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Bohumír Lijka:

BOLBÍX
Nerudova přivlastňovací krajinomalba z prvního čísla podzimních Prostých motivů svírá
černým steskem bez hranic v loňském podzimu, tak teplém a vlídném a dlouze prodlévavém,
kdy jindy bylo lze radostně stíhat na obzoru náhle a velce vyvstalý lem obzorové hradby veli
kána širého Pošumaví od Prácheňska ke Klatovsku. Čím vším byla hora mysli lidu pokojného
a hluboce zbožného, dávnobytně vklíněného mezi mírné vlny pahorkatiny, na níž přes tu chvíli,
jak se střídala v běhu malinkého vláčku poutníku z velikého města, posléze vždy opěšalému,
zjevovaly se na výšinkách i v údolích mariánské svatyně, kapličky zemských patronů, koste
líčky prvokřesťanských světců, střediska staletých místních kultů, žárlivě střežených a ucho
vávaných! Byl to především ukazatel k nebesku a svorník pozemšťanův s nadsmyslem, velký
přírodní oltář vesničana, ztraceného ve své pustině, daleko na obvodu rozlehlé farnosti, zba
veného na šest dní v týdnu styku se svým chrámem a se svým knězem. Byla pro farníky i při
fařené tajemná souvislost mezi úctou k postavám jejich rozličných chrámových zasvěcení
a horou, obetkanou pradávnou legendou o zbožném poustevníku, jenž sídlil tam, kde je dnes
zalesněná louka, spojující Dlouhý hvozd s úbočím Schreineru, věroučiteli prvních osadníků
širé krajiny dotud pusté, kteří ryžovali zlato v Kapellském potoku, tekoucím ze samého srdce
Boubína. Doba zakládání svatyň, XII. až XIX. století, zorganisovala užší Podboubínsko do
cirkarií nezrušitelné duchovní suverenity, jež přetrvaly všechny světské mocenské převraty
a staly se zástavami věrnosti ke království i pro budoucnost. Tato mapa, na které se prolínají
s místy věrnými desítky míst na čas odpadlých, není v moci světské, ale v moci Boží a jeho
nebeského dvorstva. Především vládne Nejsvětější Trojice v Kunžvartu jako v Bohumilicích,
v Korkusově Huti jako na zámku Lčovickém; Duch svátý na Novém Světě, svátý Kříž v Hu
sinci; Nejsv. Maria jako Panna i jako Matka v Dobrši jako v Chrobolech, na Kamenném vrchu
u Zlaté stezky jako na Staších, ve Vimperce, v Šatavě a Tussetu; sv. Anna v Českých Trou
bách a ve Fefrech; sv. Máří Magdalena ve Čkyni jako ve Svaté Máře; sv. Jan Křtitel v Češ
tících jako ve Fürstenhutu a v Záblatí; sv. Filip a Jakub v Hošticích, sv. Jakub v Prachaticích
i v Malenicích, sv. Petr a Pavel ve Zdíkovci, sv. Mikuláš ve Vacově i v Lažišti, sv. Štěpán ve
Kvildě, sv. Kateřina ve Volarech, sv. Vojtěch ve Lštění, sv. Vít ve Zbytinách, sv. Jan Nepomucký v Horní Vltavici. A zejména tito zemští patronové čeští se nikdy nevzdají své země. Od
románské gotiky k čiré gotice a baroku jde stavební i duchovní supremacie díla lidského v tom
to kraji za lenní vlády johanitského konventu strakonického nad životem užitkovosti. Ale
i v oblasti lidské - přelidské - je v kraji chudoba a tvrdohlavá poctivost dosud podstatnou
vlastností lidí starožilých a nepokrokových, mezi nimiž a v jejichž dobrodušné trpnosti dařilo
a daří se přistěhovalým podnikavcům, dokonale lhostejným ke všem residuím dávnověku
v tvářnostech stavebních i přírodních památek, okrasných stromoví, selských neproduktivních
lesíků a vod. Zde v souladu přirozeného řádu nerovnosti lidské žili poddaní se svými pány.
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Od XV. století střídaly se tu rody Kaplířů ze Sulevic, Malovců z Chýnova, pánů z Jindřichova
Hradce, Rožmberků, Novohradských z Kolovrat, Eggenberků a od roku 1719 dodnes
Schwarzenberků, kteří sousedili se zbožím Johanitů, svatovítského proboštství, Kinských, Zádubských, Malabailů de Canal, Berchtoldů, Chanovských, Lambergů, Windischgrátzů. Všechen
mnohotvarý život, plynoucí v zdánlivém poklidu připoutanosti k hroudě i k lesu a k podhradí
i podzámčí po staletí střežil věrně Boubín, mocně rozložitý masiv hory, porostlé lesem od úpatí
až na témě, měnící temně modré a šedé odstíny barev do daleka pro zrak pozorný a láskyplný,
jenž promítával stav duše do žádosti věčné ochrany horstva.
Ať kudykoli jsi se hoře blížil, přehojně i sladce tě odměňovala za námahu výstupu; od
Včelné či od Kubovy Huti, od Tabulové Huti, od Neveselců či od Šatavy, také Žatunky, za
hrnula tě vznešeností svého marnotratného půvabu a mocnosti, uvedla tě v umělé ráje snění,
které vždy očišťovaly z všednosti, městem navrstvené, a vnukaly touhu po šlechetnosti a obě
tech. Její výhledy, kterých jsi dosáhl úskokem, na severovýchodě širé Strakonicko se Sv. Janem
Křtitelem nad Radomyšlí, Horažďovicko s Podtřemšínskem, na východě Budějovicko, na jiho
východě Kleť, Schreiner či také Bobík, Liščí louka, Vltava, na jihu a jihozápadě Krumlovské
vévodství a svatotomášské pohoří, Plóckenstein, Třístoličník, Luzný, Roklan, Poledník, Javor
a za nimi štýrské a solnohradské Alpy, rušily všechny majetkové a zemské hranice, odstraňo
valy pány i vzdálenosti a přibližovaly střemhlav k jedinému pravému a věčnému Vládci světa.
Stará schwarzenberská vévodská a knížecí láska k přírodě a velkomyslnost vytvořila v ní chrá
něný prales Lukenský, úchvatný zážitek pro každého nově příchozího, který tam prudce pro
cítil náhlý styk s mythem, dávné vrstvy času, staletí rostlinného růstu a zanikání, všechnu předvěkou drsnost boje o život a místo na slunci, všechnu nádheru i krutost svobody. Prameniska
bystrých potoků, šeravského, kubohuťského, kapellského, boubínského, nivského, staropilského
vytvářela hudbu pramenů i svěžest porostů a posilovala vodami Teplou Vltavu, Volyňku
a Blanici. Členitost úbočí a vrcholů už svými názvy navozovala celá dějstva a jeviště jim
důstojná; vedle vlastního Boubína, vrcholu nejvyššího, s pamětním kamenem kardinála
Schwarzenberga, byla Srnčí hlava, Martinská stěna, Medvědí brdo, Tokárna, Luka, Rejdiště,
Liščí louka, Barevná louka, Obora, Včelná se stády jelenů, Dlouhý hvozd; trojhraniční průsek
Křížová smrč, U kříže, Knížecí stolec; na bdělého hospodáře odkazoval Johnův kámen; mys
tickým zaklinadlem zásvětna bylo však především Pažení, Basům. V nich a zejména na osm
desáti šesti hektarech pralesa z prahorní půdy vyrostlé smrky, jedle, buky, s jednotlivci 400 až
500 let starými a přes půl sta metrů vysokými, mezi sebou tu a tam majíce ještě tis jako po
slední pozůstatek dávných šumavských tisových pralesů, bratřívaly se vánkem a bezeslovným
hovorem v čase s podhořím, v němž jedna za mnohé odpovídávala jim tisíciletá lípa sudslavická, pamatující i toho, jenž dovedl »ochránit národ od
Němců, vklíniti v jasné
Západu dílo duše jeho spanilé stavební kámen«, i jemu protipól, nešťastně vzdorného kost
nického kacíře, jehož rodiště opodál zřelo jej, dítě, vnímat boubínský obrys a nasycovat se jeho
tvrdostí.
Právě zde, v prastarém dominiu svaté země určení, na předělu autochtonie a cizoty při
stupovala k duši všechna hrdá sláva i trudy ponížení starého království, když ses zahleděl ke
Kvildám a Knížecím pláním a v mysli vytanuly pouti českých bohoslovců za pražské sedisvakance do Pašova a stará soumarská cesta kupecká, střežená hrádkem Husou, když jsi se za
stavil, celým srdcem hoře pro českou šlechtu, u Vchynic a Tetova, nad vydersko-otavským
kanálem aspoň jménem připomínajícím staré panské sídliště na Litoměřicku, pranic ještě ne
tuše o hrozné zemězradě a brzkém Božím trestu nehodného z potomků hrabského a knížecího
pokolení, nesoucího oba přídomky. Myslil jsi na rozmanité dílo lidské, pod horou rozvětvené
a z jejího bohatství se živící, na dřevorubce, na pily a sklárny, na vimperské tiskárny a jak to
vše v krásném aristokratismu pohorské tradice ústilo v oslavu Boží. Zde těsně u úpatí hory
začínal roku 1484 Jan Alakraw svou průkopnickou práci druhého knihtiskaře na české půdě,
zde vydal ze svého lisu dvé knih dvou mohutných sloupů středověkého myšlení, svátého Au
gustina Soliloquia Animae ad Deum a Alberta Magna Summa de Eucharistiae Sacramento,
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i svůj převzácný český kalendář na rok 1485, třetí český tisk vůbec. Za 350 let navazuje na
Alakrawa Steinbrener svými kalendáři, chrlenými do celého světa. A jako v XV. století dvě
proslulé knihy theologické šířily myšlenkovou sílu katolicismu, i v XIX. a XX. století kato
lická zbožnost našla si staronovou formu v modlitebních knihách, jimiž Steinbrenerův dům
obepjal v společenství proseb a díků nejen starý katolický svět, ale v díle a životech misionářů
i širé a dálné oblasti pohanské. Je pomyšlení až závratné, že ve stu milionů exemplářů takto
rozšířených náboženských knížek jsou v dřevitých přísadách papíru rozneseny po celém světě
částečky vegetace této hory, rostoucí pod českým sluncem, že vnikají do Brasilie, Samoy, No
vého Zélandu, Indočíny, Filipín, Venezuely, Panamy, Kuby, že Katechismus a Otčenáš, vtištěné
do písmových znaků na papíru s hmotou z boubínského lesa, čtou Denkarští černoši v africkém
Sudanu jako Aymaraští Indiáni v pralesích Bolivie, Peru a Brasilie, že i Španělsky mluvící
Indiáni v Mexiku užívají své Llavecita del cielo se stopou lesního prášku z českého Boubína!
A když jsi se z cizokrajných dálav myšlenkou i citem vracel k chudobným a drahocenným kra
jům šumavského podhůří, vzpomněl jsi, zadržuje slzy, jak v rukou tvých prabáb a pratet za sko
nalých dlouhých zimních večerů, ještě hloub tišších, než pokořené včerejší a dnešní, kdy »venku
slota je, běl zavřeného příbytku do ticha zlobně žaluje, máť šeptá slova z Tomášova Násle
dování«, chrastily skleněné perličky růženců, zhotovované v malých podboubínských sklárnách,
jako býval Birkenhaid, živených dřívím, popelem a kamenem horských boků!
Ale teď, teď! Tvé malé temné umělé jezírko pod pralesem, horo, obrazí v sobě podoby,
jakých v nejrozletnějších představách nezřel Adalbert Stifter, poslední ze spravedlivých rovesných kouzelníků šumavské scenerie; příteli Antoníne Liško, kterýs jeho břehy zabydloval
v svých poetických malbách preislerovskými dívkami, zda nevidíš dnes na jejich místě, kdež
zdvihaly k slunci své krásné paže, spěchat sem po tmavých stezkách

Za všechnu vlhkou a světélkující tajemnost Basumu, jak trpké je zříti závoru cizích barev,
stavící se mezi jedinou královskou půdu zděděnou, nedělitelnou! Za světlé výšiny Srní
hlavy, vidoucí daleko do našich dětských a bojovnických přání i úmyslů, jak hrozné je slyšet
ve dne v noci dunění
seker, rubajících
vysokou
nádheru jedlí a smrků, stále a stále, znova a znova, bez přestání----------- i s kořeny a mlázím
----------- jako úděsné sutky Smrti a Moru.

A přece:

»tou bílou lukenskou silnici
ui sotva půjdu kdy v žití,
chtěl bych víak jiti,
ach, jiti, jiti----------- «

a to ve chvíli před koncem, v sinalém světle Soudu, kdy tisíce dnes vinníků a potom jen plev
budou volatí v hrůze Apokalypsy: hory, padněte na nás, pahrbkové, přikryjte nás! Tehdy pro
mluví hora Boubín

R. I. Malý:

Historické hranice
»Naše historické hranice patří již jenom
historii,« čteme teď do omrzení v novinách,
a tato klidná resignace znamená nejenom nut
né smíření s faktem, ale je známkou i »střízli
vého uvažování«, které teď u nás velmi přišlo
do módy a které celkem patří sice k obvyklým
vlastnostem rozumného člověka, ale které zá
roveň — jako každá móda — má i své po
divné výstřelky, jež v tomto případě, bohužel,
někdy příliš připomínají dokonce i křiklavé
heslo předválečných marxistů a realistů: »Nás
nezajímá jazyk — dejte nám něco na jazyk!«
A to jest ovšem nejenom nevkusné, ale i ne
reálné a nevhodné.

Prameny řeky Vltavy protékají sice krajem
již zcela německým — a přece tento kraj bude
dál v českém srdci, protože vždy bude Čechům
zníti melodiemi pramenů Vltavy Smetanovy!
Slyšíte je přece dosud všichni ?! A Boubín vždy
bude u nás — i když snad třeba jen proto, že
český básník Jan Neruda v »Podzimních mo
tivech« napsal: »Náš Boubín má šedivou če
pičku ...«
Bloudíte očima po nové mapě své vlasti
a bezděky se tu či onde zastavíte: Vida, Přimda! Přimda je tedy dnes již také v Říši! Ale
o založení Přimdy a o tom, jak český kníže
Oldřich tento hrad Přimdou nazval — píše
český kronikář Dalimil ve své kronice:
»... Tehdy se stalo, že kníže Oldřich lovil
a sám v pustém lese bloudil...« A v mysli
znenáhla se vynoří další obrázek z ilustrova
ných českých dějin, jak z dětství nám utkvěl:
obrázek, na kterém kníže Soběslav, opouštěje
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po dvanáctiletém vězení svou kobku na Přimdě, zaclání si rukou oči před nezvyklým den
ním svitem.
A Bezděz! Anebo třebas Loket! Ano, Loket
má teď německé obyvatelstvo — ale má také
děkanský kostel ze XIII. století a ten kostel
byl vystavěn českým řádem křižovníků, ryze
českým řádem, který založila blahoslavená
Anežka Česká! A Loket má také zbytky hradu,
na němž byla vězněna královna Eliška Pře
myslovna ... Znáte přece všichni ten obrázek
z »Dějin«, kde královna Eliška, opřena o har
fu, z temna své komůrky na Lokti vzhlíží
k okénku, kudy na její obličej padá pruh
světla ... A stejně dobře znáte i druhou scénu,
kde v temném loketském sklípku maličký
Václav (pozdější Karel IV.) se tulí do klína
své staré chůvy! Může kdy Loket být jenom
německý?!
A což Prachatice, Rožmberk, Český Krum
lov! A Vyšší Brod s madonou vyšebrodskou
a Čertova stěna s hudbou Smetanovou! Anebo
třebas Tachov, kde Soběslav I. založil hrad
a kde němečtí křižáci byli roku 1427 husity
poraženi! Šumava, Chodsko a — Jirásek, Baar,
Krásnohorská! Ještěd a Světlá, Slezsko a
Bezruč!
Pro Němce mohou země koruny české být
jenom »životním prostorem«. A hranice našich
zemí mohou jim znamenat snad jenom celní
závoru a nikoliv národní mystérium. K Če
chům však jejich vlast mluví nikoliv jenom
svým přírodním bohatstvím, ale především
také velikým bohatstvím a nádhernou živostí
svých dějin a vynikající národní kultury.
Mluví-li Němci o hlasu krve a hlasu své rasy
— mluví k nám zase hlas naší země a naší
duše: hlas našich velikých mrtvých, hlas našich
vojáků, světců, knížat a králů, hlas našich spi
sovatelů a básníků, malířů, hudebníků. Má
chův kraj zůstal krajem Máchovým — i když
jest osazen Němci. A hlas našich dějin i naší
kultury bude vždy znova a znova vábiti naše
srdce na známá místa i zpět k horám, odkud
nyní po čtvrté v dějinách bylo vyhnáno.

František Kobliha

p. f. 1939
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Dr. V. Hellmuth - Brauner:

BUH A NÁROD
Přišla k nám Bolest. Přišla z nenadání. Cítíme se poníženi a hluboce zraněni. Zrazeni a nevinni.
Přišlápnuti, protože jsme se odvážili myslit, mluvit, jednat podle své vůle, podle vědomí své samo
statnosti a nezávislosti, protože jsme se vzepjali, svobodní a jistí sami sebou. Měli jsme na to
právo, volali jsme je do světa, apelovali na svědomí — a přece, přimáčknuti k zemi, 'vzdali jsme se
bez boje, náš hlas zanikl... To vše byla bolest všední, bolest vnější, rána, která otvírá zdroje krve.
Ale jiná, hlubší, otvírá naše duchovní oči. Každá rána dotvořuje člověka věřícího. Činí ho hlubším,
jaksi tišším, umocňuje jeho myšlenku, zasvěcuje ho ki’ví Většímu a Bližšímu. Je tíží, která se za
věšuje na jeho zraky, aby klesly hloub tam, kam by nikdy nevnikly v době Štěstí a pohody. Znáso
buje jeho život, činí jej intensivnějším.
Bolest pojatá jako znak vyššího, duchovního života má široká ramena. Jedním zasahuje hlu
boko do minulosti, druhým vysoko k Bohu. Jedním překlenuje přítomnost daleko k mrtvým, dru
hým dotýká se obloukem přes zemi Boha. Sráží, ale sráží na kolena, snižuje, ale snižuje vzpřímenou
postavu klečením, prodlužuje ji současně myšlenkou a prosbou. Běda tomu, kdo nepoznal její ve
liké privilegium. Tomu je jen pocitem trpkosti a ponížení na rtech, ostrou bolestí raněného těla,
tím trpčí, čím marnější je její snaha o znovunalezení jejího pravého poslání; je octem v ráně, která
bezvýsledně se snaží vyhnati duši výš.
Dějiny našeho národa jsou řada bolestí a tragedií. Řadou omylů, heroismů, porážek, pokání
a vítězství. Hledali jsme Boha, marně se snažíce o jeho definici, o poznání jeho Slova a Zjevení.
Přemýšleli jsme o něm tak intensivně, že jsme se nerozpakovali bojovati o Něho tak, jak jsme si
ho vytvořili, jak jsme ho pochopili, jak se nám zjevoval ve snech, v extasích, v tušeních lidí, které
jsme nazývali proroky. Naše omyly byly zcestné, zbloudili jsme jimi, trpěli znovu a znovu. Naše
heretické bloudění Toho, který byl nalezen, vedlo nás řadou Kalvárií, porážek i bolestného pro
citnutí, jejichž jedinou omluvou bylo hledání vyšší pravdy, byť cestou revolty a krutého omylu.
Katolicismus, který vytrval řadou ran, jež touto zemí prošly, je silnější zde než kdekoli jinde. A ná
rod, který zbloudil, oklikou vraceje se k jeho poslušnosti, úžeji je s ním spjat než tam, kde mu byla
dána volná cesta jeho rozvoje. Rány a bolesti stavily je nerozlučně a jejich utrpení je dnes společné.
Přemýšlejme o minulosti. Zastavme se nad stopami předků a přiznejme si, že jsme lidé myslící
o Bohu. Je to hluboko v naší krvi, Šumí to rytmem našich dějin, je to odkazem našich předků.
Katolicismus u nás právě proto, že je vykoupený utrpením, hlouběji se zasadil do naší půdy a v do
bách ponížení ssál z ní krutost i zmatek doby, vzpínal se, lkal a bojoval za poražené čeŠství v době
jeho politického útisku, nesl, rytmoval jeho národní duši, hovořil k ní řečí vášnivou i odvážnou,
byl nositelem jeho obrody, ;byl výrazem našeho národního úsilí. V době největšího tlaku tvrdli
jsme v odhodlání, hovořili jsme knězi-buditeli řečí nesmlouvavou, zvedali jsme se v národ, který
se modlil a zpíval národní písně. Byla to doba velikých anonymů, kteří přešli našimi dějinami,
beze jmen a slávy, tiše vedli lid k oltáři a k českým biblím. Jejich světci vyrůstali z půdy, zvlněné
měkce, rytmicky k nebi se vzpínající, tak jako venkovské baroko, naplněné žárem náboženské duše
národní. Tady začala národní obroda a všechna jména devatenáctého století vyrostla z půdy již
připravené. Český národ je tam, kde je Bůh, jehož vyznává. Tam nejvíce trpěl i nejvíce se rozvinul
— tedy nejvíce a nejintensivněji žil.
V našem nynějším národním utrpení zůstáváme samotni, v marné bezmocnosti. Hledáme přítele,
a osamoceni nemůžeme si již nalhávat, že ho máme. Kolem nás se náhle rozevřela veliká prázdnota.
Ta prázdnota bude trvat tak dlouho, dokud si neuvědomíme poslání a účel Bolesti, Bolesti jako
vyššího, duchovního problému, Bolesti seslané, která učí moudrosti, pokoře a zbožnosti, nikoli jen
bolesti, která učí pouhé technické zkušenosti. Neboť to nestačí, musíme zvroucnět. Utrpení musí
zasáhnout a korigovat hloub naši národní duši. A tady jsme u problému. Je čas, aby zvroucněl náš
nacionalismus vírou, tak, jak se jí naplnil v dobách svého velikého utrpení pobělohorského, které
skrývalo sílu růstu, bylo podkladem nové stavby. Síla vyhnaná Bolestí, žhavostí zúrodňující, láva
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vystřelená podzemní katastrofou, ohni ničivými, ze zmatku, plamenů a síry rozlévající se v nová,
obrozená pole. —
Náboženství, zjev immanentní, který rytmoval naše dějiny, nejvíce leží naší slovanské duši.
Český nacionalismus skrýval vždy ještě cosi, vyŠŠí myšlenku a víru v ní. A náboženství v této zemi
bylo vždy spojováno s problémem národním, jeden hnětl druhého, odpovídal si, diskutoval, bojo
val. Náboženství nikdy nestálo mimo tento národ. Snad proto, že naše země tak strašně trpěla,
promítala, byť i podvědomě, svoji bolest do vyšších, pravdivějších sfér. Její nalézání Boha nešlo
cestou problematiky. Bylo vzepětím rukou raněného. Konkrétně přehlíženo bylo to katolictví, kde
našel národ, přiveden bolestí své politické prohry bělohorské, posílení, kde zvroucnělo vlastenectví
vírou takovou, která přivedla jej ke kladné a opravdové budoucnosti, nikoli jen k episodickému
vítězství. Jeho procesí, svati, modlitby a kostely, žehnání pod Širým nebem, proudění davů do
Prahy jako do českého Nazaretu, shromažďovali, sjednocovali národ, uvědomovali jeho společnou
řeč a bratrství krve; zachránilo národ, vyvedlo z katastrofy, uschopnilo k novému životu. Ze všech
proudů náboženských na naší půdě bylo jediným a nejsilnějším elementem, opravdu jednotícím
a tvůrčím. Nebylo většího omylu naší osvobozené vlasti než přezírat tuto pravdu a Často zvedaným
bojem protináboženským zapřít celý smysl a význam naší historie. Vymstilo se to na nás. Nikoli
politicky.
Vymstilo se to jinak, hůře. Jak tedy? Dnešní prázdnotou! Prázdnotou, která
hledá člověka, myšlenku, víru. Prázdnotou, která jest nahrazována hesly, o nichž cítíme, že nejsou
ani opravdová, ani slovem, které by se kladlo jako tišící lék na naše rozpálené rány. Ještě nedávno
byly konány protináboženské pokusy, aby národ ztratil těžiště, které mu bylo dáno jeho historickým
vývojem. Dnes je čas, abychom si uvědomili bolestí a zmatkem doby, co je náboženství pro nás.
Víc — abychom si uvědomili, že náš nacionalismus bez něho nemůže žiti, že nemá té pravé hodno
věrnosti, tradicnosti, správnosti. Provroucněme náš nacionalismus vírou! Stavme na něm, bojujme
a tvořme! Buďme si vědomi, že bez Boha nikam nedojdeme.
Utrpení ubíjí, Činí Člověka zlým, nebo jej zvroucňuje a obrací k Bohu. Srazi li jej k zemi, zna
mená to povahu rozbitou, nejednotnou, neuzákoněnou a slabou. Srazí-li na kolena člověka víra,
který ji neztrácí, ale násobí, je to harmonie, tvořivost, ovládnutí života, jeho zklamání, prohry i ví
tězství. Zákonitost nebo disharmonie; tvořivost a síla nebo skepse a zmatek, optimismus pravý
a vroucí nebo zoufalost a zničení. Bolest, veliká ukazatelka života, dává nám na vybranou. Není
jediné rány, která by neformovala duši Člověka i národa, neprohlubovala pohled, nebyla výstrahou
a dobroditelkou.

Stepán Pavel:
Panorama náboženského Německa
Osud církví v Německu je pro cizí pozoro
vatele značným překvapením a velikou há
dankou. »Jak je možné,« ptají se, »že tito ka
tolíci, mocně organisovaní ve straně, jejíž tak
tiku bylo možno neschvalovat po některé
stránce a jejíž některé zásady mohly býti po
pírány, která však nikdy nepřestala mít pře
vážný, v některých případech dokonce roz
hodující vliv na veřejné záležitosti, že tito ka
tolíci, kteří rok co rok projevovali na mohut
ných kongresech svou solidaritu, sílu a živoucí
víru, že titíž katolíci, bez nichž se nemohli
v politice obejít ani protipapežští zemani ani
socialističtí neznabozi, jak to, že tito katolíci
nemohou dnes nic jiného, než bránit a hájit
svá nejprimitivnější práva?« Jenom s největší

námahou odolávají a odpovídají na útoky pří
mo zuřivé a jejich jediný heroismus spočívá
v tom, že se podrobují utrpení a že protestují
s neobyčejnou odvahou proti strašné kampani,
vedené proti Římu, nerci-li proti křesťanství,
očekávajíce zatím přísné tresty od neúprosných
úřadů, a rovněž titíž luteráni, orthodoxní, kteří
měli rozhodující vliv na dvoře Hohenzollernů,
dědicové Bismarcka (a jeho odpůrců, kteří
lpěli na tradici ještě s větší zuřivostí), potomci
zakladatelů novin »Kreuzzeitung«, nástupci
Bunsenovi, Gerlachů, Stahlů, Bodelschwingů
a Leů, nejsou schopni postaviti se proti odkřesťanšťování protestantismu a mají volbu
mezi dvěma
věcmi: podřídit svou
víru novému vyznání nacistickému anebo utvo-
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rit malé ghetto, odsouzené k brzkému a jisté
mu zániku.
Tento názor, se kterým se setkáváme všude
za hranicemi Německa, je zřejmě přehnán. Jest
ovocem propagandy, které uzrálo v ovzduší
obyčejně příznivém křesťanství a náboženským
předsudkům. LeČ přesvědčení, že církve v Ně
mecku byly přivedeny do úzkých následkem
zrady duchovních i laiků a následkem nečin
nosti a servilního oportunismu opravdu poli
továníhodného, toto přesvědčení se zakládá
na úplné neznalosti náboženských dějin ně
meckých. Nebere se pořád ještě zřetel, jaký
postoj zaujímají k církvi a k víře na západě
Francouzové, Angličané, Italové, a na druhé
straně jaký zcela odlišný postoj k ní zaujímají
Němci.
Ale což ony pozoruhodné synthesy Jiřího
Goyau, knihy pro lid od G. Bažina, obdivu
hodné studie Vermeilovy, profesora na univer
sitě ve Strassbourgu, ony četné svazky filosofa
Seilliera, spisy profesora Roberta d'Harcourt?
Přes svou velikou hodnotu tato tvorba histo
riků, politických spisovatelů a literárních kri
tiků může působiti jen na elitu: nedosáhla
ani rozhodujícího vlivu na politiky a novináře,
kteří se zabývali Německem a jeho situací ná
boženskou buď proto, že jim tak kázalo povo
lání, buď z pouhého zájmu. Konečně, dovo
líme si tvrditi, že ani skvělí autoři, které jsme
právě citovali, nevypadávají úplně z onoho
pravidla, o němž jsme se zmínili. I oni sami
stojí často zaraženi, ne-li úplně zmateni lidmi,
myšlenkami, událostmi a institucemi, které
jinak dovedli velmi odborně analysovat.
Zde máme nyní panorama náboženského
Německa na počátku XIX. století, tak, jak se
nám jeví při pohledu ze vnitřku prismatem
temperamentu německého katolíka, nakreslené
pevnou a jistou rukou. Je to čtvrtý svazek velikolepých »D ě j i n Německa«, vydaných
u Herdera profesorem Frant. Schnabelem z Karlsruhe; je to dílo mistrovské po
všech stránkách a bylo výborně přeloženo do
francouzštiny. Přiznejme ihned: toto dílo,
jež vyžadovalo dlouhé doby a které překva
puje svou učeností, toto jasné a rozvážné po
jednání, prodchnuté silnou snahou po pravdě
a spravedlnosti, unavuje a odrazuje neněmeckého čtenáře úplným nedostatkem jakékoli
snahy a jakéhokoli nároku uměleckého. Sloh
profesora Schnabela je těžký a bez půvabu, ne-
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chybí mu ani jazykové nesprávnosti, které hra
ničí s chybami. Portréty hlavních hrdinů —
osobnosti tyto jsou věru přitažlivé a zářivé jak
jen si možno přát — zůstávají bezbarvé. A pře
ce se tu postupně setkáváme se Sailerem, Mbhlerem, Msgr. Droste-Vischeringem, Baderem,
Kolpingem, bratry Boisserovými, Msgr. Kettelerem a Hurterem, Schleiermacherem a Hebelem, Neanderem a Davidem Straussem,
Stahlem a Felixem Mendelssohnem-Bartholdym! Byli bychom se rádi zastavili u princezny
Galitzinové, u skvělého sv. Klementa-Marie
Hofbauera, u výtečného Šebestiána Brunnera
a ohromujícího Gůnthera.
Leč bohužel! Schnabel není druhý abbé
Jindřich Bremond a tato historie náboženské
ho cítění v Německu před rokem 1848 pro
zkoumává cesty křesťanského myšlení a cesty
modlitby, aniž sama při tom se dovede přiblížiti poesii. To bychom tedy vytkli učenému
německému profesoru. Jeho dílo obsahuje
však jinak mnoho vynikajících vlastností. Aniž
se vzdaluje křesťanské nauky, probírá všechny
proudy s neobyčejným taktem a porozuměním,
nikdy nezapomíná na křesťanskou charitu a
je-li nucen k obžalobě, spokojí se s vypočte
ním faktů a tato fakta se spojují a tvoří bouř
livou obžalovací řeč.
Profesor Schnabel podává přehled episod
křesťanských dějin v Německu od revoluce
r. 1789 až po revoluci r. 1848. Staví nám před
oci události brzo pathetické, jako konflikt ar
cibiskupa Droste-Vischeringa s vládou prus
kou, brzo události dojemné svou prostotou a
dokonce i svou hrubostí, na př. apoštolát ta
kových Hofbauerů a Kolpingů; brzo jsou to
události plné slávy vznešených činů na poli
intelektuálním, jako byly pokusy Móhlerovy
o obnovení vědy o věcech božských. A všechny
tyto kroniky idejí a zápasů ústí docela logicky
ve výkřiku plném zoufalství, jenž se dere
z hrdla velikému Reichenspergerovi, který je
jedním z otců katolického středu: »... mnohdy
mne mučí myšlenka, že příští generace těch,
kteří budou opravdu chtít zůstat katolíky,
bude na tom právě tak jako dnešní praktiku
jící židé ...«, řekněme krátce: budou nuceni
uzavřití se do ghet a vydávati se v opovržení
a posměch, nenávisti a ošklivění... Katolíci
si v tomto osamocení uvědomí své úzké spo
jení se všemi vyznavači katolicismu v celém
světě. Naučí se stavětí se na odpor svým od

půrcům, ale zůstane jim touha a stesk po ot
covském shodnutí se s ostatními Němci —
cit tento je jistě hoden úcty — a budou svá
děni k tomu, aby ve chvíli národní nebo mezi
národní krise obětovali svému, náhle se pro
budivšímu němectví důvody neshod s bratry
rasy a jazyka.
Pokud se protestantů týče, autor nám líčí
s podivuhodnou bystrostí vznik situace, ze kte
ré dnes není takřka východiska. Katolictví, ač
je vážně ohroženo ve své svobodě jednání, nálézá svou oporu v církvi obecné a v oné vnitrní
solidaritě, která nikdy neselže, ani ve zkouš
kách nej tragičtějších. Německý protestantis
mus se dovolával své tendence k rozrušení a
rozpuštění jakožto průkazů svého vysokého
duchovního Šlechtictví. F. Th. Vischer velebil
tuto Selbstauflósung už před sto lety a předáci
liberálního protestantismu pracovali bez vý
jimky k tomu, aby jednotu své církve rozdvo
jili. Plavíce se mezi Scyllou — totiž zbožností
upravovanou požadavky správními nebo vo
jenskými — a Charybdou — bezuzdným divo
kým individualismem, kterému jen velmi málo
zbylo z křesťanství, snad několik reminiscencí
— masy protestantů ztrácely ponenáhlu víru,
jejíž meze nikdo nedovedl určití, právě tak
jako nikdo nedovedl ukázati její obsah ani
její oprávněné mluvci.
Dějiny proměn protestantské církve v Ně
mecku ve století 19. jsou zoufalým pátráním
po absolutnu. Děje se tak ve stínu ztracené

jistoty a hybnou silou je tu méně láska ke ztra
cenému katolictví, jehož přece však želí, jako
spíše záští proti každému dogmatismu. Tato
snaha vede ke kolektivistickým nebo totalistním proudům, které dovedou ukojit nejvzneŠenější i nejnižŠí touhy lidu. Jsme uprostřed
duchovní války a Německo si příliš zvyklo na
náhražky a tak nahradí opravdové zjevené ná
boženství nějakou napodobeninou, nějakým
»simili«, které úřední a poloúřední propagan
da bude vynášeti jakožto rovnocenné, ne-li
ještě hodnotnější než originál.
S radostí konstatujeme velikou zásluhu pro
fesora Schnabela, nestranného dějepisce, jehož
studie nás živě zajímala. Tím, že nám věrně
líčí minulost, pomáhá nám snáze pochopiti
doby přítomné. Od této chvíle vidíme — a je
to jeho zásluha — v pravém světle všechny
události, které předcházely náboženskému zá
pasu, jenž se odehrává v Německu. Uvědomu
jeme si sílu stran, které se spolu střetly, a onen
vnitřní zákon, který nutí národní socialismus,
dědice to státních důvodů a státní moci, aby
vložil ruku i na církev, ne snad tak, aby ji
zničil a vyhubil, jako spíše aby ji ovládl a pro
stoupil ji. Nebezpečí, které z toho plyne pro
církev, se tím nikterak nezmenšuje, stejně jako
nebezpečí pro víru. Dějiny poučí příslušné či
nitele a pomohou jim vyvarovati se nenapra
vitelných chyb. Postačí jim, nahlédnou-li do
krásného svazku profesora Schnabela.

Dr. Alžběta Birnbaumová:

ORGANISÁTOR
Nesmírně nás dnes překvapí, čteme-li, že
ještě v polovině 14. věku bylo mnoho vyso
kých kněžských hodnostářů, kteří neuměli
psát, jak na př. Jan ze Střelíce, probošt mí
šeňský, prohlašuje r. 1358: že se dal na důle
žité listině písařem podepsati, »quia scribere
non potui«. Jinde totéž o sobě říká celá řada
členů kapituly v Můlhusách i jiní. Sám papež
nařizoval, že kanovníci musí umět jen číst
a zpívat.
Toto zjištění nás musí zajímat v době, která
na přemíru psavosti doplácí existencemi set
a tisíců lidských životů, v době, kdy již jako
by bylo i přestalo platiti někdejší heslo —

obsahující zároveň jistou vyhrůžku: Litera
scripta manet. Málokdo z řemeslných písalů
se totiž pozastavuje nad tím, jestliže dnes pro
hlásí za bílé, co včera měl za žluté.
Jak bylo možno, že se kdysi dovolovalo
lidem, postaveným na tak odpovědná místa,
jako bylo třebas středověké proboŠtství nebo
kanonikát, aby byli negramotní? Je to snad
vysvětlitelno tím, že měli k ruce písaře, tedy
jakési živé psací stroje? — Myslíme, že jen tím
věc vysvětlit nelze. Písmo je totiž nejindividuál
nějším projevem osobnosti. Strukturálně i ob
sahově. Jest visitkou charakteru člověka a —
zachycujíc jeho individuální projevy — je
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také dokladem jeho vnitrní náplně. Není
myslitelný subjektivista, který by nepocítil
touhu zaznamenat cokoliv ze svého vniterné
ho života, byť by to bylo jen třeba v korespon
denci nebo v běžných záznamech. — Nevyžadovalo-li se tedy umění psáti na klericích,
předpokládalo se patrně, že nebudou asi míti
potřebu individualisticky projevovat svoje
myšlení písmem, byli-li vsak přesto stavěni
na tak důležitá místa, předpokládalo se asi, že
se projeví Činem.
Proboštem nemusil být člověk lyrického
subjektivismu — ale individualistického —
činu, organisátor, hospodář. Musil o všem
vědět, ale nemusil se o ničem ze Široka vy
jadřovat. Vyjadřoval se vlastně právě tím, co
dělal. Byl tvůrcem života.
Školské písmo zabilo Písmo, zabilo však
i čin, zabilo organisátorství kleriků. Je jen při
rozeným důsledkem, že se organisátory stá
vají Čím dále tím více neklerikové a že se tedy
čím dále tím více z života vysunuje, mutatis
mutandis, duch.
OrganisaČní smysl jest ovšem dar, talent
právě takového druhu jako talent hudební,
početní, malířský. Je vrozen, není se mu mož-

no nauciti. Protože však vrozené má různou
intensitu, lze ho vycviciti. Lze si ho zdokonaliti v osobním styku s velkými mistry orga
nisátorství, lze snad i podle zkušeností dokonce
sestavit organisátorské příručky. Ale většině
zůstane tato věc nedostupná.
Není však nedostupné vypocísti si znaky,
podle kterých lze bezpečně rozeznat dobrého
a méně dobrého organisátora nebo dokonce
antitalent organisátora — byť i seděl na nejorganisátorŠtějŠím místě.
Prvním a nejdůležitějším znakem je výběr
kvalitních spolupracovníků. Druhým, že dob
rý organisátor nemá stále »hrozně moc práce«,
že má naopak vždycky dost času vyslechnout
všechna mínění nejrůznějších lidí. Tak na př.
Karel IV. spravoval půl tehdejšího světa a
přece vyslýchal, pozoroval, soudil. Dovedl
práci rozdělovat a přidělovat. Zklamal-li se
v lidech, posílal je do vyhnanství, vždy však
zas nacházel jiné a pokračoval.
Organisátor nepracuje — řídí, nevyjadřuje
se — koná. Stanoví si program a provádí
jej. Program mu je cílem, se kterého se neslevuje.

R. I. Malý:

PODSTATA SOCIALISMU
Marxovo teoretické dílo vědecky nebylo
ani bez chyb a nesporné, ani zvlášť nové a pů
vodní. Vlivy i omyly jsou tu všude naprosto
jasné a nepochybné. Ale to neznamená, že
v Marxově díle vůbec nic podstatně nového
není a že veškerá podstata Marxova díla
je cosi pomíjivého a nepatrného! Nikoliv,
právě skutečná podstata Marxova díla
byla naopak opravdu nová a posud je nad
míru významná. Jde jenom o to, v čem tuto
podstatu spatřujeme.
Podstata marxismu není v jeho vědec
kosti. I z vědeckých názorů Marxových sice
leccos je dosud v obecné platnosti. Ale o to
tu nejde. Neboť nezáleží tak na tom, co v Mar
xově díle má obecný vědecký ráz a co by
tedy mohl stejně dobře či stejně špatně napsat
i nesocialista, nýbrž jde tu především o to, co
je zvláštní podstatou právě marxismu a
co z marxismu činí nový a velmi závažný zjev
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nové doby vůbec a socialismu zvlášť. Touto
podstatou marxismu je jeho složka politická
a filosofická.
Skutečnou podstatou Marxova díla je, že
dalo socialismu nový program a nový ráz po
litický a filosofický. Politicky Marx zahájil
socialistický boj o diktaturu proletariátu a fi
losoficky dal tomuto boji i kulturní cíl: obec
nou vládu materialistického světozoru. Ani
tyto složky nejsou ovšem novinka. Ale svým
vzájemným spojením a svou radikální působ
ností na ráz a cíle socialismu — znamenají
v dějinách sociálního cítění novost opravdu
revoluční. Právě touto svou podstatou mar
xistický socialismus nejvíc a zásadně se liší
nejenom od křesťanství, ale i od svých »uto
pistických« předchůdců.
I »utopisté« přece také již spojovali své
sociální cítění se smyslem pro organisaci a
metodu hospodářskou i vědeckou, třebaže arci

jen v duchu své doby a nedokonale. Nebyli
však nevzdělaní ani nepraktičtí. Nebyli jen
fantasty. A v jejich nevědeckosti nebyla tedy
vlastní příčina jejich socialistického »utopismu«, jak by se mohlo zdát, když Karel Marx
na rozdíl od nich svůj socialismus nazýval vě
deckým. Princip jejich »utopismu« byl mno
hem spíš řádu politického než vědecké
ho. Podstata »utopismu« byla z marxistického
hlediska především v tom, že utopisté byli po
litickými optimisty. Předpokládajíce dobrou
vůli i u bohatých a mocných, snažili se o zlep
šení osudu chudých — cestou reforem a kom
promisů na základě sociální solidarity a de
mokratického smíru tříd. Karel Marx byl na
proti tomu pesimista. Nevěřil v přirozenou
dobrotu lidské povahy a jeho politická moud
rost byla rázu spíše macchiavellistického nežli
rousseauovského.
Sobectví mocných a bohatých, kteří vyko
řisťují chudé, je podle Marxe tak vžité a nelí
tostné, že možno je vyhladit pouze silou a
mocí, ne domluvami. Nikoliv domluvy a ná
řek utiskovaných, ale dobře zorganisovaná
závist a zášť dělnické třídy, její nesmiřitelný
boj s nelítostnými kapitalisty, armáda proti
armádě a konečné vítězství, konečné dobytí
takové moci politické, aby konec kapitalismu
a vykořisťování, nový, spravedlivější řád so
ciální mohly být prostě nadiktovány a vynu
ceny — jen takový socialismus je podle Marxe
vědecký a má bezpečnou naději na úspěch.
Obsahem Marxova »Komunistického mani
festu« je právě, že všichni dělníci, majíce
oproti kapitalistům tytéž zájmy, musí se spojit
a zorganisovat k vytrvalému boji za tím úče
lem, aby do svých rukou dostali vládní moc
a stali se z třídy ovládané třídou panující,
která všechny výrobní prostředky převede ze
soukromého majetku do vlastnictví kolektiv
ního, a tím nejen znemožní vykořisťování, ale
též umožní, aby znenáhla vůbec zmizely i vše
chny třídní rozdíly. A byl to rovněž sám Marx,
jenž v dopise z 5. března 1852 výslovně při
znal, že pravou a původní podstatou jeho
učení není snad princip třídního boje, který
byl znám již i před ním, ale myšlenka, že vývoj
kapitalistické společnosti a třídní boj — musí
vést k diktatuře proletariátu, jež vytvoří spo
lečnost bez tříd. B. Engels pak roku 1890
v úvodu ke »Komunistickému manifestu«
odůvodňoval název manifestu právě tím, že

tenkrát, když manifest po prvé vyšel, komu
nisty se nazývali ti dělníci, kteří »si žádali dů
kladného převratu společenského« a nikoliv
jenom jakéhosi sociálního mastičkářství, které
by nepoškodilo zisky a kapitál.
Dělnická třída v kapitalistické společnosti
má, podle Marxe, neustále se obírat především
tou základní myšlenkou revoluční, jak by co
nejrychleji a jakýmikoliv prostředky se zmoc
nila státního vedení, aby mohla rázem vyvlastniti kapitalisty a zkolektivisovat výrobu. Uva
žováním a představami, jaký bude život po
revoluci, čím se naplní, jak se zorganisuje a
bude-li skutečně lepší a spravedlivější nežli
byl před revolucí — Marx již si hlavu příliš
nenamáhal: cílem a mezí jeho revolučního
a »vědeckého« socialismu byla právě jen revo
luce a diktatura proletariátu. Zato tím důklad
něji se obíral stavem před revolucí. Rozebíral
a studoval kapitalistickou společnost a kapi
talistický způsob výroby, aby našel a ukázal,
co nutno učinit — a že je možno i nutno to
učinit — aby se dospělo k převratu. Ale i tato
Marxova odborná činnost byla zase především
záměrnou zbrojnicí politickou.
I Marxovo odborné studium hospodářské
a sociologické má tendenci především politic
kou a nikoliv čistě badatelskou. Marxismus je
i po této stránce učení především politické
a nikoli vědecké. I Marxova vědeckost byla
v podstatě mnohem spíš nejvydatnějším pod
porováním revolučního mythu a třídní bojov
nosti než jen Věcnou učeností a zkoumáním
fakt. Marxovy »vědecké« výtěžky, které doka
zovaly, že kapitalistické hospodaření nutně se
blíží ke svému zániku — posilovaly sebevě
domí a odvahu proletariátu, utvrzujíce jej
v přesvědčení, že budoucnost, pravda a po
krok jsou zcela na jeho straně. Tutéž revoluční
funkci měl i princip dialektického vývoje.
A nic nemohlo lépe posíliti nenávistný třídní
boj než »vědecký« fakt, že zaměstnavatel děl
níka soustavně okrádá, zkracuje jeho mzdu
o značnou »nadhodnotu«! Vědeckost v mar
xismu nikdy nemá příliš daleko od teroru a
demagogie.
Ale právě proto marxismus stále zůstává
marxismem a nic se na jeho podstatě nemění,
jestliže snad se ukáže, že tu a tam, v tom či
onom směru se zmýlil, a třeba hodně zmýlil,
ba že je vůbec vědecky zaostalý a překonán.
Jistě je. Ba, vědecky sporný a nespolehlivý byl
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již i za Marxova života a sami někteří jeho žáci
to kriticky prokázali. Ale podstatným rysem
marxismu nejsou jeho vědecké názory a obje
vy, ať ty či ony, nýbrž příkaz dělnické revoluce,
boj o proletářskou diktaturu — a to zůstává!
Ani na tom již celkem tak mnoho nezáleží,
anebo aspoň: i na tom záleží již mnohem méně,
jestli tou revolucí se myslí výhradně snad
jenom převrat náhlý a násilný, revoluce proletářské menšiny — či revoluce »demokratic
ká«, umožněná tím, že proletariát dobude při
volbách většiny: rozhodující je princip dikta
tury. Rozhodující je c í 1 socialistického hnutí:
diktatura proletariátu. Cílem marxismu je proletářská hegemonie. Cílem marxismu je dobytí
takové moci ve státě, aby dělnická třída mohla
všem občanům nadiktovat svou vůli, svůj
program, své názory hospodářské i sociální
a kulturní, svůj světový názor. V tom se sho
dují s marxismem i všichni revisionisté, novomarxisté a vůbec všichni socialisté, pokud ještě
zůstávají marxisty — a jenom pokud se v tom
s ním shodují, zůstávají ještě marxisty ...
Kritika Marxových vědeckých omylů a
vůbec vědecká i taktická »revise« marxismu,
kterou podnikli Marxovi následovníci s Ed.
Bernsteinern v čele — nikterak neznamená
snad jejich zásadní ústup a oslabování mar
xismu: naopak! Bernstein a všichni ostatní
marxističtí revisionisté nejenom nezamýšleli
způsobit rozklad a zeslabení marxismu, ale
naopak spíše se snažili jej svou »revisí« chrá
nit a podchytit — i tam a tehdy (a právě tam
a tehdy), kde jeho vědecký kredit se začal
hroutit. Jejich »novomarxismus« po každé zna
mená spíše novou, uvědomělejší v í r u v Mar

xe a nikoliv zradu či nevěru. Chtějí vynésti
marxismus z vědeckých trosek a vybudovat jej
znova v duchu jeho základní podstaty politic
ké a revoluční. Souhlasí s podstatou Marxova
učení přes to, že ani v jejich očích vědecky
neobstálo; a věří v ně a hájí je dál prostě
proto, že správně spatřují podstatu marxismu
— nikoli v jeho jakosti vědecké, ale v jeho vý
znamu dynamickém, v jeho programu politic
kém a revolučním.
Proto také na příklad v »novém«, revidova
ném programu rakouské sociální demokracie
z roku 1926, který měl světový ohlas, výslovně
a důrazně se připomíná, (aby snad nebylo
mýlky), že vůdčí myšlenkou i tohoto nového
programu jsou a zůstávají: »třídní boj o moc
ve státě«, vypracovaný »na materialistickém
základě učení Marxova, Engelsova, Lassallova«, a »prostředky diktatury, jestliže buržoasie
se bude proti socialistické přeměně státu
bránit...«
A proto i padesát let po smrti Karla Marxe
— všichni socialisté, ať rudější či méně rudí,
ba i naši socialisté »masarykovští«, oslavujíce
Marxe, právem při všech svých výhradách
hospodářských a vědeckých svorně vyzdviho
vali Marxův »ohromný význam p o 1 i t i ck ý«, spočívající v tom, že Karel Marx »položil
základy k organisovanému hnutí dělnickému,
jež vedlo k nynější socialistické síle a moci po
litické« (A-Zet, 14. III. 1933).
Zkrátka, přes všecky vědecké revise, pokrok,
a přes všecky taktické změny a výhrady: třídní
boj, diktatura a dějinný materialismus — jsou
cíl a podstata všeho marxistického socialismu.

DVĚ ČASOVÉ PŘIPOMÍNKY
1. „Ženská otázka”

Má žena pracovati mimo rodinu ? Jest dovo
leno, aby žena se dala ve svých hospodyňských
povinnostech zastupovati ženou jinou a sama
se věnovala jinému druhu práce? Jest dovo
leno, aby manželská dvojice vydělávala dvo
jím příjmem několikrát více, než kolik může
vydělati muž — živitel rodiny? To jsou časové
otázky.
Jsou oprávněné? Jsou neoprávněné? Mu
síme si uvědomiti, že tyto otázky vznikly až

960

rCak

za dnešní, vůbec nejtěžší krise. Již z toho dů
vodu musíme je posuzovati velmi obezřele,
aby při jejich řešení nebyl vytvořen precedenc,
který by nás všechny — lidi jindy normálně
myslící — uvrhl do bludů.
Je jisto, že není rovnosti mezi mužem a že
nou, že jsou to dvě bytosti jinak utvářené,
jinak zaměřené, k jiným úkolům určené, ale
neméně jest jisté, že v realitě života se ode
hrála sociologická přeměna, která přinesla

nové podmínky výrobní a existenční, vytvořila
nové stavy, nová povolání, a změnila od zá
kladu pracovní proces, a že s tím vším se mu
sila a musí vypořádat i žena. Nyní jí již nejde
o t. zv. emancipaci, ale o něco mnohem závaž
nějšího — o holou existenci. Jde o to, co dělati, aby rodící se dívky nemusely být házeny
přes Taigetos. O nic méně a o nic více — a to
by si všichni, kdo vůbec o těchto věcech chtějí
jakkoliv mluviti, měli uvědomiti!
Předně: žen je více než mužů. Za
druhé: jen docela nepatrné procento žen může
se provdati tak, aby se nemusely starati o nic
jiného, než o své děti a svou domácnost. Pře
vážná většina žen, rolnice, živnostnice, obchod
nice musí a musely vlastně již od Adama a Evy,
kromě svých povinností mateřských a kuchař
ských, být manželu nápomocny při pracích pol
ních, řemeslných a obchodních, musely a musí
s ním nésti celé břímě existenčních starostí.
Ty vyplňují zcela jejich myšlení a čas, čili pře
vážná většina žen nikoliv chce, ale
musí pomáhati ještě i jinými pracemi, než
jen hospodyňskými. Kdyby zítra některý zá
konodárce řekl, že rolnice nesmí na pole, že
živnostnice nesmí do dílny a do obchodu —
vypukla by docela určitě světová revoluce,
t. j. zastavil by se hospodářský chod světa.
Najednou však se zvedne křik ulice (a víme,
jak se takový pokřik dá lacino aranžovati),
a státní zaměstnanec, tento moderní nevolník,
kterému každý může viděti do talíře a spočítat
mu sousta, má býti zase první obětí ne
promyšlených opatření: jeho žena nesmí mu
být nápomocna při výživě a opatřování potřeb
k životu rodiny! Tento křik je podezřelý.
Je na místě zeptati se na to, jak se vlastně
došlo k těm nenáviděným dvojím platům?
Tak se k nim došlo, že hned na počátku naší
slavné republiky byla výkonná inteli
gence nivelisací ožebračena do
té míry, že státní úředník musí čekati do
čtyřiceti let, aby se mohl oženiti a mít rodinu
na svůj náklad, a že dnes je téměř vyloučeno,
aby táta našetřil dceři na věno, které by mla
dému páru umožnilo vstup do života. Ano,
tak je to.
Ať mi nikdo neříká, že je na světě normální
žena, která by dávala přednost tomu, vláčet se
po kancelářích, aby tam vydělala několik sto
vek měsíčně, na místo toho, aby ve svém vlast
ním bytečku oddala se zaměstnání, ke kterému

je stvořena a ke kterému ji všechno pudí. Znám
veleučené a velepolitické ženy, kterým ruční
práce je nej milejší zábavou a dítě prostě zá
zrakem. Příčinou je nutnost, ne chtění.
Žena do kanceláře by přece byla vůbec ne
přišla, kdyby ji tam nebyla dosadila nut
nost. Dívka a žena z rodiny zaměstnance, vyženete-li ji z úřadu, stejně se nebude moci
zdržovat jen ve své rodině, nýbrž bude nucena
hledati si obživu jinde a jinak. Protože nikdo
přece nebude vážně chtít být přesvědčen o tom,
že s tisíci korunami mohou žít ve velkém městě
tři lidé, když jen průměrné nájemné Činí
300 Kč měsíčně — nechce-li ovšem důsledně
znivelisovat veškeru úroveň života!
Bylo by jen a jen katastrofou nesmírné
ho důsledku, kdyby se někdo domníval, že
se tento problém může vyřeŠiti primitivním
zásahem prostého propuštění všech vdaných
žen z úřadů. Tím způsobíte ještě větší sociální
pohromy a ještě horší situace, než jaká je!
Ostatně, kdo může dnes říci, jak se vyvine náš
hospodářský život, kdo může říci, zda při nově
nastalých podmínkách nebude potřeba muž
ských sil jinde, než v »ouřadování« a zda ne
nastane potřeba, aby ženy vypomohly právě
kancelářskou prací na vybudování nového
státu ?
Problém tedy není v tom, jak nejrychleji
vyhoditi ženu ze zaměstnání, ale předně je
v tom, jak odproletarisovat naši
inteligenci, tak, aby žena, která necítí
potřebu intelektuální práce, nemusila ze sebe
dělati psací stroj a mohla své, jedním směrem
vyhraněné síly věnovati jen rodině— a dále je
v tom, jak využitkovati nadání a síly oněch
žen, které mají schopnosti vedle svého mateř
ství věnovati se ještě práci jiné, Širší.
Jen na těchto základech — především mrav
ních — lze řeŠiti tyto otázky tak, aby nebyly
omezováním svobody ducha, která byla lid
stvu vybojována dvoutisíciletím křesťanského
boje, a která mu byla vzata nikoli reformními
proudy současnými, ale liberalismem, neroz
lišujícím dobro a zlo. A národohospodáři musí
se zabývati spíše otázkou, jak z a ř a d i t i
ženu do nové struktury moderní výroby, aby
při tom bylo vyhověno jejím specifickým vlast
nostem. Dopouštěli by se strašné chyby,
kdyby pro laciná hesla dne ubíjeli její pra
covní energii a intelektuální schopnosti.
Dr. A. Birnbaumová.
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2. POZEMKOVÁ REFORMA

Jednou z prvních akcí Národního shromáž
dění po převratu byla u nás t. zv. pozemková
reforma. Rozdělení zemědělské půdy bylo
totiž v historických zemích i na Slovensku
s hlediska produkčního i sociálního velmi ne
příznivé. Ve většině krajin převládaly velké
statky, ba i latifundie, na úkor středních a
drobných držebností a jevila se proto nutnost
zvláštními zákony tuto nerovnoměrnost opraviti. To bylo zdravým účelem pozemkové re
formy.
Ovšem, jako každá v zásadě dobrá věc, také
naše pozemková reforma ve svém provádění
nevyvarovala se některých chyb. Prováděním
jejím pověřen byl k tomu zřízený pozemkový
úřad s rozsáhlou pravomocí a jemu k ruce
dán zvláštní pozemkový výbor, složený, jako
vše u nás, podle klíče politických stran.
A to byl hlavní kámen úrazu. Již jednotlivé
zákony, z nichž pozemková reforma sestávala,
jako záborový, přídělový, úvěrový atd. byly
pak stylisovány tak, aby co možno vyhovovaly
příslušníkům různých politických stran. Ná
sledkem toho celá reforma proniknuta byla
zřejmou nepřízní k většímu pozemkovému ma
jetku, zejména šlechtickému, třeba majetníky
byli šlechtičtí rodové někdy i vlastenečtí a
o národ zasloužilí a třeba jistý počet velko
statků jest i z hospodářských důvodů v každé
zemi užitečným.
Také náhrada za vyvlastněnou půdu neod
povídala daleko skutečné ceně, ba někde ani
nedosahovala výše dávky z majetku, současně
vybírané. Velkostatkáři, chtějíce se vyhnouti
zdlouhavému řízení vyvlastňovacímu, byli na
mnoze nuceni prodávati své statky za nepřimě
řeně nízkou cenu skupinám spekulantů, kteří
z pozemkové reformy chtěli kořistiti. To nám
doma i v cizině způsobilo mnoho nepřátel.
A právě v přidělování půdy z pozemkové re
formy byly hlavní její vady. Politickými kom
promisy bylo dohodnuto, aby tak zvané zbyt
kové statky, to jest větší komplexy půdy, zbý

vající po rozparcelování zabraných velkostat
ků, dostaly se vedle skutečně věcně oprávně
ným žadatelům, jako byli bývalí velkostatkářští úředníci neb nájemci a odborní zemědělci
na půdě skutečně hospodařící a dostatečným
provozovacím kapitálem vládnoucí, i osobám
nekvalifikovaným za účely spekulačními, dále
různým politickým vysloužilcům a jimi dopo
ručovaným osobám, socialistickým a jiným
družstvům, která podle samé povahy věci na
takových statcích se zdarem hospodařiti byla
úplně nezpůsobilá a skutečně buď záhy zkra
chovala, anebo se snažila se ziskem přídělů
těch se zase zbaviti. Mnoho bylo také po půdě
hladových, kteří využívali politické protekce
a příbuzenských styků, aby zbytkové statky
dostali co možno lacino a pokud možno na
úvěr. Tím se octli pak často v kritické situaci,
nemohouce své závazky naproti pozemkové
mu úřadu plniti, žádajíce za slevy, lhůty a pod.
Ba všeobecně se vyprávělo, že první devalvace
naší měny, která dlouho byla propagována
a připravována novinami jisté vlivné politické
strany, měla zde svůj původ.
Dnes pozemková reforma, pokud jde o ze
mědělskou půdu, z největší části jest již ukon
čena. Ale v nynější době, kdy se volá po čistce
a nápravě chyb, kterých jsme se ve své dvaceti
leté politice (také hospodářské) dopouštěli,
bylo by snad vhodné, abychom aspoň dodateč
ně podrobili provádění pozemkové reformy
revisi. Jest totiž zajímavo, že ještě
nikdy a nikde nebyl uveřejněn
úplný a podrobný seznam těch,
kterým byly přiděleny zbytkové
statky, za jakou cenu se to stalo
a zdali tato trhová cena také
skutečně byla zaplacena. Proč se
tak nestalo, snad by mohly vysvětliti naše bý
valé politické strany. Účty o naší pozemkové
reformě proto nejsou ještě uzavřeny. Jako
v jiných směrech, i tu bude třeba ještě mnoho
provětrávati.
Jan Kostelecký.

Distichon
z minulých let

Dnes nezchudne a nás politik ze svého řemesla;
ze víech řemesel toto jen má dno zlaté doposud.
Aramis.
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František Picha:

NÁRODNÍ HUDBA
Hudba jest z nejcennějších statků českého
národa. Je tak svérázná, že může bez obavy
o svou budoucnost žiti intensivně ze svých
vlastních sil, protože její kořeny jsou mohutné
a tkví pevně v české půdě. Tato slova nejsou
nijak namířena proti hudbě jiných národů. Co
je v hudbě jiných národů silného, před tím
Češi vždycky měli a budou mít i v budoucnu
úctu. Ale poněvadž mají svůj český, osobitý
tón, jejž i cizina velmi jasně chápe a uznává,
bude jim jistě záležeti na tom, aby především
tento tón byl posilován. Při tom si uvědomují
zřetelně, že kromě charakteristických rysů, jež
má vpravdě každý osobitý národ, je plno věcí
společných všem; jsou to vedle hodnot národ
ních hodnoty lidské.
Jest na bíledni, že národní znaky umění ne
lze vymezovati úzce anebo je dokonce předpisovati. Je si třeba uvědomiti, že je tvoří silné
osobnosti národa, jimž musí býti zaručena na
prostá svoboda tvůrčího projevu. Jde-li o sil
nou osobnost a je-li to Čech, ozvou se typické
rysy české povahy samy sebou, a to buď jako
posila rysů známých, jež objevili už druzí před
ním, nebo jako prvky zcela nové, jež nebyly
dosud nikým probuzeny a jež vynesl na světlo
boží první on; a tyto nové rysy budou od té
chvíle náležeti k nezcizitelnému pokladu ná
rodní kultury.
Pokusíme se charakterisovati nejhodnotnější
a vesměs kladné rysy české hudebnosti, jak je
až dosud vytvořili velcí mistři české hudby
a jak jsou také chápány českou hudební veřej
ností. Je jasné, že tento výčet nebude úplný,
poněvadž pojem hudebnosti národa je tak
mnohoznačný, že jej nelze v krátké stati opsati,
a může po případě v sobě zahrnovat i naprosté
protiklady, protože na to vše má vliv širší pro
středí i doba. Přesto bylo by lze nejzávažnější
a dnes nejaktuálnější rysy české hudební pova
hy stanovití asi takto: vzácný smysl pro reelnost a výraznost hudební myšlenky, na hony
vzdálený mátožné abstrakci; jasný optimismus
a činorodá vůle k životu v radosti i hoři; na
prosto protichůdné leptajícímu skepticismu
věčně hledajících a věčně nenalézajících expe
rimentátorů; nerozměklá, vřele citová meto
dika, pevný, nerozkolísaný rytmus i vyrovna
ný, nepokřivený, bohatý zvuk; a v neposlední

řadě vysoké hodnoty mravní, prýštící z ryzosti,
opravdovosti a vážnosti námětů i čistoty hu
dební práce.
Jako podstatný rys české hudební povahy
bývá dále správně uváděno vášnivé úsilí po
jasnosti a určitosti myšlení, jež charakterisuje
českou povahu vůbec. Bedřich Smetana a Ant.
Dvořák vytvořili v tomto směru školu, jejíž
význam a užitek nelze dosti doceniti. Českému
duchu se příčí všechno zamotané, nejasné, a
z hloubi duše nenávidí pouhé předstírání če
hokoliv. Český skladatel usiluje o to, aby jeho
skladba byla jasná ve všech směrech: chce psáti
jen tolik not a tolik hlasů, kolik jich bude do
opravdy slyšet a vyškrtává všechno zbytečné,
co překáží. Nic ho nemrzí, když mu nakonec
zbude prostinká věc, co původní stav byl tře
ba velmi složitý a vzbudil by možná náležitý re
spekt. Nepíše not, o jejichž existenci má jaké
koli pochybnosti a jež neprošly zcela vědomě
jeho nitrem. To mu diktuje elementární rys
české povahy, žízeň po pravdě a pravdivosti
všeho usilování.
Český skladatel, kterému bude zaručena svo
boda projevu, sotva proto bude státi o to, aby
hrál odvozenou roli pouhého experimentátora.
Daleko bližší bude mu soustředěné úsilí o vy
tváření skutečných a osobitých nových hodnot.
Smetana chtěl býti poznán po několika taktech,
a špatně bychom jej ocenili, kdybychom počí
tali, kolik nových akordů vymyslil. Český skla
datel musí si býti vědom toho, že velcí mistři
české hudby, z nichž vedle Smetany nelze zde
nevzpomenouti alespoň Dvořáka, Janáčka,
Nováka, Suka a Foerstra, přibírali si při realisaci svých tvůrčích plánů vždy jen tolik no
vých tvarů zvukových, kolik jich nutně po
třebovali v dané situaci. A tyto novotvary vzni
kaly u nich zdaleka ne tak vymýšlením, jako
mnohem spíše v okamžiku horké tvůrčí vášně,
a prošly proto živě i životodárně jejich vědo
mím. Všechno ostatní umělci překáží a také
umělci českému.
Česká hudba prokazovala vždy v minulosti
svému národa a státu neocenitelné služby.
V budoucnu, kdy v soutěži národů budou Češi
odkázáni především na hodnoty duchovní,
může hudba jejich státu posloužiti ještě více.
Před světovou válkou měli cizí pány, po svě-
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tové válce usilovali o vybudování státní a mo
censké prestiže; dnes jim zbývají v prvé řadě
jen hodnoty duchovní, o něž se mohou pevně
před světem opříti a v jejichž znamení mohou

žít a vítězit. O tom, že česká hudba má k ta
kové důležité roli všechny předpoklady, ví
dobře i všechen zahraniční svět.

Dr. Clément Haraoui:

MILOST A PŘIROZENOST
Církev katolická nedávno právem odsoudila
naturalismus, který vyzvědá přírodu a přiroze
nost proti »milosti«, rozum proti víře a hod
noty lidské proti hodnotám božským. Je zřej
mé, že podobné převrácení hodnot přímo na
ráží na nejprvotnější požadavky křesťanství a
nemůže býti přijato bez zapření. Nebezpečí
naturalismu nezmizelo nenávratně. Natura
lismus tkví v srdci člověka a je naprosto nevykořenitelný právě tak jako pýcha. Ale není
to jediné nebezpečí, které ohrožuje pravé po
slání křesťanství. Právě když se obracíme proti
němu a když se snažíme mu uniknouti, jsme
v nebezpečí, že upadneme do jiného extrému
právě tak záhubného a zrádného, a ten se na
zývá surnaturalismus. Tento barbarský výraz
neoznačuje nějakou jednotnou nauku, nebo
tendenci, není to určitý typ kacířství, ale blud,
měnivý ve své formě, blud objevující se pe
riodicky v dějinách církve. Ve skutečnosti tu
ani tak nejde o vyhlašování nějaké these, jako
spíše o duševní postoj, není to tvrzení, ale zne
tvoření. Ducha surnaturalismu najdeme pod
zcela různorodými zevnějšky a etiketami.
V prvních stoletích křesťanství toto opovrho
vání lidskou přirozeností se obracelo proti
lidské přirozenosti Kristově, upíralo Kristu
buď skutečné lidské tělo nebo přirozenost
opravdu lidskou nebo konečně lidskou vůli.
Tehdy se surnaturalismus zval docetismus,
monofysismus, monotheismus. Byla doba, kdy
surnaturalismus opovrhoval hmotou, uznáva
nou za podstatu a princip všeho zla: jeho stou
penci se zvali manichéovci a svátý Augustin

musel bojovati, aby unikl jejich nezdravému
svádění. Dějiny surnaturalismu jsou dlouhé a
rozmanité. Podobají se oněm vrtošivým ře
kám, které tekou pod povrchem, náhle mizí
hluboko pod zemí a zase se objeví ve chvíli,
kdy jsme mysleli, že už zmizely. Protestan
tismus představuje nejnebezpečnější objevení
se surnaturalismu, proti kterému katolická cír
kev musila kdy bojovati. Protestantismus byl
zápas na smrt proti lidské přirozenosti, již pro
hlásil za zcela padlou, zkaženou, bezmocnou.
Docela nedávno ještě jeden protestantský
pastor ve Francii, Petr Maury, byv vyzván, aby
přesně označil zásadní protiklad mezi ka
tolictvím a protestantismem, přiznal bez okol
ků, že se tento protiklad ztělesňuje v posta
vení, které je s té a oné strany zaujímáno vůči
přírodě: »V očích protestanta kříž Kristův
dosvědčuje a ohlašuje základní zvrácenost lid
ské přirozenosti... Nemůže tudíž býti řeči
o naplnění přirozenosti, a to ani částečné, spa
sitelnou milostí. Nuže, toto božské zjevení
pádu se nám zdá býti porušeno, ba dokonce
úplně zbořeno katolicismem, který považuje
milost za naplnění přirozenosti.«
S výhradou poslední formule, která by
mohla vzbuditi zdání, že popíráme transcen
dentní a zcela bezplatný ráz milosti, a že sní
me o nějakém nemožném přechodu od hranice
přirozenosti k nadpřirozenému, musíme uznati, že zde je právě kámen úrazu a že zde se
tyčí překážka, která nás tak hluboce dělí. Ka
tolicismus totiž považuje za úhelný kámen
tvrzení, které se znovu a znovu vrací, které jest

K jubileu 1918 - 1938
Jan Neruda:

Aramis:

y>Kdo snáší ta Červená vajíčka?«,
ptá zvědavé se déčko.
»Mé dítě, zajisté nějaký Cech:
ten snáší všecko!«

Pražský život je jak Vltava:
nejčisťsim jej nelze zváti vždycky,
ale téžká je tu náprava —
když v ném vrch má Botič politický.
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vůdčím motivem jeho theologie: milost ne
ničí přirozenost, předpokládá ji vnitřně ne
dotčenou, dokončuje ji, zušlechťuje ji tím, že
ji přesahuje. Péguy byl tedy zcela v tradici ka
tolicismu, když psal tyto řádky, které by si za
sluhovaly státi se klasickými: »Milost se po
vznese ve své celé vznešenosti nad přirozenost,
aniž bude přirozenost oklamána a ponížena.
Vysoká teplota nevznikne tím, že bude nula
posunuta níže ... věčné se pozvedne v celé své
výši nad dočasné a přece dočasné tím nijak ne
klesne. Světec, mučedník se pozvednou svou
vznešeností nad člověka a člověk tím přesto
nijak nebude ponížen. Bůh se povznese v celé
své výši nad svět, leč svět tím nikterak ne
klesne níže.«
Postavme proti sobě tyto dva texty, text
pastora Mauryho a text Péguyho: máme tu
dvojí ovzduší, dvojí postoj před lidským ži
votem, dvě perspektivy. Dělící čára je tu.
Leč dějiny surnaturalismu se nekončí ve sto
letí XVI. Byv zamítnut církví, bude se snažiti
o kompromis, o částečné úspěchy, o zastřené
akce. Ve století XVII. a XVIII. bude se nazývati jansénismus, quiétismus, ve století
XIX. prodělá podivuhodné proměny, leč cír
kev se nikterak nedopustí omylu, když bude
varovati věřící před fidéismem, před traditionalisty a před všemi těmi, kteří chtěli založiti
království Boží na troskách lidské přirozeno
sti. Bylo jí třeba opravdu krásného sebeovládání, aby odmítla kadidlo, které bylo spalo
váno na její počest a pocty, které ji chtěly vynášeti až ku zbožňování. Právě tak jako kdysi
církev zápasila až do krve, aby obhájila lidství
Kristovo, potírala se stejnou důsledností a
stejnou logikou všechny ty, kteří jí nabízeli
vládu nad zmrzačeným rozumem. A tu se ský
tala divákům ona podívaná paradoxní a plná
slávy: církev hájící skoro sama práva rozumu
ve století, kdy rozum proti ní stavěl své nej
divočejší křivdy a zneuznání plné nevděku.
Dnes se surnaturalismus už nezakukluje pod
zdánlivým respektem a jímavostí. Už se ne
pokouší vnutiti své podezřelé dary. Jakožto
nauka nemá už stoupenců, kteří by se dovo
lávali katolicismu. A přece bychom se neod
vážili říci, že už nezanechal stop jako podvě
domý duševní stav. Zdá se nám, že se s ním
shledáváme ve způsobu, jímž je kladen důraz,
v jednostranném naléhání, v úsilí zbaviti se
lidského anebo upříti mu podíl, který mu prá

vem náleží. Utekl se do oblasti citovosti a re
akcí jakoby instinktivních. Péguymu se zdálo,
že kolem něho panuje onen nepoctivý duch a
líčil jeho stoupence těmito rozhodujícími slo
vy: »Poněvadž nemají dosti síly existovati při
rozeností, věří, že jsou a existují milostí. Po
něvadž nemají dosti odvahy býti ze světa, do
mnívají se, že jsou z Boha. Poněvadž nemají
odvahu náležeti ke straně lidské, myslí, že jsou
ze strany Boží. Poněvadž nemilují nikoho, do
mnívají se, že milují Boha.« Dnes jako včera
je stále užitečné připomenouti lidem, že mi
lost, která nepochází z přirozenosti, nikterak
přesto nepohrdá přirozenou pravostí věcí: aby
nás mohla vésti k Bohu, chce především, aby
chom respektovali skutečnost lidskou, která jí
jest oporou! Že sama její transcendentnost vy
žaduje, abychom byli poslušní přirozeného
imperativu, který formuloval už sám Rous
seau: »Lidé, buďtež lidskými, je to váš první
úkol!«
Zde se dotýkáme námětu, který je pro cír
kev stále aktuální — jde o nutnost uvésti v sou
lad základní práva lidské přirozenosti trans
cendentní s požadavky milosti. Naším cílem
jest dáti nejprve theologické řešení, neboli
teorii humanismu. Je to, pokud jde o srovnání
mezi humanismem a tím, co se zdá býti jeho
úplným popřením: nauka o prvotním hříchu.
Nedovedli bychom nikdy dosti připomínati křesťanským vychovatelům, aby se měli
na pozoru před supernaturalismem, který je
netečný a cizí vůči neklidu a touhám, vůči mož
nostem a pokrokům přírody. Není to nikdy
ztracený čas, jestliže studujeme generaci, aby
chom se od ní dověděli, často lépe než to ví
ona sama, kam směřují její tužby a přání, jaká
je formule jejího dnešního humanismu a do
jaké míry má přesně vůli býti sama sebou. Jak
mile zjistíme toto kritické místo, je nutno oka
mžitě tam soustřediti svou pozornost a svoje
úsilí. O tom nás poučují všechny »renesance«,
kterých se církev zúčastnila a zároveň nám
jsou příkladem. Obdivuhodnou je na př. ona
vůle století XII., vyjádřiti pravidla a zásady
myšlení na základě Aristota a dík Arabům.
Byla by se vůbec církev stala pánem myšlení a
srdcí ve století XIV., kdyby byla chtěla za
tvrzele udržovati kulturu z doby Karlovců, jak
tomu chtěli žáci sv. Augustina, kulturu, která
se stala nedostačující a zastaralou? Tato vůle
směřující usilovně k prohloubení přirozenosti
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se udržuje po celý středověk a inspiruje veliká
díla theologická své doby. Končí ve století
XIV. a XV. uměleckým rozkvětem, který jsme
se zásluhou tolika dějepisců naučili chápat a
milovat. Když přišla renesance, ta, kterou na
zýváme první, opravdovou, hlava církve se jí
neohroženě zúčastnila. Historikové, jejichž
stydlivost je přemrštěná, toho litují. Leč, co by
byli myslili, kdyby se toho církev byla zdržela?
Práce neustálého znovuzačínání je velmi ob
tížná a v určitý okamžik pokušení přepadne
lidstvo, církev a filosofy, kteří jsou naplněni
zděšením při pohledu na tolik požadavků, po
kušení uchýliti se do své věže ze slonové kosti
a s výše tohoto evangelického minaretu hlásati práva Boží, spásu duše, věčnou pravdu a
při tom stále zůstávati ve sféře pouhých prin
cipů. Je to pojetí svůdné zejména pro ty, kteří
svými předchozími pracemi a svými intelektu
álními zájmy nebyli připraveni na tvrdé poža
davky skutečnosti apoštolátu. Bylo by to tak
zajímavé shromážditi zástupy na rovině, a když
jsme je seřadili na trávníku, mluviti k nim
o věčných věcech slohem nesrozumitelným a
neživotným. Ano, ale tyto zástupy budou míti
za tři hodiny hlad, a kdo jim dá jisti? Míti hlad
je určitý způsob říci, že požadavky žaludku ne
jsou to nejhroznější. Především existují způ
soby nazírání, cítění, poznávání, obdivování
se, milování, zkrátka způsoby býti člověkem.
Nuže, ale pak se uchylme k malé skupině, kte
rou zveme elitou. Nuže, ale pak církev už ne
chce býti velikou církví, nechce už míti účast
na všech věcech lidských a proniknouti je svým
duchem. A pak se mějte na pozoru: tato malá
skupina, která se uzavřela sama do sebe,
v kontemplaci svých nabytých dokonalostí,
tento malý zbytek zkamení a rozdrolí se. Jeho
životní síla zakrní a scvrkne se. Po dvou či
třech generacích najdete tam stěží malý ostrů
vek světců uprostřed zástupu pokrytců a fa
rizejů. Skupina se stala koterií, horlivost se
změnila v hořkost, pohrdání, pýchu. Je to už
jen shromáždění zbožných lidí, možná ještě
méně, neboť lidé už dávno odešli. To je his
torie všech malých církví, které umírají. Kdysi
tu byli věřící a byl tu i chrám, nyní tu zbyla jen
sakristie a kostelníci.
Tyto poslední úvahy projevují, jak vidno,
naši základní touhu: spojití nejloyálnější hor
livost lidskou s nadpřirozenou a proměňující
charitou. Naproti všem druhům jansénismu
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různě zakukleného, chceme, aby se milost ne
projevovala naprázdno, leč na opravdové lát
ce a podstatě lidské, aby ji hnětla a utvářela.
A ať nikdo nemyslí, že se snažíme o tento sou
lad z nějakých zájmů apologetických, z diplo
macie, z náboženského oportunismu. A přede
vším, neříkejte, že humanismus je nám pro
středkem ve službě milosti: neboť prostředek
obětujeme, nahradíme jej jiným, opustíme jej
jakmile je účelu dosaženo. Leč tu nemůže býti
řeči o tom, že bychom opustili lidství ani
v tomto světě, ani v onom, který jej má povznésti k nevídané výši. Jak bychom jej mohli
nahraditi něčím jiným, když přece jest částí
naší přirozenosti, když bychom jej nedovedli
zapříti, aniž bychom nezahubili sami sebe?
Bylo by ještě správnější říci, že stvořené by
tosti na světě nejsou pro nás prostředky, jak
milovat Boha, ale způsoby lásky k Bohu. Vši
chni, kdož pocítili nudu z toho býti pro bliž
ního jen pouhou záminkou ke konání ctnosti,
pocítí lidský ohlas tohoto odstínu.
Tím jsme se dostali k hlavní části našeho
pojednání: srovnání humanismu a prvotního
hříchu.
Můžeme uvésti v souhlas nejpodstatnější
práva humanismu a prvotní pád lidstva? Je
naše lidská přirozenost v důsledku prvotního
hříchu podobna poutníku opuštěnému na
cestě z Jerusalema do Jericha, vyčerpanému,
oloupenému a smrtelně zraněnému? Tak zní
přesně otázka, hlavní a nevyhnutelná. Neboť
jestliže hřích porušil vnitřně samu naši přiro
zenost, sen o křesťanském humanismu se roz
plývá v niveč. Odpovídáme rozhodně ne!
Jsme tu v drásající situaci bytosti, která si
uchovala všechny své možnosti, celý obsah
definice, zkrátka celou svoji cenu — leč, kte
rá se nemůže zachytiti této podstaty a tohoto
bohatství jako svého cíle. Jest nedotknutelný,
ale její osud ji strhává s sebou k cíli, který pře
sahuje i samotnou tuto hodnotu. Není to ná
doba Sully-Prudhomma, zdánlivě nedotčená,
leč ve skutečnosti puklá, není to poutník ra
něný na cestě, který při svém setkání s lupiči
ztratil nejen všechny své zevní statky, leč cosi
ze sebe samotna, který od této chvíle stal se
neschopným svých úkolů, je to muž zmrzače
ný hříchem: je to někdo mnohem podivnější,
pro něhož v žádném racionelním jazyku ne
existuje pojmenování ani přirovnání. Filosofo
vé se mohou odvážiti říci, že, zachovav si ce-

jest na samém počátku a jest jedním z motivů,
proč jej musíme zvát prvotním hříchem. Ze
svých propastí a roklí stoupáme k věčným
vrcholům. Ať si člověk stěžuje, má-li k tomu
dosti odvahy, že mu Bůh ukládá tyto obtíže,
že mu nedovoluje spokojiti se svou přirozeno
stí, a že mu zde na zemi ukládá povinnost
plnou neklidu jiti dále a stoupati výše, než to
vyžadovala jeho povaha rozumného živočicha,
ať si stěžují nad tímto osudem ti, kteří nikdy
nepocítili radost nad tím, že jsou milováni, ani
nad tím, že pochopili práva lásky a práva
Boha.
V této krátké rozpravě, do níž jsme vložili
svou lidskou vášeň, chtěli jsme se oprostit od
křesťanství okleštěného a nelidského i nesku
tečného a otevřití cesty k opravdovému křes
ťanství, k opravdovému nadpřirozenu. Toto se
nám jeví takovým, jakým jest — zakořeněno
v půdě lidské, kterou zúrodňuje, hroužící se
do nitra země, aby se mohl lépe povznésti
k nebesům; aby proměnila a převýšila lidské,
milost nechce za žádnou cenu zbaviti věci je
jich podstaty, překroutiti vesmír, padělati sku
tečnost. Hloubka našeho lidského loyalismu,
daleka toho, aby byla na překážku nadpřiro
zenu, bude proň zcela přirozeně prostředek
vzrůstu, podmínka úrodnosti. A kdo by se
mohl ostatně pozastavovati nad touto životní
harmonií mezi milostí a přirozeností? Zdaž nevytryskly jedna jako druhá, či spíše jedna pro
druhou, ve stejnou chvíli, v touž hodinu, z té
že lásky?

lou svou příčinu vnitřní a vnější, člověk má
napříště příčinu konečnou, která přesahuje
jeho vrozené síly a příčinu, která působí. Ji
nými slovy, člověk, zachovav si neporušenou
svou duši a své tělo, je určen ke konečnému
cíli, který přesahuje síly uložené v něm od
stvořitele jeho přirozenosti. Neztratil ničeho,
leč pole jeho možností jest menší než jeho po
třeby.
Tato odpověď, která nenechává bez po
všimnutí vnější a náhodné nedostatky naší při
rozenosti, po prvotním pádu, dovoluje nám
uvésti v soulad pravdy, které si zdánlivě od
porují. A mnohem více, dovoluje nám pochopiti podivuhodnou odvahu liturgie, která zpí
vá ve velikonočním »Exultet«: » ... felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem.« (Šťastná vina, která nám dopřála
takového Vykupitele.) Paradox? Nikoli, ný
brž vítězoslavný zpěv, poněvadž církev ví, že
milosrdenství vítězí nad všemi poklesky, a že
za všemi překážkami má láska poslední slovo.
Ve stavu prvotního hříchu a v důsledku prá
vě této situace, je povolán k vyššímu životu.
A tento hřích spočívá v tom, že člověk, povo
laný k vyššímu životu, musí se ho zříci až do
odvolání: musí se ho zříci, ač k němu povolán,
bez účasti na hostině, kde jeho místo je pro
střeno a k němuž jest puzen a nucen svým
sklonem, jest k němu nucen věčnou láskou ...
V jednom smyslu tento hrozný stav jest pra
vým opakem zavržení. Kdyby byl na konci, ja
kožto výsledek, bylo by to odsouzení, ale on
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PROBLÉMY FILOSOFICKÉ
i.

Otázky, jaké si veda předkládá, musí býti podrobeny náležité kritice, aby mohly býti správně
zodpověděny. Totéž platí samozřejmě i o filosofických problémech. Především musí býti
přesně a určitě stanoveno, co je to problém vůbec a vědecký zvláště, neboť jinak bychom
nevěděli, jak ten který problém správně formulovat a zda to, co považujeme za problém, také
skutečným problémem jest.
S definicí, že problém jest nerozřeŠená dosud otázka vědecká, jak to podávají filosofické
slovníky, se nemůžeme spokojiti. Je to definice nepřesná.
Předložme si proto otázku určitější: Co je to na př. vědecký problém ve smyslu positivismu?
Poněvadž positivismus omezuje veškeré poznávání na smyslovou zkušenost, může naše
otázka znamenati jen, že se ptáme, je-li Či není určité tvrzení pravdivé ve smyslu positivismu.
Možnost odpovědi je pak dána tím, že každé vědecké tvrzení, které obsahuje konstatovatelné
fysikální aneb psychické pojmy, lze nahraditi určitým tvrzením o konkrétních zážitcích. Stejně
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bychom mohli rozumovati a uvažovati také o vědeckém problému s hlediska materialismu atd.
Vědecký problém představuje ve smyslu positivismu otázku, existují-li mezi konkrétními
zážitky určité, t. j. jistými pravidly, případně jistou teorií, logicky normovatelné vztahy nebo ne.
Lze dokázati, že konec konců veškeré vztahy positivismu je možno redukovat na vzpomínku
zažité podobnosti mezi konkrétními zážitky. Poněvadž pak takovou podobnost lze zásadně
konstatovat, plyne z toho, že každý takto formulovatelný problém je s hlediska positivismu
i zásadně řešitelný.
Pro positivis m us neexistují proto neřešitelné problémy, neboť
každá otázka, je-li jen správně formulována, jest i řešitelná, a to proto, poněvadž
o každém, z vědeckých pojmů sestrojeném výroku lze zásadně rozhodnout, je-li správný či ne.
Neřešitelné otázky nelze logicky vůbec formulovat i.
Jako příklad uvažujme otázku: Co je to život? Zde odpověď může býti jen jedna: Nevíme.
Jinou bychom marně hledali. Otázka ta není však vědecky správně položena, takže odpověď
na ni není s hlediska positivismu možná. S hlediska positivismu můžeme se ptáti jen:
Existují mezi pozorovanými jevy života měřitelné a logicky for
mulovatelné vztahy? Neboť jenom tyto lze konstatovati.
Moderní positivistická biologie opírá proto své teorie o jevy tvarových proměn, které pro
dělává živočišné individuum vajíčkem počínaje až ke svému dozrání, neboť tyto proměny lze
pozorovati a měřiti. Až se jednou podaří je beze zbytku zákonitě formulovat, pak bude možno
říci, že uvažované změny ovládáme vědecky, neboť jejich předurčení bude možné.
V biologii jest ovšem individuální tvar jen jednostranným aspektem života. Existují však jiné
(chemické složení atd.), které můžeme také sledovati, a tak konečně induktivně sestrojiti
k reálné skutečnosti víc a více přiléhající představu všech projevů života. Co jest na př.
gravitace, nevíme stejně, jako co je životní síla, dovedeme však v každém případě
jevy gravitační předurčití s tak zv. astronomickou přesností. To musí positivismu staČiti.
Dospěti tak daleko jako v astronomii jest proto předním úkolem dnešní biologie, která nás
jistě jednou překvapí svým Newtonem, jenž zformuluje biologické zákony života tak, jako to
dovedla astronomie. Taková může býti s hlediska positivismu jedině vědecká odpověď na
otázku po podstatě života, neboť není jiné cesty k řešení problému pravdivosti našich názorů
o životě, než analysa pozorovatelných a měřitelných projevů biologických. Problém vlastní
podstaty života ve smyslu spekulativní filosofie není tudíž pro positivismus vědeckým pro
blémem, neboť až jednou dovedeme životní dění v každém případě předurčití, stane se otázka
podstaty života stejně zbytečnou, jako pro geometrii jest zbytečnou otázka po vlastní podstatě
prostoru.
II.

Filosofie jest rozumování o věcech, jimž vlastně nerozumíme. Tím mohli bychom pravou
podstatu dnešní filosofie snad nejlépe vystihnouti. Monology Fausta a Hamleta jsou pro
moderní filosofii bezpředmětné; intelekt musí si býti vědom svých hranic a nesnažiti se
odhrnouti 2ávoj s obrazu saidského, nýbrž spokojiti se s tím, že dovede vyloviti z hlubin zá
hadná a neznáma vůbec alespoň něco pozorovatelného. Dřívější ryze spekulativní filosofii,
která čerpala své dedukce z aprioristických principů, jež tvořily východiska jednotlivých filo
sofických systémů, nahrazujeme dnes novými způsoby rozumování, které čerpáme hlavně
z empirie. Dřívější filosofie byly smělé produkty lidského ducha, jež však problémy spíše jen
naznačovaly než řešily. To mohlo stačiti, dokud filosofie byla vědou vyvolených. Nestačí to
však dnes, kdy správné filosofování se stalo potřebou dne.
Filosofie vyvrcholila v Bergsonově intuitivismu nedávných dnů, ten však vede konec konců
opět k dogmatismu dřívějších filosofů, jejž je nutno opustiti, aby se mohla filosofie státi věcí
lidskou a přestala býti zjevením. Dnes víme, že filosofie nemůže demonstrovat Boha, svobodu
a nesmrtelnost, že může však dáti problém Boha, kritiku theologie a svobodu mysli. Oproti
zkušenosti žádáme od filosofie, aby svět jejích představ a vazeb fakticky a logicky se kryl,
pokud to vůbec možno, se světem zkušenostním. Proto vidíme dnes ve filosofii především
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vědeckou metodu, jejímž hlavním úkolem jest, aby zkoumáním a kritikou všech
vazeb myšlení a rozumování vyhledávala lidské myšlence nové
stupně volnosti.
Princip kausality na příklad vázal příčinu s účinkem nerozlučně. Odstraněním
víry v jeho vŠeplatnost nastalo v moderní vědě uvolnění lidského myšlení, které
vybudováním teorie relativity podstatně rozšířilo naše chápání světa. Vytváříme si tak vlastně
neustále nové filosofie, neboť zkušenost nás naučila nevěřiti smyslům, život zas a pokrok věd
nás nutí vyhledávati neustále nové cesty a způsoby správného chápání a myšlení. Dosavadní
spekulativní filosofie nestarala se o empirický svět a šla svou cestou mimo něj tak dlouho, až
poznala, že také svět jde mimo ni svou cestou. Tím ovšem zbavila se všeho kontaktu se světem
empirie a ztratila pevnou půdu pod sebou, takže se stal jejím osudem osud Ikarův, jenž na
peruti voskem stmelené chtěl dosáhnouti slunce.
Dnes každý, ať fysik, technik, biolog nebo sociolog, jenž by si neosvojil výsledky moderního
rozumování, stává se jednoduše nemožným, a to platí nejen pro odborníky, ale i pro veškeré
myslící lidstvo, které musí rozeznávati mezi tím, co chce a co může. To jest však možné jen
poznáním toho, co jest člověku dosažitelné a co ne. S filosofií je tomu jako s mechanikou,
která s překvapením poznala, že její, v makrokosmu tak osvědčená metoda (předpokládající
astronomickou přesnost pohybů těles nebeských) se stává bezvýznamnou při vyšetřování
stavů atomárních, a že s ní spojená představa zákonitosti — princip kausality — neplatí
všeobecně.
I dřívější logiku vybudovali jsme na víře, že existuje praestabilisovaná harmonie mezi
logikou ducha a zákony světa, to znamená, že logické principy, jež normují vazbu myšlení,
platí bezvýjimečně vždy a všude. Na př. při stanovení základů matematiky předpokládali jsme
tuto t. zv. klasickou logiku (princip vyloučeného třetího). Přihlédneme-li však k věci blíže,
seznáme ihned, že t. zv. klasická logika sama sebou se již zakládá na matematice, poněvadž
používá matematických pojmů »více«, »mnoho« atd., takže matematiku nelze založiti na
klasické logice, nýbrž spíše naopak, logiku na matematice, jak to ostatně již i sám Kant věděl
a učil. Filosofii nestačí proto jen logika zdravého lidského rozumu, která nás ostatně již v ne
konečnu opouští. Krátce řečeno, moderní logika jest lidskou věcí, kdežto klasická byla pova
žována, abychom se tak vyjádřili, za dar Boží.
III.

V předešlém odstavci jsme uvažovali o filosofii s hlediska, které se podstatně lišilo od kla
sických druhů filosofie křesťanské. Stalo se tak proto, abychom mohli ve filosofii přesně odlišiti to, co jest v ní běžně lidské, od toho, co jest v ní mimo naši smyslovou zkušenost. Taková
filosofie byla by ovšem nedokonalá, neboť jak již i Kant ve svém úvodu do »Kritiky čistého
rozumu« uvádí: »1 když je naše poznání zkušeností, proto přece jen nepochází výhradně ze
zkušenosti«. Proto také positivismus a naturalismus, jehož kostru jsme podali
v II. odstavci této rozpravy, není schopen vyčerpati celý obsah filosofie.
Zejména nemůže vniknouti v záhady duševna. Ty lze však alespoň přesvědčivě vytušiti, a to
ať již v existenci morálního zákona v nás a v kráse hvězdného nebe nad ná
mi, jak soudí Kant, či jinak. I vytušené pravdy mohou a musí býti předmětem našich úvah.
Odkud v nás se béře pojem krásy a mravnosti nevíme. V nich jest však nesporný fakt, že ne
tvoří se ve sféře našeho já, nýbrž mimo nás a před naší individuální zkušeností v metafysické oblasti našeho já, a sahá daleko za trvání naší prosté individuální existence.
IV.

Slavný matematik H. Poincaré obíral se svého času řešením jistého problému z vyšší
matematiky. Trvalo to delší dobu, aniž by, třebaže usilovně přemýšlel, dospěl k nějakému roz
umnému výsledku. Odhodlal se proto přerušiti své úvahy a na venkovském vzduchu načerpati nové síly. Tu se stalo něco neobvyklého. Při vstupování do vlaku vynořilo se v jeho mysli
náhle celé řešení dotyčného problému v takové dokonalosti, že, dospěv domu, mohl celé po-
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jednání napsati takořka v jednom tahu. Zde patrně pracovalo jeho podvědomí a vytvořilo tak
analogii reálné zkušenosti o charakteru metafysickém, dokazující, že naše vědomí není schopno
vyčerpati celý náš duševní život a že existuje podvědomí, vyvolávající představy s plným
charakterem reality. Existují dvě oblasti, v nichž lidská duše se projevuje: oblast
časově-prostorová a jí nadřaděná oblast transcendentálná. Již
Kant ve své Kritice čistého rozumu (Einleitung) uvádí, »že i když naše poznání
počíná zkušeností, proto přece jen nepochází veškeré naše poznání ze zku
šeností«. Tak docházíme k přesvědčení, že positivismus a naturalismus není
schopen vyčerpati celý obsah filosofie a veškerého bohatého duševního
života. Kant, jak známo, považoval transcendentálnou oblast osobnosti za neznámou veličinu,
o které si »nedovedl učinit ani nejmenší představy«, již však nutně
postuluje.

Co Kant jen tušil, to uskutečnila dnešní doba zařáděním intuice do kategorií
moderní filosofie. Intuice, jejíž názorný případ jsme uvedli v čele své úvahy, jest
zvláštní druh vyššího nadsmyslového poznání, který pozůstává v tom, že pod
vědomě dozrálá myšlenka se náhle objeví v mysli jako hotová a do všech
podrobností propracovaná, jako by byla skutečnou realitou.
Zvláštností intuice jest, že ji nelze nižádným způsobem vyvolati uměle.
Dostavuje se sama sebou, spontánně, nevolána. Objektivně hodnotné výsledky intuice objevují
se ve filosofii všude, ve vědě, morálce, estetice, a znamenají podstatný pokrok ve filosofii,
zejména oné transcendentna, s kterým si nevěděla klasická filosofie rady.

Intuitivní vzhled do absolutna jeví se nejen jako pouhý subjektivní zážitek,
nýbrž dává i objektivně hodnotné výsledky, které mohou býti řádu morálně
náboženského nebo i estetického at. p. a vésti tak k bližšímu poznání Boha
a transcendentna vůbec. Takové intuici blížil se i Kant výrokem, že dvě věci vždy zaujímaly
jeho mysl: Hvězdnatá obloha nad námi a morální zákon v nás. Intuice
jest tak branou do světa ideí a intuitivismus vyvrcholením moderní filosofie.
Intuice znamená doplnění positivismu, neboť dokazuje, že existují i reality nepoznatelné našemi smysly. Proto nemůže existovati experimentální věda bez fi
losofie, stejně jako filosofie nemůže se obejiti bez experimentální vědy.

Vědecká filosofie, luštíc záhady světa, dopracuje se jen poznatků povahy záporné. Její autokritika vynáší jako nesporný poznatek pouze absurdnost naturalismu,
jímž jest zde míněno učení, že veškerenstvo, jež existuje, jest beze zbytku obsaženo v čase
a prostoru. Projdeme-li pozorně historickou dráhu filosofie, máme jen jeden nepochybný vý
sledek: odmítnutí všech druhů materialismu a naturalismu, jakožto zjednodušujících, roz
umu nevyhovujících, ba přímo protimyslných pokusů rozřešiti záhady
světa a duševna. Jednu velkou přednost má při tom intuice, že fakta se v ní snoubí s našimi
city v harmonickou jednotu.

Uvedli jsme již, že neznáme problémů, které by ryze spekulativní filosofie
vyřešila. Byla proto spekulativní práce velikých filosofů marná? Na to musíme odpověděti záporně! Jejich zásluha spočívá v tom, že napravili naivnější názory svých před
chůdců, které na cestě ku pravdě byly postupu na překážku.
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F. X. Svoboda:
Stařec
/žž není místa, kde se zastavit,
prach setřít s obuvi,
kde Čekat s dechem ztajeným,
až Bůh sám promluví.
Již není místa, kde lze pochopit
sblei péšin minulých
a odkud možno zaslechnout
zpěv s lodí odplutých.

Již není místa, odkud vidéti
za obzor před námi. . .
Je uzavírán každým dnem
vétšími horami.
Již jenom úžící se péšina
se tratí v tmu a chlad.
Nic nerozeznáš .. . Proboha,
nač se tam podívat?

A zastavíš se ... Kdosi stoji tu.
Neméls jej pozdravit?
Má v ruce meč. V klid vábí te . . .
A dáš se popravit.

Dar života
V kraj vejdeš-li, vždy néco poví ti
vesmírné božstvo, o Čems nevédél,
vždy nový paprsek té osvítí,
dá hádanku, již rozřešit bys chtél,
vždy Štedre rozdává ti z hlubin svých
a kvéty ukazuje prášil odvékých.

Véz, veliké té Štěstí potkalo,
že můžeš tuto množnou krásu zřít,
že božstvo na slavnost té pozvalo,
že můžeš okouzlený rájem jít,
že umlčený krásou nésti smíš
alejí zázraků svůj lidský krizi
Neptej se, proč zas zmizí vše,
proč nedojdeš až k silueté hor,
broč nedosloužena je tvoje mše,
proč nenahlédneš až tam za obzor . . .
Jen dékuj, z tmy žes svétlem do tmy Šel,
s véčností splýval, Boha uslyšel.

Jan Opolský :
Vznešené procesí r. 1813
Bylo to tehdáž ještě nepatrné, zasněné horské místo, jemuž do spánku šuměla pěnící se
ledová Salza. Bystrý alpský vítr tu plašil mráčky, jež se snažily čistý azur zacloniti, a místo bylo
by zmíralo ve své chladné samotě, kdyby nebylo bezpočetného množství poutníků, kteří se
hrnuli ze všech konců, aby se milostné sošce mariazellské poklonili.
Ve velikých davech přicházeli Cechové, zjevně chudobní a všestranně jaksi stísněni, s příměj
šími a hlučnějšími Moravany, již nesli červené hořící korouhve a naivně vyfintěnou Matičku
v pozlaceném palankinu. Jejich adorační písně zněly vlaze a molově a zvolna se táhly nad
zástupem, jako by se od něho nemohly odloučiti.
Také z jihu Chorvaté, snědí, v bílých vlněných pláštích a bílém čepení. Tito měli zpěvníky
ručně psané a ještě snad více bezvědomé náklonnosti k zpěvu sborovému než Češi s Moravany.
Zpěv německých procesí, jež se ploužila přes Semmering, jako by ani nesloužil víře, byl
profánní drsnosti a snadno se rozpoznal na dálku mezi ostatními. I sami zpěváci byli kostrbatí
životně nějak vyprahlí, bez prosté, nábožensky důvěrné mysli, jaksi bez práva k povznesení.
Co se pak týkalo poutního davu uherského, to byly prostě tlupy pěvecky nezpůsobilé, jejich
silný, hýkavý krční hlas nebyl schopen modulace a patřil do svobodné pusty, kde jest jedno
slyšící lidské ucho od druhého vzdáleno na míle cesty. Byli to malí sedláci nebo čikošové od
střední Tisy v kabátech z kraví kůže a jejich náboženstvím snad mohl by býti pantheism, ale
v podstatě nízký a neuvědomělý. Neboť nebyla jejich víra zvídavá a kolísavá a cítili se pouze
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bezděčně sráženi na kolena. Duše se choulila před tajemstvím, jež jest nepominutelnou
existenční podmínkou víry, jako ovečka v bouři. Byli jako přilepeni na ledových dlaždicích,
hrozně je mámilo kostelní zlato a voňavý modrý dým, odvíjející se v čarovných prstenech
z kadidelnice.
Milostná soška sama, ta byla však pro ně vrchol dosažitelné nádhery, neboť topasy v její
koruně byly veliké jako zbobtnalá kukuřičná jádra a její řasnaté sukně v příkré, nelomené
syrovosti rumělky a ultramarínu. Co tu k její poctě prostinká fantasie uhnětla z vosku košíčků,
růží a splétaných sloupkových svěc, jež se ztravovaly a kanuly, jak ze slasti své ofěry vzlykající!
A co tu bylo jiných důvěrných obětin z růžově obdechnutého vosku, rukou i nohou, očí, ňader
a srdcí, jak do nich byly nejrůznější lidské bolesti zataveny! A jaké se tu navlékalo nesčíslné
množství růženců, jejichž perly ťukaly jedna o druhou, jako by se v jisté chvíli dorozumívaly!
Byly z gagátu, barevného dřeva pernambukového, alabastru, skla i z těžkých hrášků železných,
omotaných nitěmi zlatého filigránu.
Všecko toto smíšené množství poutníků toulalo se tu a těkalo, zmámeno a vytrženo jakousi
svátostnou výlučností času i místa. Tisklo se do černých koutů chrámového předhodí a smýkalo
se po kolenou se žlutým plápolajícím plaménkem v pozdvižené dlani.
Příliš byly doby ulekané a zalklé přešlými válečnými běsy, než aby se to jako v zrcadle
zoufalou vroucností malých lidí neobjevilo. Ještě pořád jako by bylo naplněno chřípí pachem
krve, jak jej sem donášel přerývavý jižní větříček s kamenitých polí od Vagramu. Zdánlivě
slyšitelný byl chřest vojáckých kostí, se kterých odpadla už zetlelá uniforma pěšího, husara
nebo granátníka. A přece se už na vysokých vůdčích místech počalo cítit svěží zaproudění
svobody a bezpečnosti, neboť křídla chyceného, stále se rozpínajícího korsického orla byla
nalomena a kurýrská zpráva z Fontainebleau roznášela do celého světa neuvěřitelnou zprávu
o jeho abdikaci.
S věže svatoštěpánského dómu rozhučely se slavnostně zvony, jak jich zdejší lidé už po léta
neslýchali. Také lidé neslýchali, aby nej vyšší rodová šlechta putovala v procesí, pokud se dalo
pěšky, aby prostřednictvím divotvorné Panny Mariazellské za šťastné osudové vyváznutí
poděkovala.
Kněžna ze Švarcenberků, choť vrchního velitele vojsk osvobozovacích, sivá, dosud však
krásná, střídala cestu pěší podle potřeby jízdou na bílém mimochodníku; její dcera, princezna
Sidonie, spanilejší své matky, vyhledávala tu a tam oporu okrajkovaného kavalíra. Říšské
šlechtické rody Auerspergů, Althanů, Kauniců a Kinských byly zastoupeny vždy několika
bujícími ratolestmi. S půvabem velmi apartním kreslila na svém čele a prsou znamení kříže
vévodkyně z Ragusy, jakousi exotickou náboženskou úchylkou zdála se býti nejsladší ze všech,
kněžna Nariškinová, tuponosá, krásy poněkud vtíravé, i pro diváka vlažného neodbytné,
a hraběnka Potocká, vroucí i divoké polské krve, jež dovedla rudě ozářiti i toto prchavé nábo
ženské zaujetí. Všecky byly oděny vzdušně, ale s přepychem, s rozmyslně nalepenými černými
muškami do velikých bílých výstřihů a do jabloňových líček.
Zapěvše trojhlasně zdařile secvičenou píseň »Regina coeli«, zase jaksi ozdobně pojedly
paštiky a ovoce nakládaného v cukru, takže vezdejší hmotný život jemně byl prostoupen záře
ním života duchovního. Vůbec to nebylo nějaké svízelné a klopotné putování, kde by se nohy
překážkami unavily či zraňovaly, ale zdálo se, že je to hejno světlých motýlů, přenášejících se
od sadu k sadu.
A kněz, který je vedl, byl také krve hraběcí, ženami hystericky uctívaný kazatel a puritán
Hardeg, jenž trpěl malou ješitnou slabostí, že dával okázale přednost posloupnostem gothajského almanachu před půvaby církevního zpěvníku. Ani jeho příchylnost k ženám neměla
povahu náboženské spirituálnosti, neboť vikomt byl nejen hezký, ale i zmužilý vedle své uroze
nosti, jež kolísala mezi baronským a hraběcím důstojenstvím. Byl to pastýř a průvodce zcela
na svém místě a dalo se dobře chápati, proč mu byli svěřeni motýlové místo ovcí. Rozumí se,
že v této poutní společnosti kromě nejnutnějších komorných nechyběli ani rychlí a obratní
vlásenkáři.
Co však sloužilo společnosti nejvíce ke cti, bylo, že měla s sebou i svého vystřihovače siluet,
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znamenitého kuriosního umělce, který měl nejcitlivější a při tom nechybující ruku portretisty.
Bylo pravou rozkoší sledovati tyto výmluvné černé profily, nalepené na nejhebší konopný
papír, aby se z nich dala vyčisti celá životní historie. Byli to zkrátka poutníci v dobrém smyslu
slova a jejich zbožný počin kromě významu děkovného posloužil i jako důkaz, jak se národní
rány v některých duších rychle hojí a zacelují.
Svatá soška mariazellská, jež byla krásným dílem svrchované umělecké naivity, hleděla na
bídné i na vznešené poutníky s velikou mimosvětskou užaslostí.

Jiří Suchánek:
Dívčí ruka
Růžová péna
měkkého příboje;
ve chvěni utajena
touha, snad ostych — snad oboje.

Plachost lané
jitřní poddává sekráse,
kvét tvé dlané
voní a nežne rozvírá se.

Modrých žil obláčky zadumané
v neznámo plují,
runy véak tiíe slabikuji
jediné slovo láska s tvé dlané.

F. Kropáč:

Nové knihy
V nově založené básnické edici, vydávané
Novinou a nazvané Studnice, vydává Jan Čárek
další svou sbírku básni. Její název Svatozář při
myká se těsně k názvu předcházející jeho sbír
ky Hvězdy na nebi, vydané r. 1934. Ale přece
jen jde Svatozář dále, protože má obsah symbo
lický a hlubší, nežli byl obsah oné sbírky z roku
1934 a sbírek předchozích, jimž autor úmyslně
propůjčoval charakter jen přísně realistický
(Vojna, Chudá rodina z Heřmaně, Temno
v chalupách, Smutný život).
Již úvodní báseň »Vesnická matka« je vlast
ně vzýváním múzy, která, v naprostém proti
kladu k běžnému způsobu vzývání »Mus«,
oslovuje matku z vesnice. Carek zde říká:
Vesnická matko, múzo mých písní.. .
stůj při mně, až budu zpívat svou píseň,
povzbuď mne, kdybych se zalykal v slzách.
A skutečně, další básně sbírky svědčí o tom,
že básníkovi je zapotřebí této posily. Ač proud
veršů je chvílemi přerušen jako letmým zasta
vením vzpomínkou na růst rodu a na divoké zá
liby sedláků, přece jen vlastním obsahem je tu
smrt matčina, společenství s mrtvými, marná
touha po blaženém životě na vesnici, zážitky ze
světové války a konečně stále otevřená rána
z podzimu 1938. U Carka překvapuje síla bez
prostřednosti, s jakou dovede řaditi za sebou
své verše.
Čejky pláč slyšel jsem v lukách,
nebyl to váš pláč, matko? —
Ale její ruce slunce vypálilo v hlínu,
a její tělo poklekající v pláči

k modlitbě, dětem a polím
k zemi se ohnulo navždy
a z celé mladosti její
nezůstalo jí nic
než její zářící oči.
Jak postřehy, tak metafory (jichž Carek zá
měrně používá jen zřídka) obracejí se k nejbližším věcem, ke každodenním věcem vesnice,
z níž byl básník krutým životem exkomunikován.
Proto se jednotlivá slova zachvívají horoucností.
Vesnický rod a jeho osudy je zde zachycen
v lyrické zkratce. Chudý selský chlapec zde vy
práví svůj životní osud, nesený tlumeným stes
kem, ale přece jen se utěšuje, že bude potřebovati pro svou pušku prach a olovo, »až jednou
splní se, o čem sní denně v snách, až doma
bude pást beránky na nebi«.
Báseň »Mrtvý sedlák«, která je lyrickým mo
nologem, je zakončena verši, jež mají nadrealistický význam:
Jak je to dávno? —■ Padesát let?
Jediná kapka deště, jež po okně stéká,
nic víc.
Podobný význam má také báseň »Jde do tu
hého«, jež volá do pohotovosti mrtvé vojáky od
Custozzy, od Piavy, od Sabace a Dřiny. Refrén
»vstaňte, jde do tuhého« má silný dramatický
úhoz.
Dalším novým prvkem u Carka je baladický
tón, který proniká na mnoha místech Svatozáře.
Nejpatrnější je v básni »Večer samotáře«, kde
básník, který se cítí cizincem ve městě, zalétá
v představě o Štědrém večeru na vesnici, hledat
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matku; ale tu by jej poslali na hřbitov. I v této
básni používá Čárek refrénu, jímž je otázka:
Kam jenom odejdu, až nastane ten večer?
Svěžest a jímavost lidové písně má báseň
»Válečný zajatec«. Ale Čárek zná také význam
vyšších útvarů lidové poesie, jakým je na př.
paralelismus:
Byl jsem sekáčem zlatých ovsů, to bylo mé
jméno,
nikdy nebudu míti jména krásnějšího ...
anebo tento ještě výraznější:
a potom už ani já nebudu náležet slunci,
ale měsíci a noci
a tmě a snu.
Ve Svatozáři přistupuje k výrazové bezpro
střednosti také výrazová diferencovanost, což
dodává poesii Jana Carka plnosti a působivosti.
František Zavřel vydal jako soukromý tisk
silný svazek epigramů z let 1930—1938 »Po
zdrav od Borové«. Jak u tohoto čilého a neob
vykle ofensivního spisovatele ani jinak není
možné, projevuje se ostrý, přímo vpřed mířící
bojovný postoj hned na první stránce, následu
jící za titulním listem — v dedikaci, jež zní:
»Poraženým nepřátelům věnováno.«. Vidíme
tedy hned ve vstupu knihy, že řada epigramů
v ní uložených má jednoznačnou dobovou příchut.
Jako motto vpisuje František Zavřel do zá
hlaví své sbírky epigramů tyto verše Karla
Havlíčka Borovského:
Poctivému hrozí jenom hlad,
zloději zas jenom šibenice;
český literát má trampot více:
jemu hrozí hlad i šibenice . . .
Zde se naráží částečně na důvod, proč kniha
byla vydána jako soukromý tisk: neprošla by
censurou.
Epitafy, obsahující šest částí, představují je
diný útok na hlavní vůdce naší dosavadní poli
tiky, zejména zahraniční. Prudké vření protikladných směrů v Evropě a náš postoj k němu
(ještě nedávný postoj) je charakterisován takto:
Dva světy proti sobě stojí
na život, na smrt. Souboj veliký!
A tváří v tvář tomuto boji
lid staví s klidem pomníky . ..
Státníci a politikové poutají hlavní zájem
Fr. Zavřela. Za nimi následují kritici, publi
cisté a smečka těch, kdož obíhají na periferii
umění, chtějíce se uplatnit a něco také pro sebe
vyzískat.
Tato řada epigramů, v nichž téměř nikde ne
proniká nic lyrického či .reflexivního, jest ukon
čena básní Mé matce, v níž epigramatik elegicky skládá účet z předvedeného kaleidoskopu
útočných veršů a je zachvácen jakýmsi smíře
ním, jest — aspoň na okamžik, věnovaný mrtvé
matce — povznesen nad všechno to trmácení a
špatnost či nízkost života. Říká zde:
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Už nikdy oko v oku neuzříme
běsnící propast. Mlčeti mne nech!
Má bojechtivost, moje víra, sny mé,
nechť zmizí s tebou tiše v plamenech!
Onen, názvu postrádající fragment o Benát
kách, který následuje hned za básní »Mé mat
ce«, nedovedu si vysvětliti — pokud jde o jeho
zařazení do této sbírky — jinak nežli jako další
spojovací článek s posledním oddílem knihy
(nepočítáme-li ovšem jako zvláštní oddíl připo
jené aforismy, jež sám básník nadepisuje jako
»Poznámky«) — s oddílem, který je věnován
památce básníkovy přítelkyně. Tento fragment
o Benátkách má široký dech a zvláštní šerosvit.
Pojetí smyslu hran nad smrtí přítelkyně bás
níkovy osvětlí hned první strofa oddílu věnova
ného památce její smrti. Je zde postaven do
ostrého protikladu život lehkomyslných žen a
úděl duchaplného děvčete »dřina, zákeřná cho
roba a hrob«. Těchto dvacet básní je jímavý
pláč nad smrtí milované bytosti veliké lyrické
hloubky a vlastně meditace nad smrtí vůbec.
»Pozdrav od Borové« zasluhuje pozornosti.

E. Jurč.:
Francouzské literární aktuality.
Čtyři velké francouzské literární ceny, udí
lené vždycky v prosinci, letos dostali: cenu
Feminy — Félix de Chazourne, cenu Interallié
— Paul Nizan, cenu Théophraste-Renaudot —
Pierre Jean Launey a nej význačnější ze všech,
cenu Goncourtů — Henri Troyat.
Cenu Feminy, v jejíž porotě zasedají jen spi
sovatelky, jimž letos předsedala Germaine Beau
mont, je určena hlavně pro vynikající romány
žen, jež vyšly toho roku a teprve v druhé řadě
pro práce románopisců, obírajících se ženskou
psychou a jejími problémy. Félix de Chazourne
o ni zápasil s Marii Mauronovou a získal ji až
v užší volbě za knihu »Caroline ou Le Départ
pour les îles«. Líčí v ní život čisté, mravně silné
ženy, jež se obětuje za toho, jehož miluje.
Aktuální román Paula Nizana »La conspira
tion«, je koncipován na sociálních a politických
problémech naší zmítané doby, zatím co kniha
mohutného umělce P. J. Launey »Léonie la Bien
heureuse« kreslí postavu venkovské svaté, vy
růstající z normandské půdy, žijící život své
víry osudově nutně, jako pták zpívá svou jarní
píseň.
Laureát ceny Goncourtovské akademie, Henri
Troyat, je mladý spisovatel několika románů,
z nichž début, »Faux-Jour« byl r. 1935 vyzna
menán cenou populistickou. Letošní cenu Gon
courtů dostal za román »L'araigne« Henri
Troyat je vynikající umělecká osobnost, pesi
mista svým základním laděním, vzácný svými
charakterovými studiemi, připomínajícími velké
klasické francouzské autory XVII. století, hlav
ně Moliěra.

Julius Skarlandt:

Jubilejní pozdrav do Itálie
Jak se stal italský literární kritik a publicista prof. llmberto llrbani také pilným bohemistou.

Elegantně vypravená brožura: »Umberto
llrbani 1888—1913 —1938«, kterou mi poslalo
v těchto dnech italské nakladatelství »Editrice
Moderna«, věnována jest jednak padesátinám
tohoto nejen v Jugoslávii, ale i u nás dobře již
známého překladatele Zeyerova, jednak také, a
to měrou převážnou, koncem r. 1938 dovrše
ným 25 létům jeho nadšené a obětavé činnosti
pro kulturní sblížení italsko-jihoslovanské. —
Spisek obsahuje též velkou řadu posudků toho
to čtvrtstoletého záslužného díla Urbaniova
z per vynikajících zástupců literárního světa
italského (římský akademik prof. A. Farinelli,
Silvio Benco, Arturo Cronia, F. Pasini, Ada
Negři, prof. Enrico Damiani, Massimo Rota,
G. Maver, M. Udina, E. Lo Gatto atd.), i jihoslovanského (Ante Tresič-Pavičič, Milivoj Predič. Kosta Lukovič, B. Borko, S. Ježic, A. Petravič, S. Skerlj a j.). Vedle prací kritických
(vydal mimo jiné dvousvazkový spis o moderní
literatuře srbochorvatské a slovinské: »Scrittori
jugoslavi«) a početných přednášek, jsou to hlav
ně stěžejní díla novějších jihoslovanských bás
níků, dramatiků, novelistů a romanopisců, která
llrbani skvěle přeložil do italštiny a knižně vy
dal, bez ohledu na řadu let trvající politické
napětí mezi oběma sousedícími státy. Dnes
ovšem dostává se tomuto skromnému istrijskému rodáku a vroucně katolicky založenému bás
níku a spisovateli, prošlému za války světové
rak.-uherskými žaláři a koncentračními tábory
— zasloužených poct a vyznamenání, jak z Ří
ma, tak i z Bělehradu.
Leč také my jsme povinni prof. LIrbanimu
vděkem za všecko to, co pro nás v posledních
deseti letech vykonal s nemenším idealismem a
zanícením, a o čem se jiný ital. slavista prof.
Dr. Arturo Cronia z Král, university v Padově
vyjádřil ve svém díle »Cechy v dějinách ital.
kultury« těmito slovy: »Llrbani uveřejnil již ve
likou řadu článků a studií i ukázek svých pře
kladů, které otiskl v italských revuích a dení
cích. Pojednává někdy prostě a populárně, jin
dy opět učeně o všech projevech kulturního ži
vota v Československu a o ital. nebo českoslo
venských publikacích, týkajících se tohoto té
matu. Některé z těchto článků a rozprav shrnul
i v knihu o Csl. republice, a jeho statě časopi
secky roztroušené vykonaly v četných krajích
Itálie velmi mnoho pro poznání Československa.
Lze říci směle, že není italského slavisty, který
by byl v přednáškách a v denním tisku tolik
vykonal pro rozšíření znalosti Československa
v Itálii jako llrbani. Je pracovníkem vynika
jícím«.
Životní i literární jubileum přítele Urbaniho

jest mně milým podnětem, abych tu vzpomenul
počátků našich osobních styků, z nichž vznikly
a široce se pak rozrostly jeho snahy bohemistické v posledních deseti letech, a prohloubil se
i upřímný jeho vztah k našemu národu a zemi,
kterou již dvakrát navštívil za účelem studij
ním; roku 1929 a loni v červenci, aby se o na
šem hlavním městě znovu rozepsal s tímže vrou
cím obdivem, jako po první návštěvě, nezapo
mínaje zejména ani našich krásných a památ
ných chrámů a uměleckých pokladů církevních.
Když jsem byl v r. 1927 přidělen službou do
Terstu, pro nás velmi důležitého přístavního
centra severoitalského, upozornil na mne llrbaniho, tehdy na tamní universitě jako lektor češ
tiny působivší, prof. B. Černý, který znal již
před tím v pražských denících a revuích uveřej
ňované moje veršované »Italské siluety«. Zoviální a zasloužilý tento krajan, opouštějící právě
svoji terstskou universitní katedru, měl šťastný
nápad! Zdůraznil před Urbanim, že v oněch
»siluetách« jsou také básnické motivy z jeho
rodného kraje, t. j. z Julského Benátská: apo
strofa památného válečného hřbitova 30.000
padlých Italů na pahorku Sanť Elia u Redipuglie blíže Terstu, sloky o patronu tohoto měs
ta, San Giustovi, jemuž je zasvěcena tamní sta
robylá katedrála, ba dokonce též apostrofa ka
pitána Nazaria Sauro, italského národního
hrdiny, Urbaniova krajana z Capodistrie, který
byl za války pro zběhnutí k Italům rak.-uher.
polním soudem po svém polapení na ztrosko
tavší se italské ponorce v Pulji odsouzen k po
tupné smrti a popraven, krátce po zastřelení
českého námořníka-rebela Fr. Kauckého z Kla
denská, na témže nádvoří vojenské věznice.
Nazario Sauro, slavný Urbaniův krajan z ma
lebné Capodistrie! Hrdina, o jehož odvážnosti
a tragedii i rekovnosti jeho staré matky tolik
bylo napsáno; jehož obrovský pomník zdobí
tamní přístavní nábřeží, a jehož jméno nese
jedna z největších italských válečných lodí! <—
Zvláště tato zmínka prof. B. Černého o Nazariu Saurovi v české poesii, jménu, posvátném
každému italskému vlastenci stejně jako jméno
Battistiho nebo hřbitov hrdinů v Redipuglii —■
zapůsobila na Urbaniho jako zápalná jiskra! —
Živě si přál, abychom se osobně seznámili, a již
první beseda s ním v mém bytu ve vilové kon
čině nad městem a s vyhlídkou na nejkrásnějši
přístav Jadranu, na Tartiniho rodné Pizano
s ozubenými hradbami nad mořem, Grado s blíz
kou Aquilejí i na čarovný bílý zámek Miramare
s nedalekou bizarní troskou danteovské tvrze
Duina na mořském skalisku — skončila slibem,
že zůstaneme trvale dobrými přáteli! Urbani,
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klasický filolog a výborný znalec jihoslovanských literatur i jazyků, měl tenkrát o Česko
slovensku a o naší kultuře jen nepatrné a mat
né představy. Pozorně naslouchal mému vypra
vování toho večera, i při dalších schůzkách nebo
návštěvách. Sám básník, užasl nad obrovským
dílem Jaroslava Vrchlického, původním i pře
kladatelským, zejména, pokud šlo o italské kla
siky i básníky doby nové. —- Ovládaje italštinu
již od let studentských, mohl jsem jej informo
vat v jeho rodném jazyku, a bylo-li třeba, i pře
kládat mu některé partie nebo úryvky z knih
našich čelných autorů přímo jako dokumentaci
k tématu hovoru; část své knihovny vzal jsem
s sebou do Terstu, tamní čsl. »Beseda« pak měla
již z časů předválečných dosti bohatou biblio
téku a tak již po jedné z prvních návštěv u mne,
odnášel si Urbani můj věrný slovní překlad
několika výrazných sonetů Vrchlického z cyklu
»Masky a profily«, který si vyžádal a hned
tužkou zaznamenal. A po několika dnech pře
kvapil už mne výtiskem deníku, v jehož literár
ní části byly ony verše otisknuty v rýmovaných
italských sonetech, pečlivě ciselovaných! — Ta
kovéto uvádění nového mého přítele ve volných
chvílích do krás naší poesie, prosy i do dějin
literárních i všeobecných, nemálo mne těšilo.
Urbani všímal si také české mluvnice a příruč
ních slovníčků: česko-italský a italsko-český
nosil stále v kapse. A tak za pět let mého poby
tu na břehu modrého Jadranu bylo možno při
častém styku vykonat velmi mnoho! Zvláště,
když mezitím, v roce svatováclavského milénia,
Urbani pobyl několik zářijových týdnů v Praze,
kde jsem mu byl, maje právě dovolenou, prů
vodcem a informátorem. Poznal také jiná města
česká i moravská a napsal o tomto studijním
zájezdu řadu feuilletonů do různých ital. listů.
Praze věnoval zvlášť početné články a promlu
vil o jejích krásách v několika městech italských
i v extensích universitních pod titulem »Praha
v kouzlu umění«. Několikrát přednášel také
o »největším českém básníku Jar. Vrchlickém«,
o »Vrchlickém jako klasickém překladateli čel
ných děl italské poesie« (v Terstu, Padově,
Benátkách, Udine, Miláně atd.). Naše společná
návštěva vyšehradského hřbitova při toulkách
starou Prahou vedla při shlédnutí »Slavína« ke
stručnému nástinu obsahu Zeyerova románu
z česko-italského prostředí: »Jan Maria Plojhar«. Nástin ten zaujal Urbaniho na tolik, že
se na místě rozhodl, román přeložiti.
Po návratu do Terstu opatřil jsem mu pro
překlad, prostřednictvím básníka Ant. Klášter
ského, svolení České akademie. Již první kapi
tola románu nadchla Urbaniho tolik, že »byl
přímo živelně nucen« -— jak mi řekl — »zabořiti se do dalšího pilného překládání«. K mému
nemalému údivu předložil mi pak, přes svoje jina
ké denní zaneprázdnění, úplný překlad k revisi již
za necelých šest týdnů! Některé kapitoly uve
řejnil v různých denících jako ukázky, celek pak
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byl později vydán v nakladatelství »Celvi«.
Román ten, s předmluvou básníkovy přítelkyně
pí. Anny Lauermannové-Mikšové (Felixe Tevera) přijat byl italskou kritikou bez výjimky
vesměs s pochvalou, obdivem pro velkého čes
kého básníka, i skutečným nadšením pro toto
jeho dílo. Všude byla zdůrazněna vysoká úro
veň umělecká a světový formát básníkův. Urba
niho velmi zajímala katolicita Zeyerova, k jejímuž poznání posloužil mu též spisek V. Bitnarův. O hrdince románu napsal a uveřejnil
zvláštní stať: »Ideální italská žena v románu
slavného českého básníka«, a v milánském
»Giornale dell’Arte« publikoval »Zeyerovy Lis
ty z Itálie přátelům v Cechách«. Jak vroucně
přilnul k Zeyerovi, o tom svědčí výrok, že »Jan
Maria Plojhar« jest jeho srdci nejdražším ze
všeho, co kdy přeložil do italštiny. A také okol
nost, že při jeho loňském zájezdu do Prahy mu
sil jsem s ním jiti »po stopách Zeyerových«; ta
ké do břevnovské klášterní zahrady benedik
tinské se podíval, kde Julius Zeyer často spřádal
své básnické sny, prošel se »Zeyerovou alejkou«, vedoucí od slavné basiliky k oboře »Hvěz
da«, a shlédl i zahradní vilku ý pí Lauermannové
v Liboci, kde básník, vzdálen ruchu Prahy, na
psal některé své práce. — A tak ocitla se
v srpnu m. r. vedle obsáhlého ilustrovaného
článku o výstavě »Pražské baroko« v ital. tisku
také vzpomínka Urbaniho na staroslavný klášter
břevnovský (s fotografií), na jeho první mnichy
z Monte Cassina, přivedené do Cech r. 993 sv.
Vojtěchem, a ovšem také na tichého návštěv
níka krásné basiliky sv. Markéty i zahrady se
studánkou svatovojtěšskou. —■ Julia Zeyera.
Svatovítskou katedrálu se zmínkou o zásluhách
arch. Hilberta Urbani popsal, s připojením obra
zu, v krásné ilustrované revui »Sul Maře«, roze
sílané lodní společností »Lloyd triestino« do ce
lého světa, o českém kultu svatováclavském
rozepsal se pak v obsáhlém ilustr. článku »11
Santo della nazione céca«. Překladů, ukázek
z české poesie starší i novější (také z díla Ota
kara Březiny), z nichž mnohé jsou společnou
naší prací, uveřejnil Urbani v oněch deseti le
tech již velký počet. Jsou otiskovány v poslední
době též v římské nejčelnější liter, revui »11 meridionale di Roma« (dřívější »L’Italia lettera
ria«). — Ad multos annos!

Tisková oprava
V minulém čísle »Taku« na str. 235 vloudila
se do 5. požadavku hudební sekce naší »Kulturní
rady« tisková chyba, která ruší smysl. Správně
tam má býti: . . . Žádoucí podporou tohoto po
žadavku jest, aby působení cizinců v našem hu
debním životě bylo omezeno na zjevy skutečně
významné a nutně potřebné, při čemž jejich ho
noráře buďtež úměrné k honorářům umělců do
mácích.

ZPRAVODAJ o knihách „VYŠEHRADU“
Bohatý program Katolického Literárního Klubu v roce 1939

Sigrid Undsetova: VĚRNÁ MANŽELKA

ÚNOR

Moderní román o manželství s realisticky pronikavou a podrobnou drobnokresbou všedního života, jak jej dovede
zachytit jen neúprosný a přece chápavý pohled velké norské spisovatelky, laureátky Nobelovy ceny. Ústředním
tématem je zde problém, který je i u nás velmi časový: zdali je možno vybudovat a udržet harmonické manželství,
když je žena výdělečné činná. - V novém románě Úndsetové jsou osvětleny podstatné stránky tohoto problému
na životním příběhu dvou lidí, kteří se vzali z lásky a přece ani po šestnáctiletém klidném manželském soužití neunikli
tragickým otřesům. (Přeložila J. Vrtišová.)

Dr. Alois Lang: KARDINÁL J. H. NEWMAN

duben

Důvody konverse a náboženská filosofie. Touto knihou nad jiné povolaného znalce náboženské psychologie splácí
naše písemnictví dávný dluh postavě velikého kardinála. Nadčasový význam hlubokého náboženského myslitele,
theologa, kazatele, psychologa, noetika a klasicky vyrovnaného spisovatele vynikne názorně v pronikavé studii
dr. A. Langa, doprovázené znamenitým výborem přeložených statí Newmanových, vybraných z jeho základních děl,
jako je „Apologie”, „Mluvnice souhlasu” a jiné. Lze říci, že touto knihou bude nám teprve Newman objeven
v celém bohatství své geniální osobnosti.

Karl Heinrich Waggerl: ROK PÁNĚ

ČERVEN

Tímto románem je k nám po prvé uváděn jeden z nejlepších prozaiků alpských zemí, s jejichž katolickou kulturou jsme
mnohonásobně spjati. Rozený epik selského života, připomínající Reymonta, Timmermanse a Pourrata, líčí v tom zra
lém a sytém díle celý pestrý běh venkovského života. Rytmus ročních dob je zde podivuhodně zladen s rytmem
liturgie. Celou touto knihou se rozléhá hlahol zvonu, jímž ve^vé zbožné horlivosti vyzvání vesnický sirotek David,
šibalský prosťáček, který je hlavní osobou hned chmurně baladického, hned zase legendárně rozmarného děje.
(Přeložil J. Franz.)

Kolektivní dílo: ŽIDOVSKÁ OTÁZKA

září

Sborník statí, osvětlujících s katolického hlediska otázku, o jejíž palčivosti nás dosti přesvědčily události posledních let.
O vysoké objektivní ceně svazku mluví jména autorů: P. J. Bonsirven T. J., P. Dr. S. M. Braito O. P., Paul Claudel,
Daniel-Rops, J. Maritain a mnoho jiných.

Johannes Kirschvveng: LEV V JIZBĚ

říjen

První novelistický výbor vynikajícího saarsko-lotrinského autora objevuje nám zcela neznámý svět pomezí německofrancouzského. Na pohled prostou a přece jen básnicky kultivovanou řečí vyprávějí se zde pozoruhodné příběhy o
vítězství dobra nad zlem, radosti nad smutkem. Nezapomenutelné jsou u Kirschwenga zvláště jeho lyrické krajiny,
obestřené křehkým melancholickým kouzlem. Stejně jako román Waggerlův i tento svazek, čerpaný z oblasti dosud
nedotčené, bude podstatným obohacením naší jednostranně orientované překladové produkce. (Přeložili K. Dvořák
a L. Gruber.)

Pierre Termier: SLÁVA ZEMĚ

PROSINEC

Tento soubor nejlepších statí slavného geologa je knihou kladu a lásky k vědě i životu. Věda o zemi, která se nám
hlavně vinou škol zdá často suchopárnou a nezáživnou, proměňuje se v brilantním podání Termierově v skutečnou
vědu pro život, pro člověka, pro jeho užitek i zušlechtění. Přesvědčivě zní nám z těchto stránek „svědectví muže,
jenž celé své mládí i mužný věk ztrávil studiem věd přírodních a jehož badání neodvrátilo ani od Víry, ani od Naděje,
ani od Lásky“. Mužné vědecké stanovisko Termierovo dosvědčí, jak liché jsou potíže mnohých našich inteligentů,
kteří při konfrontaci vědy s vírou často zakolísají.

Jen pro členy: VZÁCNÝ BIBLIOFILSKÝ TISK

VÁNOCE

Vynikající původní česká práce. ® Nepřijde na knihkupecký trh.

Věčně živé severské umění dýše

Novinky KLK, o kterých se mluví...

z plnokrevných románových děl laureátlcy Nobelovy
ceny

František Skácelik:

Architekt Malota

SIGRID UNDSETOVÉ
Dva velkolepé historické romány ze středověkého
Norska:

Kristina Vavřincova
Odměněno Nobelovou cenou r. 1928

Román z pražského literárního i uměleckého světa,
v jehož středu stojí kritik F. X. Š. Str. 272. Brož.

Kč 26 -, váz. Kč 36 -.
Dolores Viesěrová:

Zpěváček

Olav Audunsson
Umělecky vyvážený protějšek k epopeji o Kristině.

Soubor pronikavých románů z moderního života:

Ida Alžběta

Milostný přiběh mladé duše z barokní doby, o němž
napsal Ant. Veselý: „Mezi románem Viesěrové a no
vými literárními plány Jaroslava Durycha, je patrná
souvislost". Stran 276. Brož. Kč 27'-, váz. Kč 37‘--

Emil Baumann:

Oslava hrdinné ženy a matky.

Svatý Pavel

Gymnadenia
Milostný příběh dvou mladých lidí, podaný s podi
vuhodnou něhou.

Slavný romanopisec a hagiograf podává zde s vzác
ným psychologickým uměním nadmíru životný obraz
apoštola národů zasazený do pestrého a rušného

rámce upadající civilisace. Str. 300’-. Brož. Kč 29‘-,
vázané Kč 39’-.

Hořící keř
Kalvárie manželského rozlomu. Samostatné dokon
čeni Gymnadenia.

Raymonde Vincent:

Rodný kraj

Jenny
Román umělkyně, který autorka sama v Římě prožila.

Jaro
Néjčtenější moderní román Sigrid Undsetové.

Venkovský román, jakých je málo v světové literatuře.
Úspěšná prvotina mladé autorky, vyznamenaná vý

znamnou cenou Prix Femina. Kniha v pravém smyslu
slova balzamická. Str. 224. Brož. Kč 28 -, váz. Kč 38’-.

Skvělým dárkem pod stromeček je mohutný historický román

Zofji Kossakové

O KRISTOVU KORUNU
KŘIŽÁCKÁ EPOPEJE
Slavná tradice polského historického románu vrcholí v tomto díle, které snese srovnání s nej
lepšími plody výpravné prosy evropské, jako jsou na příklad romány Tolstého a Flaubertovy.
Obsahem románu Z. Kossakové je první křižácká výprava. Děj se rozvíjí velmi rychle v prudce
vrhaných obrazech, plných svítivé stylové vybroušenosti. Autorka mistrně kreslí celý rozvoj
a průběh této výpravy, do těch dob v křesťanstvu nevídané a neslýchané, ukazujíc bez všeho
idealisování celý tehdejší život v jeho rozpětí od hříchu až k svatosti, jako by nám chtěla uká
zat, že historie kříže a křižáckých výprav je zkratkou historie celého lidstva, hledajícího Boha.
Účinek dokonale komponovaných dějů i panoramat je zvyšován místy až k bolestnému
napětí mistrným konfrontováním tří světů: latinského, byzantského a mohamedánského.

Přeložil Jaroslav Janouch. S 29 nádhernými celostránkovými rytinami podle obrazů Gustava
Doré a s 8 mapami. Čtyři díly ve dvou svazcích formátu 18’5 cmx 25 cm. Brožované Kč90'-,
vázané Kč 120'-. (Jednotlivé svazky neprodejné.) Předloží Vám ochotné každý knihkupec.
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