Kristu, o duši, ztělesněné po
františkánsku slavíkem, tímto nejhoroucnějším
pěvcem v přírodě, upravil k tisku přepsáním
z barokové předlohy pražské z roku 1658 Vilém
Bitnar, který připojil také výstižnou literární
studii o naší barokové literatuře a zejména
o »Slavíčku vánočním«. Bridelova báseň se za
číná apostrofou slavíka, jejž nazývá milým žáč
kem, a vybízí jej, aby se jal zpívati:
Slavíčku, milý žáčku,
Bridel potom líčí horoucnost zpěvu slavíkova
a přechází k vlastnímu obsahu básně, jímž je
narození Ježíše Krista, jeho dětství, jeho mužný
věk a smrt. Závěr básně tvoří rozjímání o duši
lidské.
Bridelova kreace je vlastně přebásněním slav
né básně sv. Bonaventury »Philomena sancti
Bonaventurae«, avšak přebásněním volným, při
němž nebylo přihlíženo k celé řadě strof a na
opak byly přibásněny strofy nové.
Vilém Bitnar, známý badatel na poli české
barokové poesie, osvětluje postup Bridelův
v obsáhlé studii, která je velmi cenným infor
mativním příspěvkem v zajímavém, ale málo
známém oboru. Nejhodnotnější pasáže této
studie jsou ony, v nichž Vilém Bitnar posuzuje
Bridelovo úsilí se stanoviska čisté estetiky.
Tento půvabný tisk vydal k vánocům léta
Páně 1937 s kresbami Jana Konůpka jako první
číslo své knižní edice Adamas Zdeněk Bjaček
v Praze.
Kr.
Fond Otakara Theera.

K 20. výročí úmrtí básníka Otakara Theera
byla po prvé udělena z fondu jeho jména,
založeném při spolku »Kruh českých spisovate
lů« v Praze, cena po 1500 Kč básníkům Fran
tišku Kropáčovi za rukopisnou sbírku básní
»Pohoří na severu« a Václavu Renčovi za knihu
veršů »Sedmihradská zem«. - Článek o Theerovi přineseme později.

Publikaci »Světlo v tmách«,

kterou právě vydal R. I. Malý a kresbami vy
zdobil František Kobliha, mohou odběratelé
»Taku« dostat za 8.— Kč (místo 12.— Kč).
Viz insert na 3. str. obálky tohoto čísla! Objed
návky vyřizuje nakladatelství »Vyšehrad«, Pra
ha II., Václavská ulice 12.

»TAK« vychází v nakladatelství »Vyšehrad«, spol. s r. o., Praha II., Václavská ul. č. 12. — Šéfredaktor
R. I. Malý. — Odpovědný redaktor Aloys Skoumal. — Tiskne Ceskoslovanská akc. tiskárna, Praha. — O po
volení používati novinových známek požádáno ředitelství pošt a telegrafů v Praze. — Podací úřad Praha 25.

