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PRAZE
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REVUE PRO KULTURU A ŽIVOT

Řídí František I azecký s redakčním kruhem.
Redakce a administrace Praha VIII, Na Rokosce 94.
Vychází v šestineděl. lhůtách, celkem 8 čísel ročně v rozsahu 4-5
tiskových archů.
Předplatné na celý ročník 45 Kč.
Jednotlivé číslo 6 Kč.
Majitel a vydavatel Rudolf Voříšek.
Odpovědný redaktor Kamil Lhoták.
Tiskne a expeduje knihtiskárna Prométheus, Praha VI11-94.
V komisi má nakladatelství Prometheus, Praha VIII, Rokoska 94.
Číslo šekového konta 95.855, vlastník: Administrace revue Řád.

K tomuto
k vyrovnání

číslu
jsou
připojeny
složenky.
Použijte
předplatného
a nedoplatků
za minulý

jich
ročník!

K O U P Í M E v ě t š í p o č e t 3. č í s l a I. r o č n í k u Ř á d u . P l a t í m e
za č í s l o Kč 5•—.
Administrace Rádu, Praha VIII, Na Rokosce 94.

K N I H Y ŘÁDU:
Lancknecht Bedřich Schwarzenberg:
FRAGMENTY. Rozebráno. Nové rozšířené vydání se chystá.
František Lazecký:
KŘÍŽE, y úpravě a s vignetou Břetislava Storma. Vydání
na dobrém papíře knihovém Kč 18-—, pro odběratele Řádu
Kč 15-—. Vydání na luxusním papíře Zandersově Kč 30-—.
Josef Kostohryz:
PRAMENY ÚSTÍ. Vydání ve velkém formátě kvartovém
Kč 1 0 — , pro odběratele Řádu Kč 7 50.
Václav Renč:
JITŘENÍ. Tištěno na dobrém offsetovém papíře. Frontispice
Erica Gilla. Cena Kč 17*—, pro odběratele Řádu Kč 12-—.
Vydání na Zandersu Kč 35-—.
František Lazecký:
PRO MOU ZEMI. Tištěno na dobrém offsetovém papíře.
Frontispice O. Stritzka. Cena Kč 9*—.
Objednávky vyřizuje admin. revue ŘÁD, Praha VIII, Rokoska 94.
Kdo získá aspoň 5 nových odběratelů
z knih Řádu podle vlastního
výběru.

Řádu,

dostane

jako

odměnu

některou

Loni jsme rozeslali všem odběratelům
náš vánoční tisk (Fr. Lazeckého, Pro mou
zemi.)
Podobný tisk budeme rozesílati
také letos a dostanou jej všichni
odběratelé, kteří zaplatí předplatné
nejpozději
do 10. května
1936.

JAN ZAHRADNÍČEK

P O Z D R A V E N I SLUNCI
Když z rána vyjdeš a světlem svým neprodyšně
oblohu uzavřeš mocím všem náměsíčným,
když obrazem okna zas křižuješ stěny
jíní bělostnou hrůzu se stromů plašíc,
kde úzkosti noci jsou, kde Saturnovo
království, jemuž jsem poplatný býval ?
»

Lesk mnohý už oslnil přisleplé oči,
že v poddanství hanebná dávali jsme se,
lež složitou ale tvé loukotě drtí,
křik kohoutů hlasatelů tvých vjezdů,
hlas zvonů ulitých z tebe nám říká,
že nezbývá nic než světlo tvé prosté a bílé.
Nic nevím už o vlivu mandragor zhoubných,
když zlatem mi vydlažduješ zápraží ráje,
vím jen, že vládneš i katastrům smrti
ze zdechlin jak z úlů dávajíc vzlétat
broukům oděným kovem, vím jen, že bledost
vraždy a závisti tebe se bojí.
Ale když rosteš a opřeno o zdi
jazýčkům zeleným v špinavé trávě
z jara vyrážet dáváš, když z rybníků piješ
a dnů svých výpalné listy do ulic házíš,
jak na spáncích nebes t v á tepna se škube,
jak raduji se z tvé třeskuté moci,
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0 slunce, t y anděle ohnivé rady,
monstrance vystavená dny dlouhé !
Ale t y nepohrdneš a pijáka hrdlem
ve víně stékáš, t y kasemat mříží
pro oči vězňů se pokorně drobíš,
však studánkám a skřivanům dáváš se celé.

ADVENT
Nadarmo nezvete se prosincem, dni zamžené,
kdy růže na záhonech spí pod kryty slaměnými,
kdy v sadech uklidili už a blízkost zimy
se prázdnem prostírá kmen od kmene.
Nadarmo neprosíte však o rosu ros, dni mé,
roráte cvrlíkáním zbylých ptáků říkajíce,
snad uslyšíme slavíka zpěv za vánice
a hvězdu nad polednem naším spatříme.
Nadarmo neprosíte chvíle této, slova má,
za zaťatými rty, v mlčení stínu cekající,
1 kámen mluvit chca a venku ve vichřici
průvody stromů lomí rukama.
Nadarmo k lidem nevejde duch pokoje a her,
až mrtvý úklid příbytků rozvíří pokřik dětí,
za ruce vezmou se a v poctu tří a pěti
zatančí kolem stolu navečer.
Mží, smráká se, však moci nemá prázdna dlaň,
v budoucnost budoucnější orel vzlét a stíny plaší,
v tvář tváří číslům nesmírným potřeby naší
Bůh rodí se a prostí patří naň.
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DEN PANNY M A R I E
Plášť jeseně jak větrem rozedraný sviští
o svátku narození tvého, Maria,
po čtvercích tuřínů a brambor, po strništi
čas nesmlouvavě kráčí nahý jsa.
Šťasten, kdo jablka svá sklidil za pohody,
v průvanu mlatu svého zvážil zrna zisk,
kdo za přátele měl jas dne a vlahost vody
a pečeť práce své do tváře času vtisk.
Hle léta skvoucí šat na váhu ohně vhozen,
hle trati spěšně sklizené, jež přeškrtl již pluh,
vše od nás odejme tak jak od révy hrozen,
jak žezlo od krále náš věčně stejný dluh.
Hle v jitru jiskrném už hbité vlaštovice
pentlemi odletů svých vázající sad,
prostorem skřivanů zlé vichry lomcujíce
jen trnkám trpknoucím jdou k duhu snad.
Však jejichž útrobám se peklo ochalebí,
t y v Domě chleba sytíš, Maria,
pod lisem lásky píseň tryská k nebi
v}
zdrcených zástupů, v nichž místo mám i já.

A
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ERNEST CLAES

ČERNÝ S V A T Ý
Když náš dobrý nebožtík farář Münze ještě žil, musil jednou
jet do Bruselu, aby převzal dědictví po staré tetě, která zemřela.
Mnoho toho nebylo, jenom dvě stě franků, ale takový farář jich
může přes to dobře upotřebit. Když se vracel k nádraží, šel kolem
obchodu se starožitnostmi. Na okamžik zůstal stát a k svému zděšení objevil mezi samými škaredými soškami pohoršlivých ženštin
a čertů svatého. Farář Münze se hrozně rozhněval. Kdyby se to
stalo v Sichemu, byl by opravdu jednoduše a krátce rozmlátil výklad tohoto bohapustého chlapíka. Neprodleně vstoupil do krámu:
„Co stojí tohle?" optal se a ukázal na sošku. „Dvě stě franků,"
odvětil muž. „Tu máš a dej to sem." A farář Münze položil své
dědictví na pult, vzal svatého do náručí a pospíchal na nádraží.
Ve vlaku jej položil do sítě na zavazadla a modlil se breviář. Když
byl za Lovaní sám, vytáhl sošku ze sítě, postavil si ji před sebe na
lavici a zahleděl se na ni jednou pořádně.
Zajímavé, nevěděl si s ním rady. Byl ze dřeva a skoro jako
smola černý, na hlavě měl korunku jako nějaký hrabě nebo princ,
měl na sobě brnění, po boku měl meč a přes plece široký plášť. Na
podstavci stálo sotva čitelné: S. Venc. Nebyl z toho moudrý, jméno
takového svatého nikdy neslyšel, ani v kalendáři nečetl. Saperlote,
náhle si vzpomněl farář, jestli to vůbec nějaký svatý je! Ale je.
Ze všeho to bylo zřetelně vidět, zvláště na sepjatých rukou, které
obepínaly kříž. Navečer přišel domů na faru a kuchařka se ho hned
ptala: „No, vyplatilo se to? . . . Co jste zdědil?"
„Svatého," povídá farář Münze, postavil sošku na stůl v kuchyni a utřel si pot s čela. Kuchařka se na ni podezíravě dívala.
Byla zklamána, ale u takového faráře, jako byl páter Münze, musil
být člověk připraven na všechno.
„A co je to zač?" ptala se za chvilku.
„Strašně veliký.. . hm . . . ale u nás je skoro neznám . .. Dej
mi rychle něco jíst."
Kuchařka pustila černého svatého z hlavy a farář Münze,
který si s ním na faře nevěděl rady, postavil jej nejbližšího dne
do kostela, do rohu u oltáře svaté Barbory. Kostelník, ministranti
a všichni ostatní viděli jej tam stát, ale moc se po něm pana faráře
neptali, a farář o něm mluvil ještě méně. A tak tu stál ten neznámý, jehož jméno nikdo neznal, a jmenovali jej krátce a stručně
„černý svatý".
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Svatí ze Sichemu viděli onoho jitra faráře Münze, jak jej nesl
do kostela. Pozorně se dívali, ale nepoznali ho, a po tichu se tomu
trochu smáli. U svaté Barbory se zrovna dobře nevyjímal, protože
stál u ní moc těsně.
Tu se stalo jednoho dne, že se slavila v našem kostele veliká
slavnost, a všichni svatí, kteří něco znamenali, směli být neseni
s sebou v procesí. Pan farář postavil na nosítka i neznámého svatého, a čtyři mrňousové ze školy jej nesli. Můžeme si živě představit, že Sichemští se mnoho o tohoto neznámého svatého nezajímali. Pomalu táhlo sichemské procesí ulicemi, a zatím co pro každého svatého ze Sichemu jeden dům za druhým zářil tajuplným,
podivuhodným světlem, za Rochá a Eustacha, za Gerarda a Barboru, nikde nebylo vidět ani jedinou svíčku k poctě černého. Svatí
to viděli a trochu se soucitně usmívali. Ale daleko odtud, z lesů,
přijel navečer před tím přes Caggivin-Assent a Scherpenheuvel cikánský vůz, žalostně skřípající almara s cikány, kteří táhli z dalekých Čech do Flander, protože si tu mohli snáze spravováním
kotlů a jinými věcmi vydělat chleba. Kůň vypadal stejně tak žalostně jako vůz. Cikánka byla tak tlustá a kulatá, že se musila vyklánět stranou z vozu. Cikán žvýkal tabák a trochu šilhal. Vůz byl
plný děcek. Napříč domu bednářova zastavili. Viděli, jak ženy
přede dveřmi metly ulici, jak děti s papírovými pásky ve vlasech
sem tam pobíhaly, a tak cikán povídá své ženě: „Tady asi ráno
půjde procesí. ,,
Když pak příštího dne tudy táhlo procesí, vystavili ubožáci
na okraj vozu Svaté Jezulátko z Prahy, vedle něho několik květináčů a kořenáčů a za tím se posadili se všemi svými dětmi a
modlili se.
A když teď svatí ze Sichemu s kapelou „Harmonií" slavnostně
zabočili do široké ulice a soucitně pohlíželi na neznámého černého
svatého, stalo se něco, o čem se nikomu ani ve snách nezdálo.
Na neznámou sochu padlo (náhle veliké podivuhodné světlo.
Zářilo až za domy, rozlévalo se po polích, tak převládajíc a oslepujíc, že zastiňovalo slunce. A tu se stal zázrak: před chudičkým vozíkem s Pražským Jezulátkem a s cikány vytasil náhle neznámý
svatý meč z pochvy, zamával jím vysoko nad hlavou jako plamenem nebeského ohně, takže jiskry se dotýkaly až domů — jak to dovedli jen princové a králové — a s významným výrazem, při němž
to škubalo po ulicích jako při blýskavici, vzdal poctu jako opravdický generál chudobnému vozu, a tu, tu viděli svatí ze Sichemu,
že Pražské Jezulátko v nejvznešenější své osobě oběma ručkama
pozdrav opětovalo a usmívalo se, že vozík vyhlížel tak pěkně jako
r á j na zemi, a bylo slyšet zpěv sto tisíců andělů.
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A tu náhle pochopili svatí ze Sichemu, že onen neznámý je
veliký Václav sám, svatý kníže země České, který v nebi stojí našemu milému Pánu Bohu tak blízko jako nikdo z nich, a teď už se
neusmívali, ale pokorně sklonili hlavu před Pražským Jezulátkem.
Jenom svatý Josef, ten o všem věděl, měl z toho tajnou radost.
Přeložil J. H.

A. V. MICHÁLEK

NÁVRAT
Bos přebrodil jsem potok kopretin a zůstal stát
a bylo ráno návratu a lesy táhly se jak stáda zvonivá
jež za obzorem sám Bůh musí hnát —
krok jeho větrem zní a v květech doznívá
Ze žitných klasů stoupá t á t ů v vzdech
když stéblo chorobné se z ranní mlhy svléká
trs chalup prosí — nech nás Bože — nech
obrazu svého ve vodě se l e k á . . .
V slzách jak jabloň napadená květem
t u stojím v ránu v rodném kusu země:
svou krásnou chudobu zas dává jiným dětem
na mne už nevolá — nu pojď sem — blíže — ke mně

TÁNÍ
Ta pole předjarní jsou vždycky plna ticha
sníh na nich slzí jako slepé dítě
na struně bílé která neutichá
t v ý m jménem sténá neboť nevidí tě.
Ze smutku kraje vyvěrám jak pramen
oblázek srdce o dno jeho zvoní
m ů j Bože dobrý k smrti už jsem znaven
tou písní tání těžce monotonní.
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Smích jara tuším v nerozkvetlé hlíně
má duše plouhá uslzelou prstí
t a k by si chtěla zas hrát na Tvém klíně
se hřívou koně modrého a s jeho dlouhou srstí. . .

Z I M N Í NOC
Takové ticho je že slyším písně hvězd
vidění vábí t a k a cos jim pláče v hlase
po sněhem leží křižovatky cest
kra noci bílá k srdci nadzvedá se.
Na keřích planou trsy sněžných pěn
vítr se opřel do světla i do zmodralých stínů
v hodiny měsíční jsem v poli proměněn
stopy mé chřestí zvadle květem blínu.
Měsíční světlo v kapkách ledu zvoní
snad se to anděl nad mým hořem sklání
ne — to je jen stádo sněhobílých koní
šelestí svitem v zasněžené pláni. . .

ČESKOSLOVENSKO A ZÁPADNÍ TRADICE
I

DOPIS FRANCOUZE - ZÁPADNÍKA ŘÁDU
Drazí přátelé,
žádáte mne, abych se svěřil Řádu se svými dojmy o Československu, protože přikládáte, jak pravíte, velkou cenu Francouzovu
svědectví o své zemi. Rozpaky, do kterých mne vháníte, nejsou tu
planou zdvořilostní formou, ani komedií falešné skromnosti. Mnozí
z mých krajanů již učinili to, co po mně žádáte. Neuspokojil mne
ani jeden z jejich článků, avšak až dosud, nenapsav nic podobného,
jsem měl právo posuzovat je všechny přísně. Proč mne chcete připraviti o toto právo, které za jistých okolností zůstalo mou po7

slední silou ? Za druhé, svědectví, které po mně vaše přátelství vymáhá, zajisté nebude úměrné vašim přáním: nebude vůbec míti té
obecné platnosti, které se dožadujete. Nemohu si mysliti, že by
Francouz nebo Angličan nebo Ital byl s to pronésti o jakékoli jiné
zemi něco jiného než své osobní mínění, podřízené omezujícím činitelům jeho výchovy, jeho instinktivních nebo rozumových zálib
(tyto bývají obyčejně logickou úpravou oněch), a též náhod, které
mu nedovolily viděti více než jen část země, o níž mluví, společnosti, s kterou se tam setkal atd. Mám vám říci vše, co si myslím ?
Svědectví novináře, který ztráví dva nebo tři dny v nějaké zemi
za reportáží, navštíví několik továren, vyslechne několik oficielních
osobností, získá sem tam nějaký ten interview, je možná méně falešné nebo obsahuje méně nepravd než mínění osob, které si namlouvají, že jsou lépe zpraveny a povolanější něco vědět. Ale hrál bych
zajisté komedii, kdybych se pokoušel popírati, že lze horlivě navštěvovati a studovati nějakou zemi, aniž si člověk o tom utvoří mínění, a aniž pojme úmysl — možná dost pochybený — sděliti je
veřejnosti. Neodmítnu tudíž vaše vyzvání a předložím vám několik
úvah. Přijměte je, jako by to byly drobné poznámky, několik nepatrných a nenáročných náčrtků, které se vám však zalíbilo vytrhnout na památku našeho přátelství z náčrtníku, kde jste na ně
náhodou přišli. V žádném případě však nechci býti před vámi typickým Francouzem, posuzujícím Československo jaké je.
Co mne nepřestávalo v Čechách udivovati a co zajisté přispělo
k tomu, že mi byla vnuknuta úcta a láska k vaší zemi, je přítomnost velmi staré a velmi silné historické tradice, která ovládá Vaše
politické a náboženské boje, a jejíž přítomnost se 'mi objevovala
v nejrůznějších prostředích. Cizinec, má-li dobrý zrak a trochu
úsudku, nemůže, zdá se mi, neuznati, že v Praze a v Čechách stojí
na půdě skutečně veliké historie. V Praze je to krása vašeho hlavního města, rozložení památek rozličného věku, a konečně vznešené místo, jež zaujímá v krajině gotická katedrála, které na tomto
místě zasvětil náš přítel Lazecký mohutné stránky, stejně jako to
je na venkově vzhled městeček a vesnic s jejich kostelíky a s jejich dobře stavěnými domy, s tradiční zdvořilostí venkovských lidí,
a konečně je to tisíc věcí, co svědčí o nepřetržitém a každodenním
úsilí starobylého kmene. Pravím „tisíc věcí" ,a vyzdvihnu jedinou
podrobnost, nad níž se možná usmějete: často jsem projížděl automobilem vaší zemí a našel jsem zvláštní zalíbení v dobříšské hospodě, která je jistě starou poštovní stanicí. Nikdy jsem se nepřiblížil k jejímu podjezdu, abych neměl dojem, že mé kroky se kladou do nesčetných šlépějí pocestných, kteří tudy po léta a léta procházeli, aby svěřili dobré zastávce svou tělesnou únavu a tram8

ovečku, která, neohlížejíc se, kráčí na druhý břeh, kde je věčná
zeleň, slunce a chladivý stín,
kde nekončí jaro a harfa na věky zní.
Sotva je zdvižena konvice a voda křestní je vylita na hlavu»
dítěte, pachole umlkne, jako když utne. Něco nesmírného se s ním
událo. Vidím, že otvírá oci, v nichž má ještě plno slz, a jsou jejich]
potůčky i na jeho tváři, jako by se náhle octlo uprostřed zahrady,
jíž se kdysi procházeli jeho prarodiče. Stojí tu užaslé a slyší
šumění stromů, šepot travin, bublání potoků. Vlk leží u jeho
nohou a daněk s laní se popásává opodál na pokraji lesa, obcíUSl
zdvíhá větve svých rohů nad záhonem protkaným pestrým rouchem
lučního kvítí, a na obloze pluje pomalu laskavé slunce, jehož paprsky
si pohrávají s tolika nej podivnějšími stíny. A z dálky, tam, Tede
zpívá řeka, obtáčející stříbrnými půlkruhy velebné pohoří, přichází
sám krásný a dobrotivý Sadař této záhrady. Dítě ho spatří, blaženě
se usměje, vztáhne ručky a rozběhne se do jeho náruče.
A já se nemohu nasytit rozkoše této chvíle. I na mne je hozena
síť údivu dvou dětských očí. Něco zlého je vypuzeno. Hněv Boží
je usmířen, horečka odstoupila, slupka semene praskla pod tím
přívalem vody a ze země vyrazil růžový klícek. Obmytí je dokonáno, duše je očištěna, hrob se otevřel. Oheň je vržen, nuže,
zpívejme píseň chvály a díků! Ať nezapomene pacholík, že se?
zrodil z bolestí matčiných, ale ať především nezapomene, že se zrodil
po druhé z utrpení Kristova.
Je to chvíle míru, slunce a pohody. Vše kolem se rozsvítilo od tohio
stvoření tak čistého, tak nevinného. Chvíle, kdy i my se rozpomínáme, že stejný slib, který našimi ústy dává tento pacholík dnes,,
byl za nás dán v letech naší nevinnosti, v tom čase dávném, ale«
dnes živě obnoveném a přítomném. Pro nás je to chvíle nového
vyzvání a podarování, jež přijímáme jako připomenutí a k jakémusi
tichému obnovení tohoto slibu. Neboť děkujeme z hlubokosti svého
srdce, že my nehodni jsme byli vyvoleni k té radosti a cti podržet
dnes na rukou stvoření tak nevinné. Jsme teď poddáni tomuto,
dítěti, skláníme před ním hlavu, protože nyní je naším králem.
Vskutku, jistě je dnes nejmilejším synem Krále, jemuž se ve své
nevinnosti nejvíc podobá. 2ádné stvoření na zemi není nyní v tc
čistotě Jemu více podobno a bližší Jeho srdci, než tento pacholík,
ležící v zlatisté záři, jako by byl položen na lístcích liliového*
květu.
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do dějin světa západního a latinského. Ať je to křesťanství, gotické umění, husitská reformace a reformace lutherská, mezi nimiž
je mostem vaše Jednota bratrská, věk baroka, kdy jste byli většími a činnějšími, než se myslí, liberální a demokratický věk XIX.
století, vždycky jste kráčeli, mohu-li tak říci, se Západem a pouze
s ním. Vaše duchovní svazky s Ruskem byly vždycky poněkud vyumělkované a konvenční. Takové jsou ostatně i dnešní vztahy.
V jádře jste Západníky.
V jádře jste dále Západníky katolickými. Říkaje to, nesnižuji
ani Husa, ani Komenského, ani tu účast, kterou nepopiratelně měla
protestantská filosofie na vašem osvobození. Ale i my Francouzi
vděčíme za mnohé protestantismu, my všichni jsme více méně prodělali protestantskou a kalvínskou reformaci, a přece nejsme o to
méně podstatně katolíky. Jenže mi není neznámo, že tento katolicismus, dosvědčený gotickou a barokní výzdobou vaší země, tolika rysy vašich mravů a vašeho ducha, nebije dnes do očí a hlavně
ne do uší, když hovoříme s mnohými Čechoslováky. Čechy jsou
západnické a katolické, tak jste se mi jevili na první pohled. „Francie, opřílbená rozumem a prostotou", napsal Ernest Psichari, spisovatel, kterého jsem velmi miloval, a který má své místo mezi duchovními patrony Rádu. Rekl bych rád: „Čechy, ověnčené tradicí
a katolicismem." Ověnčené, protože si vůbec nepředstavujeme na
čele symbolické Čechie přílbu, třebas máte podivuhodné ctnosti válečnické. Jste mírumilovní, protože jste sedláci, a co vám sluší více,
je vonný věnec z kvetoucí lipové ratolesti.
Na mapě Evropy, mezi Polskou, zemí slavné šlechty, a mezi
Maďarskem, královstvím magnátů, se Československo vyjímá jako
dobrá, poněkud ošumělá selka. Podobné pojetí má bezpochyby
příliš ostré barvy některého z našich épinalských obrázků, avšak
úsudek veřejného mínění neuznává odstínů. Všichni Poláci nepříslušejí k szlachtě, aniž jsou všichni Maďaři velmoži. Ale cestovatel
si rád od vás odnáší dojem, že vám chybí, ne-li měšťanstvo, tedy
alespoň měšťanská tradice. Neboť v dnešní demokratické Evropě
jsou stále ještě velmi oceňovány uhlazené mravy, určité světácké
chování. Překvapí, a často příznivě překvapí v Paříži nebo v Londýně pohled na to, s jakou obratností představitelé méně měšťanských režimů Evropy dovedou zaujímati své místo ve vybrané společnosti. Do jisté míry to může být otázka civilisace. Těžko chápu,
proč se u vás zdá, jako by tolik lidí neznalo nebo přezíralo zjemnělosti, jež zajisté vůbec nemají zásadní důležitosti, které však přispívají k příjemnosti istyků a pospolitého života. Váš venkovský
původ by to nemohl vysvětliti. Většina Francouzů je venkovského
původu, a předkové těch, kteří dnes tvoří střední a též i velkou
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buržoasii francouzskou, byli před 150 lety řemeslníky nebo sedláky, jako jimi byli vaši předkové. Namítne se mi, že ve Francii
vždycky existovala měšťanská tradice, že předcházela před Velikou
revolucí, že muži Revoluce, Girondini a Robespierre, byli lidé distinguovaní, jemného a vybraného vychování, a že u nás nové vrstvy
bez námahy dosáhly společenské úrovně, pro ně již dávno připravené. Ale zdá se mi, že v Čechách tato tradice nikterak nechybí.
Palacký, Rieger, Božena Němcová příslušeli k měšťanstvu, první
dva k tomu, co bychom ve Francii nazvali velkoburžoasií. Dopisy,
které vydal můj přítel Stloukal a které nám dovolují proniknouti
do intimity rodiny Palackých-Riegrů, objevují nám společenské
prostředí, jakého jsme měli u nás mnohé doklady. 1 ) Veliké jmění?
Zajisté, aspoň na začátku (od Měchurů, rodičů paní Palacké), ale
toto jmění nemělo cenu samo pro sebe, ani pro výhody přepychu,
kterých musilo poskytnouti, více než hmotné pohodlí oceňoval se
onen volný čas, který jmění umožňuje zasvětiti zájmům nezištným:
národní věci, společenskému pokroku, politice (v době, kdy politika neobohacovala, nýbrž kdy ochuzovala: Rieger zemřel zchudlý),
umění, hudbě, četbě atd. Jsou ještě v Čechách rodiny, které udržují
takové tradice. Je prý jich poměrně méně v prostředí českém než
v prostředí slovenském nebo mezi českými Němci. V každém případě jsou trochu příliš ve stínu. Říká se dále, že tyto rodiny měly
movitý majetek a že byly zničeny finanční politikou prvních let
republiky — politikou Rašínovou — že se udál ve vaší společnosti
stejně jako ve vaší politice „převrat": měšťanstvo, včera ještě v popředí, bylo náhle ztrátou svých existenčních prostředků svrženo
se svého prvenství, vynořily se vrstvy nižší, zabírajíce prvá místa
ve státě. To je možné. Celý tento vývoj nebyl vážně studován a
poučilo by nás o tom pouze vytrvalé pozorování a nikoli statistiky.
Dodávám, že president Masaryk, což vím z dobrého pramene,
osobně přikládá veliký význam zdvořilosti, uhlazenosti mravů, a že
by rád, jako Washington, stvořil republiku, která by byla athénská
svými mravy, spartanská svým vedením. Myslím, že to všude neodpovídá jeho ideálu, především ne v Praze. Vy víte, jak miluji
Prahu, jak rád pobývám v tomto městě. Tím svobodněji a nezávisleji mohu napsati, že určité pražské společnosti poskytují dosti
falešnou představu o české společnosti. Zajisté, že v Praze jsou
prostředí dokonale pracovitá a počestná, avšak vedle nich soustřeďují na sebe obecnou pozornost jiná, která taková nejsou. Příliš
mnoho křiklavého přepychu a špatného užití bohatství nebo vlivu;
1

) Rodinné listy Palackého dceři Marii a zeti P. L. Riegrovi. Vydal K.
Stloukal. Praha 1930. Politický Klub. — Milostné dopisy Frant. Lad. Riegra
a Marie Palacké. Vydal K. Stloukal. Praha, Topič 1932.
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cosi parvenuovského, hrubého, neohrabaného, co se nelíbí člověku
ze Západu; zaujetí pro Ameriku — nikoli pro kvakerskou Ameriku paní Masarykové (přesto nemyslete, že sám vyznávám ideál
této Ameriky) — nýbrž Ameriku poválečnou, kde zdokonalování
hmotného pokroku, obohacování a poživačnictví nahradilo civilisaci. Podle mého názoru je celý problém v tom, jak kdo chápe civilisaci. Ani tekoucí voda, ani bezdrátová telegrafie, ani telefon,
ani zdviž, ani letadlo nemohou zaručiti civilisaci: znám naprosté
barbary, kteří jich užívají. Starý venkovan Zavadil z Čepová románu H r a n i c e s t í n u , který nemá nic z toho, je přesto civilisovaňým člověkem. Civilisace je především výběr hodnot, hierarchie zálib, schopnost rozlišování a taktu, dávání přednosti kvalitě
před kvantitou, lidské porozumění, neustálé zapomínání sebe sama
ve prospěch bližního. Jsem ostatně přesvědčen, že v zemi tradice,
jako je země vaše, kde umělecká inteligence je tak vyvinutá, se
nemůže skutečné civilisaci nezdařit nabýti svých práv. Mravy v té
míře, v jaké vyjadřují kvalitu soudnosti a duše, se ponenáhlu budou zjemňovati a stykům Čechů se Západníky dodají více harmoničnosti a půvabu. V takovém vývoji by měla míti velikou úlohu
křesťanská láska stejně jako katolické učení. Třebaže vždycky
byli mezi křesťany lidé bez lásky a mezi katolíky všech zemí osoby,
kterým se nedostalo výchovy, katolicism poskytuje svým věrným
obecnou způsobilost k civilisaci v nejširším smyslu slova a též ve
smyslu nejužším. Ernest Renan to dosvědčil: katolické obřady, katolický svět, v němž vyrostl, mu vnukl návyky zdvořilosti a úcty,
které ho nikdy neopustily.
Mluvím-li již o katolicismu, přichází mi na mysl země, o které
se souhlasně říká, že je dnes nejkatolictější ve vašem státě: Slovensko. Válka a revoluce z r. 1918 učinila z vás, Čechů, Čechoslováky. Tomuto sloučení ve státě musí odpovídat skutečné národní
sjednocení. Věřím, že takové sjednocení, bude-li dobře pojato, se
může uskutečniti, aniž bude žádáno po Slovácích či po vás, abyste
se vzdali svých původních vlastností, svého „svérázu". V zemi silné
jednoty národní, jako tomu je ve Francii, trvají takové hluboké
rozdíly mezi obyvateli vzdálených oblastí. Nemluvím pouze o klasickém a častokráte se projevivším protikladu Francie severní a
Francie jižní, Paříže a venkova, co však může být navzájem rozdílnějšího než Bretonec nebo obyvatel loirského údolí a Alsasan?
Nu, a naší národní jednotě to nijak vážně neškodí. Za války se
nám říkalo, že je skutečné příbuzenství mezi Bretonci a Alsasany:
slyšel jsem abbého Wetterlého, velkého francouzského vlastence
z Alsaska, potvrzovati to v Nantes v roce 1917. Někteří šli až tak
daleko, že mluvili o společném keltském základě. Ale v Nantes již
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dávno nejsme Kelty, a nejsem si jist, zdali Alsasané jimi vůbec
kdy byli. Zanechme toho mlhavého a příliš snadného romantismu.
Připínajíce se k závažnějším hodnotám, Alsasané a lidé Západu od
roku 1918 poznali, že mezi nimi trvají společné zájmy zcela jiné
síly než ten chimérický původ: na příklad zájem jejich katolické víry.
Za svého pobytu na Slovensku shledal jsem mezi Čechy a Slováky rozdíly, které by bylo dětinské zatajovati, nenalezl jsem však
těch nesrovnatelných protikladů, jež by se daly nazvati snoubením
vody s ohněm. Naopak se mi zdá, že češi a Slováci se velmi šťastně
doplňují. Země skutečné národní jednoty jsou ty, které mohou vytvářeti harmonické synthesy tohoto druhu. A zvláště vám, katolickým Čechům, Slováci přinášejí posílení vašich tradicí. Či si váš
zájem, je-li dobře pochopen, nežádá rozhojnění příležitostí k sblížení, styku, důvěrnému splývání se spoluobčany, kteří mají tolik
společných idejí s vámi? S překvapením jsem shledal, že se dosud
navzájem velmi málo navštěvujete. Když jsem cestoval z Prahy do
Bratislavy, četní čeští přátelé, mezi nimi i horliví cestovatelé, se mi
přiznali, že neznají Slovensko, nebo že z něho znají střediska zimních sportů, veliké tatranské hotely, což je pro porozumění slovenskému lidu takřka nic. Na Slovensku, kde Slováci posuzovali v mé
přítomnosti Čechy, aniž je znali, neboť dosud nenavázali přátelství
s českými rodinami, mluvili o historických zemích podle novin,
podle tendenčních knih, předsudků! Chybí jim přímé poznání českého života. Požehnána budiž krise, jestliže klade překážky těm
cestám do ciziny, které se vám tolik líbí, jestliže vás nutí, abyste,
zůstávajíce uvnitř svých hranic, objevovali a ještě více poznávali
a více si zamilovali svou krásnou zemi, jestliže ta krise urychlí
hodinu, kdy Československo nebude pouhým státem, nýbrž skutečnou vlastí. I jisté vaše časopisy, nepříliš podezřelé z hluboké náklonnosti ke katolictví, pozdravily s pochopením národního zájmu,
které jim dělá čest, šťastné výsledky, jež mohla míti pro sblížení srdcí taková událost jako nezapomenutelný katolický sjezd
z roku 1935.
Dodám, že ustavičný vzrůst slovenské populace, silná natalita, kterou pozorujeme v těchto krajinách, poskytuje vám vážné
důvody k přiznávání důležitosti slovenské otázce. Jak praví vaše
statistika, od r. 1921 do r. 1930 vzrostla populace celého státu přirozeným přírůstkem o 1,315.769 duší, z čehož 407.195 v Čechách,
319.043 v zemi Moravskoslezské, čili 726.238 v zemích historických, které v roce 1921 měly 10,009.587 obyvatel, a 453.492 na
Slovensku, které mělo r. 1921 pouze 2,988.244 obyvatel. Jaká výmluvnost, moji drazí přátelé, v takových cifrách! Znáte je lépe
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než já; dovolte mi však říci, jak mne zaujaly. A bezpochyby máte
tytéž důvody, abyste v tomto řádu myšlení vzali v úvahu též problém rusínský, kterému právě jeden Francouz věnoval vědeckou
knihu a o němž s vámi nebudu mluviti, protože mne okolnosti
dosud nezavedly do východního území republiky.
Měl bych ještě tolik věcí, moji milí přátelé, o kterých bych
mohl s vámi hovořiti. Československo se mi jeví jako nevyčerpatelný předmět pozorování a zájmu. Chcete-li vskutku vyslyšeti
mou prosbu a vůbec nepřikládati útržkovitým úvahám, které vám
předkládám, definitivní ráz, najdete v nich nicméně kromě mé sympatie k vaší skupině a jejímu snažení i znamení hlubokých důvodů,
pro něž je možno doufati ve vaši národní budoucnost.
V Paříži v listopadu 1935,
VICTOR L TAPIÉ

II
DODATEK K DOPISU FRANCOUZSKÉHO
PŘÍTELE
Drahý příteli,
když jsme si žádali poznati Vaše názory na duchovní situaci Československa a zvláště českého národa, byli jsme si sdostatek vědomi
obtíží, jež taková žádost znamená pro cizince, který jí chce svědomitě vyhověti. Děkujeme Vám tedy ze srdce za to, že jste se ujal
ochotně tohoto úkolu a buďte ujištěn, že i my neplníme povinnost pouhé zdvořilosti, když dodáme, že jste se ho zhostil se zdarem, který je Vám stejně ke cti jako je nám pramenem opravdového potěšení. Dokázal jste nejen že znáte naši zemi a náš národ,
ale, což je něco mnohem vzácnějšího, dovedl jste se přiblížiti k nejhlubším stránkám národní duše tak, jak to dovede jen vědění, oživené skutečnou láskou a živým pochopením.
Ukázal jste to hned na začátku svého dopisu, tam, kde mluvíte o přítomnosti silné, živé a nepřetržité tradice, jež vystupuje
jen tím silněji i tehdy, když se vezmou v úvahu všechna tvrzení
o jejím násilném přerušení. To jest, náš společný příteli, právě věc,
na kterou stále ukazujeme a kterou se snažíme historicky ověřiti,
a fakt, že se v tom shodujeme, nás naplňuje radostí — avšak radostí, do níž se mísí jistý stud při pomyšlení, že to jsou právě cizinci (jako třeba už před více než sto lety takový Montalembert),
kteří si tuto skutečnost uvědomují s takovou jasností, zatím co
naše oficielní historie — kromě vzácných výjimek, jako je třeba
profesor Pekař — drží s nesmyslnou zaslepeností koncepci o ,,trhlině
v národní historii" — koncepci, podle níž se zvráceným způsobem
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považuje za kořen národního ducha, za jeho „obrození" to, co
bylo pouhou úchylkou, pouhým odvratem od pravé tradice, a naopak zase to, co znamenalo návrat k této tradici, návrat k životu
a světlu, je označováno jako doba „temna" nebo „poroby". My,
kteří se hlásíme ke katolické duchovní jednotě Evropy, jež vytvořila evropskou civilisaci a bez níž by žádný evropský národ neměl
duchovního řádu, jenž by mu dával právo na existenci — nemůžeme viděti v takovém hodnocení něco více než žalostné poblouzení, jež se dá snad vysvětlit vlasteneckými úmysly, ale jež přesto
ve skutečnosti může duchovnímu zdraví národa jen uškodit. Neboť
žádná národní kultura nemůže zakládati své právo na fikci, a
všechny tyto koncepce nejsou než fikce duchů, kteří se domnívali,
že duchovní samostatnost národa je ohrožena, nebude-li podepřena
samostatností politickou, a kteří tedy v této dobré víře přizpůsobovali své teorie svým politickým snahám — znehodnocujíce tím
nejskvělejší doby české historie. Dnes, kdy je politické samostatnosti dosaženo a kdy se Československo vřadilo trvale do současné
evropské historie, je již svrchovaně na čase, aby tyto koncepce
byly podrobeny revisi a abychom se vrátili k pravé duchovní tradici Evropy — jinak bude naše národní kultura vážně ohrožena.
Nejsme si také nevědomí, že to jsou především katolíci, na
nichž spočine všechna tíha a odpovědnost tohoto úkolu. Jestliže je
potřebí se vrátit, kdo by mohl býti vůdcem tohoto návratu, ne-li
především ti, kteří zůstali věrni? A pak, jak sám správně říkáte,
katolicismus sám dává obecnou způsobilost k civilisaci. Jak také
jinak, když všechna sláva ducha, jejímž výrazem je civilisace, děkuje za svůj vznik a za svůj život Víře! Pro nás katolíky neznamená tento úkol jen poslání civilisačnL Nebo lépe řečeno, poslání
civilisační znamená především pro nás úsilí o upevnění a oživení
Víry. Neboť žádná civilisace není trvale možná bez dvou opěrných
pilířů Tradice a Autority; avšak jediná Víra dovede dáti toto obojí.
Proto také nemůže býti národní kultura něčím naprosto svébytným nebo něčím, co by sloužilo něčemu nižšímu než Víra — národu nebo lidstvu, jak tomu chtějí modernisté; nemá-li býti odříznuta od svých kořenů, může býti v svém posledním smyslu jen
oslavou nadpřirozené Víry, anebo není ničím.
Zdá se ostatně, že první krok k tomu, co zde naznačujeme, byl
již učiněn pokusy o rehabilitaci doby „temna", to jest správně řečeno doby rozkvětu českého baroka — pokusy, na něž je soustředěno vážné úsilí vynikajících českých badatelů katolických a jimž
je i v Rádu věnována náležitá pozornost. A i tu nemůžeme neoceniti bystrost, s jakou jste rozeznal důležitost tohoto období,
v němž, jak pravíte, jsme byli větší, než se obecně myslí.
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V souvislosti s tím dovolte nám několik poznámek k Vašim
slovům o účasti protestantství v naší národní kultuře. Dnes, kdy
se u nás tato účast tak přeceňuje, není obav, že by se jí tak snadno
upřel její pravý význam. Pravíte, že vy, Francouzi, děkujete za
mnohé reformaci, aniž jste proto méně katolíky. Nuže, my to můžeme se zřetelem k našim zkušenostem s reformací doplnit v ten
smysl, že to, co nám dala reformace a co znamenalo nějakou hodnotu, nebylo jejím majetkem. Je pochopitelno, že ve Francii, jež
zaujímala vedoucí místo ve vytváření západní kultury, byla síla
tradice příliš velká, aby dovolila reformaci rozvinout všechny její
důsledky. U nás však ukázala reformace svou pravou tvář v plném
světle, a podle zkušeností naší historie nelze než říci, že to byla
tvář nepřítele té latinské tradice, kterou vytvořil katolicismus.
Stačí vzpomenout poměru radikálního luteránství k humanismu;
nebo u nás poměru Chelčického, zakladatele sekty Českých bratří,
k vyššímu kulturnímu životu. Jestliže později někteří Čeští bratří
se odchylují od svého zakladatele, tedy to činí jen tím, že se přimykají k latinskému humanismu, tedy k něčemu, co náleží katolické kulturní tradici, proti níž bojují svým učením, a tak čerpají
z bohatství ducha, jehož se vědomě odřekli. Ostatně se k ní nikdy
nepřimkli docela; i Komenský, který je jistě největší bratrský humanista, nemá pro spolutvůrce křesťanské filosofie, Aristotela, jiného jména, než ,,slepý šermíř", a vymítá ze své pedagogiky Vergilia — toho Vergilia, jejž moderní katolický filosof Theodor
Haecker nazývá otcem Západu, „Vater des Abendlandes"!
Něco podobného jako zde platí i pro jinou věc, které jste se
dotkl, totiž pro onen ,,nedostatek měšťanské tradice". Milý příteli,
máte pravdu, když říkáte, že nám chybí měšťanská tradice, a máte
pravdu mnohem více, než snad tušíte. A nejde tu jen o kulturu
uhlazených mravů a distinguovaného vystupování, nýbrž o samotné základní pojetí kultury. Nemáme pravé a živé měšťanské
tradice, ačkoli celé naše tak zvané ,,národní obrození" je neseno
po výtce idejemi měšťansko-liberalistickými. To zní na první pohled
velmi paradoxně, ale přihlédne-li se blíže k historické souvislosti,
vidí se ihned, proč tomu tak jest. České měšťanství dohrálo svou
politickou úlohu vlastně už po ztraceném boji se šlechtou v 16. století; co se týče kultury, byli to právě měšťané, kteří byli nejsilnější oporou pronikajícího luteránství a s ním i němectví, zrazujíce tak zároveň Víru i vlast, tyto dvě nezbytné opory národní individuality; a není tedy divu, jestliže v době osvícenské germanisace
nenalézáme téměř stopy po české měšťanské tradici. A jestliže
později ,,české probuzení" nese ráz převážně měšťanský, tedy je to
proto, že se přimklo — z důvodů spíše politických než kulturních
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— k německému liberalismu, který nese velmi silné známky myšlení měšťanského. Je sice jisto, že pro tuto ideologii byla připravena půda nešťastným zásahem josefínského osvícenství, jež násilně přerušilo nebo záludně rozleptalo katolickou duchovní tradici
a posílilo onen nepříliš žádoucí typ českého ducha, který se projevuje právě v omezeném a úzkoprsém myšlení měšťáka. Jinak však
celá tato linie českého „obrození" nese všechny znaky tradice odvozené, přejaté odjinud, ideologie uměle vykonstruované a naroubované na kmen národního ducha, na němž nese ovoce nepodařené
a trpké; a měšťanství, které je jejím nositelem, je měšťanství ideologické, bez pravé tradice a bez pravé kultury — jak také jinak,
když se opírá o ideologie, jež potírají všechny dosavadní duchovní
tradice ve jménu nového „lidství" a jiných nepodařených fikcí?
V nejlepším případě je to tradice převzatá z německého měšťanství, na níž není nic specificky českého. Vezměme aspoň jeden případ z těch, jež uvádíte — případ Boženy Němcové, kde je to vidět
velmi jasně. Ano, Božena Němcová pocházela z rodiny měšťanské
— po otci; tento otec však byl Němec, příslušník stavu panských
úředníků, a v svém díle se Němcová nehlásí ničím k této tradici —
naopak, to,, co je v jejím díle nejlepšího, hlásí se zcela k české tradici selské, ještě pevně zakotvené v řádu křesťanském. Tento příklad mluví za všechny. Nemáme zkrátka skutečně živé tradice
měšťanské ve vlastním smyslu; máme jen měšťanství ideologické,
t. j. jistý typ ducha a jistý myšlenkový okruh, který sdružuje lidi
nejrůznějšího původu a nejrůznějšího typu — obyčejně však lidi
bez pravé tradice — ve společném krédu, jež jest odvarem liberalismu, humanismu a positivismu, okořeněným trochou národních
frází. Odtud si také vysvětlíte, proč určité pražské kruhy působí
tak parvenuovským dojmem. A proč, otevřeně řečeno, i jisté projevy naší kultury někdy nemají daleko do tohoto epitheta. Ježto
naše naděje a naše jistoty nejsou založeny na žádné národní fikci,
nemáme důvodů, abychom si zakrývali tuto skutečnost. Tím spíše,
že můžeme proti tomu postaviti něco jiného, co daleko převažuje
tento nedostatek a v co skládáme mnohem větší naději. Je to ono
nádherné spojení selské tradice, selských kořenů s živou a všestrannou inteligencí, jež nacházíme v díle nejmladších českých
básníků, jako je Jan Čep nebo Jan Zahradníček — a na něž ostatně
sám také narážíte, když mluvíte o Čepově Hranici stínu. Pokládáme toto spojení za mnohem plodnější, bezpečnější a přiměřenější naší národní povaze než tradici čistě měšťanskou — a kdybychom měli čas na historický exkurs, našli bychom bohatství dokladů pro své tvrzení. Naše civilisace je vskutku neodlučná od našeho selství, pročež se pro ni výsostně hodí název k u l t u r a , na2
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značující svým latinským kořenem blízký vztah k půdě, ale zároveň odkazující k selství, proniknutému pevným duchovním řádem,
k něčemu, co je zaměřeno k hodnotám pravé vzdělanosti a vytříbenosti ducha.
A tím se ovšem hlásíme plně k tradici katolického Západu.
Neboť je to právě katolická civilisace, jež si žádá vzdělání konkrétního a živého, zakořeněného pevně v půdě našeho pozemského domova, a je to právě řád katolický, který dodává selství pravé hodnoty a pravé důstojnosti. V tom se podobáme Francii, zemi, v níž
byla vždy silná selská tradice; jenže u nás je snad prvek selský
ještě více zdůrazněn, jak je tomu ostatně u všech Slovanů.
Tím se dostáváme k jinému Vašem zajímavému postřehu.
Máte pravdu, říkáte-li, že naše vztahy k Rusku byly vždy vyumělkované. Vskutku, ty vztahy, které se hledaly a zdůrazňovaly —
všechno to blouznění o všeslovanství, o ideální slovanské povaze
atd. — byly umělou ideologií, vytvářenou z nouze na povzbuzení
národní hrdosti. My bychom k tomu přidali jen jednu poznámku.
Je tu jistý vztah, nebo lépe řečeno jisté poslání, které váže především nás k ostatním Slovanům a které je velmi reálné a velmi
akutnf. Jakožto Slované, kteří trvale zakotvili v řádu katolického
Západu a kteří si při tom uchovali v plné síle charakteristický slovanský rys v svém selství, jsme to především my, kteří jsme s to
pomáhati k tomu, aby Rusko nalezlo své místo v katolické jednotě
Evropy. To znamená ovšem na prvním místě poslání misijní, neboť
toto dílo se nemůže plně zdařiti, nebude-li založeno na Víře. To je
úkol velmi reálný, jehož jsme si vědomi a na nějž bude nutno stále
poukazovati.
A teď dovolte ještě několik slov k věci, kterou naprosto neklademe na poslední místo proto, že bychom ji pokládali za méně
závažnou. Je to náš poměr k Němcům a Slovákům. Pokud jde
o Němce, ukazujete správně na konkrétní způsob, jakým je možno
Němcům v našem státě podržeti své pravoplatné postavení —
uznají-li jej totiž za svou pravou vlast v plném tradičním smyslu.
Bohužel zde dnes vládne na obou stranách mnoho nedorozumění.
My se své strany nejsme takoví šovinisté, abychom upírali našim
Němcům právo domova z obavy, že by tím byl národ český nějak
zkrácen. Národ, který by si nedovedl vlastní duchovní silou udržet
své místo, by nebyl hoden toho jména. To však není případ národa
českého, a my nepochybujeme, že si dovedeme udržet své vůdčí
místo, aniž by bylo potřebí někoho zkracovat. Je ovšem potřebí
opřít se o skutečnou živou tradici a o půdu, z níž vyrůstáme —
a z níž se nikomu dosud nepodařilo nás vyrvat — a nikoli o umělou ideologii.
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A to tím spíše, že počítáme opravdu vážně i se Slováky. Pravíte, že nám Slováci mohou mnoho dát právě proto, že znamenají
posílení katolické tradice. To je beze sporu pravda, a je to tím potěšitelnější, že i Cechové — ovšem Cechové jako národ katolický,
nijak jinak — mohou býti Slovákům oporou. Neboť, je-li pravda,
že slovenský katolicismus je vyvinutější co do tradičnosti, je neméně pravda, že český katolicismus, pokud je pravý, je propracovanější a prohloubenější co do rozumového řádu. Zde tedy mohou
obě strany jen získati, a je to vzácný dar Prozřetelnosti, že je nám
takto v přirozených předpokladech dáno to, co jediné může vést
ke skutečné svrchované jednotě bez újmy osobitosti národní povahy — to jest s p o l e č n ý z á j e m V í r y . A ještě větším dobrodiním jest, že v tomto úsilí nejsou Češi a (Slováci bez prostředníka — že tu jsou katoličtí Moravané, u nichž je podivuhodným
způsobem spojena tradice s uvědomením, obecné společenství s individuální vroucností — že tedy je zde již dokázána reálná možnost této jednoty a nadto je tu prostředí, z něhož bude možno vycházet k uskutečnění té jednoty, kterou správně tak zdůrazňujete
a která bude znamenati stejně posílení Víry jako posílení národa.
To je všechno, co bychom dodali k Vašemu dopisu. Jak vidíte,
je to jen rozvedení Vašich poznámek, v nichž jste s takovým porozuměním poukázal na nejdůležitější skutečnosti naší duchovní
situace. Je nám opravdovým potěšením, že jsme mohli takto společně konstatovati, že vědomí oné katolické jednoty, na níž spočívá podle Belloca existence Evropy, je věcí dosud živou a že i my
v ní dosud máme své místo. A je to pro nás tím radostnější, můžeme-li z toho usuzovati, že sympatie, jimž jste dal výraz, platí
věci opravdu živé a silné, věci, jež teprve zahájila svou vítěznou
cestu. Přijměte za to, milý příteli, náš společný dík.
TIMOTHEUS VODIČKA

CHRISTOPHERDAWSON

K Ř E S Ť A N S T V Í A NOVÝ ŘÁD
Křesťanství nemůže býti ztotožňováno s etickým idealismem
nebo s metafysickou intuicí. Je to tvořivá duchovní síla, která nemá
za ,svůj cíl nic menšího než obnovu lidství. Církev není žádnou
sektou nebo lidskou organisací, nýbrž novým stvořením — semenem nového řádu, který je určen k tomu, aby definitivně přetvořil
svět. Takové je aspoň katolické přesvědčení, a třebaže nekatolík
2*
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může popírat reálnost této víry a nadpřirozenou povahu tohoto
života, nemůže zavírat oči před faktem, že měly v praksi hluboký
vliv na běh dějin a že byly jednou z hlavních sil duchovních výbojů
evropské civilisace. Neboť přes všechen materialismus a sekularismus, které byly vždy přítomny v naší kultuře a které se zdají
dnes všude triumfovat, byly tyto výboje snad tím nejpozoruhodnějším, co kdy svět poznal. Evropa netvoří skutečnou rasovou nebo
zeměpisnou jednotu; v své podstatě je duchovním společenstvím
a ani její ohromná materiální expanse v moderní době by nebyla
možná bez mravní síly a duchovní inspirace, za něž vděčí v poslední
instanci křesťanské víře.
Ať <si může civilisace sebe více sesvětštět, přece nemůže nikdy
uniknout břemeni svého duchovního dědictví. Péguy řekl o Židech,
že je to národ, který nemá žádné přirozené lásky k duchovním
dobrodružstvím. Žádají si jen, aby mohli v pokoji jako ostatní lidé
bydliti v své zemi, bohatnouti a užívati dobrých věcí života. Avšak
prorocké určení, jimiž je obtížilo jejich náboženství, nutilo je vždy
znovu, aby proti své vůli opouštěli své pohodlné bezpečí a vycházeli
do )vyhnanství a do pouště. A totéž platí o křesťanství: nemůže
uniknputi nákaze božského ohně, který byl zanícen uprostřed něho.
Čím to, že jediná Evropa ze všech civilisaci světa byla neustále
otřásána a přeměňována silou duchovního neklidu, který se nechce
spokojiti s neměnným zákonem sociální tradice, která ovládá východní kultury? Je to tím, že jejím náboženským ideálem nebylo
uctívání bezčasové a neměnné dokonalosti, nýbrž duch, který se
snaží vtělit se v lidství a změnit svět. Na Západě nebyla moc ducha
znehybněna v posvátném sociálním řádu, jako je konfuciovský stát
čínský nebo indický systém kast. Nabyla zde sociální svobody a
autonomie a její činnost se tudíž neomezila na náboženskou oblast,
nýbrž měla dalekosáhlý vliv na všechny aspekty sociálního a intelektuálního života.
Tyto druhotné výsledky nemusejí mít nutně náboženskou nebo
morální cenu s křesťanského hlediska, neboť mohou býti odchýleny
nebo zkřiveny sociálním prostředím, jímž procházejí, nebo poskvrněny materialismem a sobectvím. Zůstává však faktem, že jsou
druhotné a závislé na existenci duchovní síly, bez níž by buď vůbec
nebyly nebo by byly naprosto jiné.
Na příklad průmyslová revoluce, která se zdá na první pohled
jedním z nejmaterialističtějších aspektů západní civilisace, by byla
bývala nemožná bez mravní opravdovosti a smyslu pro povinnost,
jež byly zplodem puritánského ideálu — ideálu velmi vzdáleného
od katolického křesťanství, ale přesto ideálu, který vděčil za svou
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existenci jednostrannému a sektářskému výkladu křesťanské
tradice.
A to platí i o renesanci a humanistické kultuře, přes všechen
materialismus a naturalismus, jež se zdají pro ně tak charakteristické. Čím Více člověk zkoumá původ humanismu, tím více je přiváděn k uznání důležitosti prvku, který je nejen duchovní, ale velmi
určitě křesťanský. Staré pojetí renesance jako vzkříšení pohanství
— myšlenka, která byla popularisována spisovateli devatenáctého
století, jako byl Burckhardt a J. A. Symons — je dnes odmítána
nejen filosofy jako Berďajevem, nýbrž i historiky a kritiky, jako
je Karel Burdach a Giuseppe Toffanin. Renesance měla svůj původ
nejen v oživení klasické antiky, nýbrž i v mystickém humanismu
sv. Františka a Danta. Tento prvek žije v pozdní renesanci v takových význačných zástupcích, jako je Francesco Pico a Marsilio
Ficino, Botticelli a Michelangelo, Sadoleto a Tasso; a dostává se
mu zřetelného výrazu v básních Campanellových, zejména v jeho
velké kanzoně ,,Della possanza delľuomo", v níž je čistě humanistický ideál lidské moci a slávy spojen s křesťanským pojetím
Božského lidství.
Mohlo by se říci, že toto je jenom jeden, a to nikoli nejdůležitější aspekt humanistického hnutí. Ale i čistě materiální výboje
renesance byly závislé na svých křesťanských návěštích. Humanismus, pravda, byl návratem k přírodě, znovuobjevením člověka
a přírodního světa. Ale autorem tohoto objevu, aktivním principem
této změny nebyl přírodní člověk; byl to křesťanský člověk, lidský
typ, vytvořený deseti stoletími asketické kázně a úsilného pěstění
vnitřního života. Velikáni renesance byli lidé duchovní, i když byli
sebe více pohrouženi do časného řádu. Byly to nahromaděné zásoby
jejich křesťanské minulosti, z nichž čerpali duchovní energii k dobytí hmotného světa a k vytvoření nové světské kultury. Je pravda,
že nesoulad mezi zdrojem a cílem jejich činnosti vyvolával pocit
tlaku a duchovního napětí, jejž lze znamenati v dílech typických
renesančních geniů, jako je Shakespeare a Cervantes, stejně jako
ve vyhraněně náboženských povahách, jako je Michelangelo nebo
Campanella. Avšak tyto dva momenty dosáhly aspoň v katolické
Evropě ke konci šestnáctého století poměrně stálé rovnováhy
a měly stejný podíl v rozvoji pozdní renesanční kultury. Duch
křesťanského humanismu ovládal celé sedmnácté století a projevoval se zrovna tak v barokním umění Španělska, Itálie a střední
Evropy jako v jakubovské a karlovské literatuře Anglie a v klasické kultuře Francie. Náboženský proud, který probíhá sedmnáctým stoletím, nemůže býti odsunut jako reakční nebo negativní
zjev, neboť tkví v srdci vyšší civilisace té doby a je odpovědný za
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některé z jejích největších výbojů. A také, když byla v osmnáctém
století tato rovnováha zničena definitivním vítězstvím naturalistických r racionalistických tendencí, znamenalo to pád samotné
renesanční kultury. Nový humanismus osvícenství neměl té vitality
a duchovní hloubky jako starší typ. Jednostranný racionalismus
Encyklopedistů vyvolal jednostranný subjektivní emocionalismus
Rousseaua a Romantiků. A ačkoli racionalismus i romantismus
byly v jistém smyslu dědici renesanční tradice, nebyl žádný z nich
pravým představitelem dřívějšího humanismu. Racionalismus ztratil jeho duchovní inspiraci a romantismu chyběl jeho intelektuální
řád a jeho smysl pro formu.
Tak znamenalo zmizení křesťanského prvku v humanismu
ztrátu jeho vitální kvality. (Pokoušíme-li se ji vzkřísiti na čistě naturalistických základech, dostaneme asi něco podobného humanismu Anatola France, ale rozhodně neobnovíme tvořivý humanismus
renesačního období. To připouští i přední zástupce nového humanismu, profesor Babbitt, který si plně uvědomuje, že každá kultura
je duchovním řádem a že humanismus je možný jen tehdy, když
odvrhneme naturalismus a vrátíme se k duchovním principům.
Ačkoli však uznává, že samotné udržení západní civilisace závisí
na „vystoupení vůdců, kteří v nějaké formě znovu objevili pravdy
vnitřního života a potlačili omyly naturalismu", není ochoten provésti naprostý návrat k metafysickým a náboženským základům.
Dává přednost jakémusi duchovnímu positivismu, založenému na
nahromaděné mravní moudrosti velkých historických tradicí —
řecké, budhistické a konfuciovské. Jeho touha, aby byl „moderní,
individualistický a kritický", působí, že couvá před naprostým
odevzdáním tomu, co je věčné a obecné.
A přece žádný pravý duchovní řád není možný bez takového
přisvědčení. Každá z těch velkých duchovních tradicí, k nimž se
odvolává, spočívala na metafysickém základě, a když je ten odklizen, padá s ním i jejich mravní řád. I sám Epikuros musel projiti
„flammantia moenia mundi", než mohl přinésti pokoj myslím svých
žáků. Svým lpěním na kritickém a individualistickém zaměření
zaujímá profesor Babbitt stanovisko na nejslabším bodu své
posice. Tradice kritického individualismu ještě žije; ba moderní
individualista ji dovedl až <k její poslední hranici. Tento výstřelek
je však poslední zoufalou reakcí (proti vše pronikajícímu tlaku
kolektivistické civilisace. Za dnů Voltairových vedl kritik vítězné
tažení proti zaběhaným silám starého řádu; dnes bojuje o samotnou
svou existenci proti vládnoucím dobovým tendencím. Je snadnější
vrátit civilisaci duchovní cíl než zvrátiti její tendenci ,ke kolektivismu a solidaritě. Pro kritika, jako je Babbitt, je křesťanství ne22

přijatelno, protože bylo v posledních dvou stoletích slabé proti
rozkladným silám racionalistické kritiky; ale tento typ kritiky již
ztrácí ¡svou sílu. Moderní kritika organisovaného náboženství je
z části přežitkem nižšího kulturního plánu racionalistického myšlení
zašlé doby, z části reakcí proti romantickým a individualistickým
formám náboženství, jež byly charakteristickým znakem devatenáctého století nebo aspoň poreformačního období. Ale křesťanství
samo není naprosto spoutáno ,s individualistickou kulturou, která
právě zaniká, Bylo na počátku náboženstvím řádu a solidarity,
jež rozkvetlo v ovzduší anonymity a kolektivismu. Ono samo nebylo
odpovědno za odumření klasické kultury, ztrátu občanské svobody
a nastolení režimu donucování a státního socialismu, jež byly naopak důsledkem vnitřní nedůslednosti a slabosti samotné pozdní
klasické kultury. Bylo však schopno přizpůsobit se podmínkám,
v nichž čistě světský typ individuální kultury musí nevyhnutelně
zahynout.
Ä zdá se docela možné, že by křesťanství přežilo moderní
humanismus stejným způsobem jako přežilo antické helénství. Jakkoli vážně je křesťanství ohroženo materialismem a mechanismem
moderní civilisace, má mnohem silnější postavení než tradice kritického intelektualismu, ,která nemůže najít ani hmotnou ani duchovní základnu v nových životních podmínkách. Tato duchovní
základna je podstatně věcí kultury zjemnělé třídy — nikoli nové
plutokracie milionářů a vůdců průmyslu, nýbrž privilegovaných
tříd staré Evropy, ať už měšťanských nebo aristokratických, jež
stály mimo hospodářskou arénu. Tato třída už vlastně zmizela a
její civilisaci a životní ideály očekává stejný osud. Výběr, jejž máme
před sebou, není výběr mezi individualistickým humanismem a nějakou formou kolektivismu, nýbrž mezi kolektivismem čistě mechanickým a kolektivismem duchovním. Duchovní individualismus
nedovede odolat kolektivismu a standartisaci moderního života;
jen návratem k duchovní solidaritě může moderní civilisace opět
nabýti duchovního principu, jehož tolik potřebuje.*)
Modernista i medievalista bezpochyby souhlasně namítnou, že
mezi křesťanským ideálem duchovní svobody a vědeckým determinismem a materialismem, jež jsou dány v novém řádu, je nepřekonatelný rozpor. Musíme však rozlišovati mezi metafysickým
determinismem dogmatického materialisty nebo naturalisty a mezi
fysikálním determinismem vědce, který není ničím jiným než uzná*) Zdá pe nám, že na tomto místě zachází autor poněkud nejasně
s pojmy „kolektivismus" a „solidarita". Jsou to jistě pojmy hrubé a zkreslené, aby se jich mohlo použiti pro ideu křesťanského společenství v lásce, jež
je z řádu zcela opačného. — P. př.
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ním jednotnosti fysikálníeh zákonů v jejich náležitých mezích.
A co je to jiného než helénská víra v existenci universálního kosmického řádu, která byla přijata církevními Otci jako nutný důsledek tvořivé činnosti Božského Slova, jež pořádá a určuje všechny
věci v počtu a váze a míře ?
Hmotná organisace světa skrze vědu a techniku tedy nemá
naprosto býti přezírána katolickou tradicí, neboť katolickému filosofovi je stejně jako vědci postupná r a c i o n a l i s a c e hmoty
úsilím vědecké inteligence přirozeným povoláním lidského ducha.
To se bude jistě (zdát přehnaným tvrzením, uvážíme-li, že věda
a technické vynálezy, jakoby druhé ochutnání zapovězeného ovoce
vědění, se staly ispíše kletbou než požehnáním lidstva. Ale choroba
moderní civilisace není ani ve vědě ani v technice, nýbrž ve falešné
filosofii, s nimiž byly spojeny. V tsamém okamžiku, kdy člověk
konečně získal moc nad svým hmotným prostředím, opustil ideál
duchovního řádu a dopustil, aby se nové hospodářské síly rozvíjely
bez kontroly a bez jakéhokoli vyššího sociálního řízení. Hospodářská činnost již nebyla pojímána jako funkce společnosti jakožto
celku, nýbrž jako nezávislý svět, v němž byly jedinými zákony čistě
hospodářské zákony nabídky a poptávky a vztahů mezi populací
a kapitálem. Peníze a statky nebyly pojímány ve vztahu k sociálnímu 'životu, nýbrž byly hypostazovány v abstraktní principy, na
nichž závisel sociální život.
Ačkoli však tyto myšlenky doprovázely vzrůst strojového
řádu, jsou ve skutečnosti hluboce nesrovnatelné s tímto řádem
i s vědeckým duchem a dnes jsou buď mrtvé nebo ve stavu rozkladu.
Je dnes všeobecně uznáváno — i od těch, kdo nepřikládají žádnou
důležitost duchovním hodnotám, že řád stroje vyžaduje sociálního
řízení a že je absurdní vybudovat propracovaný umělý mechanismus výroby a nechat společnost na pospas soukromé podnikavosti. To si po prvé uvědomili socialisté a komunismus si dnes
osobí, že je jedinou sociální teorií, která vyhovuje novému vědeckému řádu. Ale komunismus samotný je důsledkem téhož pseudovědeckého racionalismu, který zplodil nauku Ricardovu, a dosáhl
souvislosti jen tím, že dovedl falešné principy starší teorie k extrémním důsledkům. Staří národohospodáři vylučovali lidské hodnoty
z hospodářského života, ale nepokoušeli se je úplně popříti. Mimo
pracovní hodiny měl „hospodářský člověk" volnost chovat se jako
lidská bytost. Pro komunistu však není žádný takový dualismus
možný. Hospodářský život pohlcuje celého člověka a celou společnost. Politické, intelektuální a duchovní aspekty života jsou všechny
podřízeny hospodářskému cíli, který jediný je absolutní a tudíž je
jediným etickým kriteriem. Tak se stává člověk sluhou a nikoli
24

pánem stroje, ježto společnost existuje jen pro hospodářskou produkci a člověk existuje pro .společnost.
Avšak historie komunismu stačí sama k důkazu falešnosti
tohoto materialistického pojetí dějin. Neboť komunismus nebyl
spontánním produktem neosobních hospodářských sil. Měl svůj
počátek v mysli Karla Marxe, tohoto arciindividualisty, a síly, které
inspirovaly jeho tvůrce, nebyly ani z hospodářského ani z hmotného
řádu. Byl to instinkt duchovní svébytnosti, revoluční idea abstraktní spravedlnosti, a snad více než všechno ostatní židovská víra
v apokalyptické vykoupení, jež ho přinutily, aby zaměnil svou vlast
a zájmy své buržoasní kariéry za život vyhnanství a strádání. Tak
tedy i komunismus jako všechny ostatní živé síly ve světě lidí
vděčí za svou existenci duchovním silám. Kdyby bylo možno tyto
síly vyloučiti jak to žádá komunistická t e o r i e , a omezit lidský
život na čistě hospodářskou činnost, kleslo by lidstvo zpět do barbarství a zvířeckosti. Neboť tvořivý prvek v lidské kultuře je
duchovní a vítězí jen tím, že umŕtvuje a podrobuje přirozený konservativismus zvířecích instinktů člověka. To platí především o vědě, neboť vědecká cesta odvádí vědce od zvířete mnohem dále než
ostatní lidi. Vědec nežije v konkrétní realitě smyslové zkušenosti,
jako zvíře nebo živočich, nýbrž ve zředěné atmosféře matematické
abstrakce, v níž nemůže obyčejný člověk dýchat. Kdyby byl marxistický výklad dějin správný, nemohla by vůbec vzniknout vědecká
intelektualisace přírody, stejně jako metafysická intuice reality,
a bez vědy (je řád stroje nemožný. Pravým marxistickým komunismem není komunismus strojového řádu, který je dílem tvořivého
vědeckého ducha, nýbrž spíše komunismus Eskymáků, který je
přímým produktem hospodářské nutnosti. Neboť stroj je důkazem
podrobení hmoty duchu, nikoli podrobení ducha hmotě. Nejen že
nevyžaduje nahrazení duchovního řádu hmotným, nýbrž je sám
svědectvím duchovního řádu, neboť osvobozuje člověka od z v í ř ec í závislosti na přírodě a hmotných podmínkách, v níž tak dlouho
trval.
Má-li si však vědecký řád uvědomiti tento ideál, musí býti
spojen s duchovními cíli a musí býti součástí širšího duchovního
řádu. Hmotná organisace sama o sobě je neschopna zachránit civilisaci. Ponechána sama sobě, může se snadno státi rozkladnou silou,
která směřuje jak proti duchovním hodnotám, tak proti lidské
svobodě. Pravá civilisace je podstatně řádem duchovním a jejím
kriteriem není hmotné bohatství, nýbrž duchovní vidění. Jde za
t h e o r i í — zřením reality, jež je vyjádřeno v metafysickém
myšlení a jež nese plody v uměleckém tvoření a mravním jednání.
Tak vrcholí čínská civilisace v metafysickém vidění kosmického
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zákona a v etickém ideálu konfuciovského spravedlivého člověka;
indická civilisace v metafysickém vidění absolutního bytí a v mravním ideálu Sadhu; a helénská civilisace ve vidění inteligibilního
světa a v etickém ideálu filosofa.
V křesťanství nabývá idea duchovního řádu ještě širšího a
hlubšího významu. Je založena na víře v božskou pospolitost, která
přesahuje všechny státy a kultury a která je konečným cílem
celého lidstva. Jak napsal jeden moderní tomista, ,,lidská osobnost
není zahrnuta celá v politické společnosti; svým nejvnitřnějším a nejpravdivějším bytím, svým duchovním prvkem, náleží především jiné
a dokonalejší společnosti, veškerenstvu bytí, jež zahrnuje živoucí
nekonečno, samotného Boha jako jeho Universální Dobro a Svrchovanou Hlavu; a politická společnost, byť sebe širší a sebe početnější, je jen malým úsekem této nesmírné a nespočetné republiky" 1 ) , onoho města Božího, o němž mluví sv. Augustin a sv. Tomáš.
Tato společnost existuje v přirozenosti věcí jako „pospolitost všech
lidí pod zákonem Božím",2) ačkoli nastalé rozrušení lidské přirozenosti zabránilo, aby byla tato pospolitost člověkem účinně realisována. Proto byla obnovena ve vyšší rovině Vtělením, jímž je
lidstvo spojeno v přímém a osobním poměru s Božským Slovem.
A tato nová jednota je něco více než společnost; je to organismus,
živé tělo, jehož hlavou je Kristus-Slovo a jehož životním principem
je Duch Boží. „Tato velká společnost však není ještě hotova; teprve
se uskutečňuje — vyrůstá za vedení Kristova, jehož mystické Tělo
ještě nenabylo své plné velikosti, své imanentní dokonalosti, to jest
dokonalého uchopení Boha; je to všeobecná gravitace k Bohu, jenž
obrací všechny věci k lásce k Sobě" . . .
„A jest na nás, abychom tlačili vesmír všemi silami k jeho
vznešenému určení, abychom přispívali podle své možnosti a na
svém místě ke vzrůstu a naplnění království Božího.3)
Je-li toto myšlenka, která má oživovati křesťanskou kulturu,
je na snadě otázka, zdali křesťanská civilisace vůbec kdy existovala.
Nenajdeme ji jistě v teokratickém absolutismu byzantského Východu ani ve feudálním barbarství středověkého Západu ani v humanismu renesance. Každý z nich však k ní směřoval svým způsobem v svých rozmanitých nedostatcích, a má-li naše civilisace
znovu nabýti duchovního principu, musí jej hledati zde. Nejdůležitější čin naší kultury — ovládnutí hmotného řádu — není, jak
jsme viděli, nesrovnatelný s tímto ideálem. Ba může býti dokonce
!) T. Bésiade, L a J u s t i c e g é n é r a l e , v
m i s t es, 1923, str. 334.
2) Sv. Tomáš, Sum. Theol. I.—II., qu. 100, a. 5.
3) Bésiade, op. c i t . str. 840.
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považován za jeho přirozený doplněk, neboť obnovení pravého
postavení člověka jakožto pána přírody a organisátora hmotného
světa, což je právě úkolem vědy, odpovídá v přirozeném řádu
duchovní obnově samotné lidské přirozenosti, jež jest dílem křesťanství v řádu nadpřirozeném.
V křesťanské civilisaci nebude již vědecký řád skýtati jako
dnes tragické divadlo nesmírných zásob síly a inteligence, vyplýtvaných na produkci nevzhledných a nepotřebných předmětů
a na zásobování lidstva novými prostředky k sebezničení; stane se
nástrojem k uskutečnění pravého určení člověka jakožto pořadače
hmotných věcí k duchovním cílům. A to i se zřetelem k mezinárodním aspektům naší civilisace. Bez duchovního řádu nepřispívá kosmopolitismus moderní kultury k míru; zmnožuje toliko příležitosti
k sváru. Ničí to, co je nejlepšího v místních a národních kulturách,
popřávaje při tom volný rozvoj instinktům národnostní a rasové
nenávisti. Spojuje lidstvo v společném užívání výhod biografu,
fordky a strojní pušky, aniž vytváří jakoukoli duchovní jednotu.
Obnova křesťanského pojetí řádu dá universalitě moderní kultury
duchovní výraz. Její hmotná jednotnost bude podřízena ideálu
duchovní jednoty lidstva ve spravedlnosti a charitě, ideálu, který
má pro moderní mysl velmi živou přitažlivost, ale jehož nemůže
sekulární idealismus dosáhnouti. 4 )
Musíme voliti mezi hmotnou organisací světa — založenou
buď na hospodářském vykořisťování nebo na hospodářském absolutismu, který pohlcuje celý život a neponechává místo pro lidské
hodnoty — a mezi křesťanským ideálem duchovního řádu, založeného na duchovní víře a oživovaného charitou, která je duchovní
vůlí. Vítězství takového ideálu ve světě, který se zdá ovládán toliko
hmotnými silami a rozdělován záštím a chtivostí, může se snad
zdáti fantastickým snem, ale je snad beznadějnější než podnik oné
hrstky neznámých a nevzdělaných mužů z odlehlé provincie Východu, která se vydala na výboj, aby si podrobila císařskou moc
Ríma a intelektuální kulturu helénství? V dějinách se často přihází právě to nemožné. Dříve či později se lidské mysli nezbytně
4) Na tomto místě podáváme přesnější určení způsobu, jakým tu má
býti těmto vědecký řád ovládání hmoty včleněn do řádu duchovního. Podle
toho, co říká autor o „duchovním kolektivismu" a zániku individualismu, se
zdá, že má býti tento řád převzat v celém rozsahu svých možnosití, což by
znamenalo primát stroje v práci; my bychom však k »tomu dodali, že má-li
býti obnoven svobodně-duchovní poměr člověka k práci, je nutno, aby byl
obnoven primát nástroje, to jest primát individuálně tvořivého poměru k práci.
— K této otázce se vrátíme v některém z příštích čísel v článku GottlaOtlilienfelda Bolševismus jako cíl bez budoucnosti. — P. př.
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vrátí k hledání duchovní reality, a až jednou začně příliv stoupat,
zmizí všechny zámky z písku, které jsme nastavěli při odlivu.
Každá křesťanská mysl je semenem změny, dokud je to mysl
živá, nezmalátněná zvykem nebo nezkostnatělá předsudkem. Křesťanovi stačí jen b ý t i, aby změnil svět, neboť v tomto aktu bytí je
obsaženo celé tajemství nadpřirozeného života. Je úkolem Církve,
aby zasévala toto símě, aby vytvářela nejen dobrého člověka, nýbrž
duchovního člověka — to jest nadčlověka. Pokud církev plní tento
úkol, vlévá do světa neustálý proud duchovní energie. Jestliže sama
sůl ztrácí svou sílu, pak ovšem svět klesá zpět do zmatku a smrti,
neboť odduchovněné křesťanství nemá sílu změnit jakoukoli věc;
je pak nejbědnějším ztroskotancem, neboť neslouží ani přirozenému ani duchovnímu řádu. Život Církve však nikdy neselhává, neboť
má nevyčerpatelnou obrodnou schopnost. Ona je vnějším orgánem,
jímž vchází Duch do sociálního dění a buduje nové lidství — p o p u l u s q u i n a s c e t u r q u e m f e c i t D o m i n u s. Duch vydechuje a oni jsou stvořeni a tvář země je obnovena.
Přeložil Timotheus Vodička.

RUDOLF VOŘÍŠEK

KAPITALISMUS, SOCIALISMUS
A STAVOVSTVl
Jsme dnes všichni postaveni do takové hospodářské a sociální
situace, že jistě není nikoho, kdo se nezamyslil a nezamýšlel nad
tak hlubokým a krutým hospodářským a společenským rozvratem,
který již od několika let podrývá všechen život Evropy. Nejsou to
ovšem jen theoretické otázky, které si klademe, nebo lépe řečeno,
nejsou to otázky kladené z theoretické zvědavosti; je to zajisté
něco daleko víc: ptáme se iz určitého životního pocitu, protože cítíme, že v těchto dobách je ohrožen sám kořen života, sám jeho
základ, jímž je určitá životní bezpečnost ve věcech sociálních, nutná
k tomu, aby člověk mohl správně vykonávat své povinnosti společenské a duchovní. Myslím, že budete se mnou souhlasit, když
řeknu, že to není ani tak materiální důsledek nezaměstnanosti —
který ovšem nechceme nijak popírat — co působí zhoubnou životní
depresi člověka bez práce, nýbrž daleko víc právě ta nejistota a
ohrožená životní bezpečnost, především ale pocit nezařazenosti a
vyhoštěnosti ze společenského celku, což vede k pocitu méněcennosti a k podrážděnosti.
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A tak se ptá nejen nezaměstnaný dělník, ale ptá se dnes každý,
jaká by měla být správná organisace společnosti a hospodářství,
aby člověk nebyl stále pronásledován touto ubíjející nejistotou a
aby každému z nás byl zaručen život důstojný člověka. Jakmile si
položíte takovouto otázku, přispěchají k vám s odpovědí hned tři
směry, které si dnes činí nárok na uspořádání společnosti: je to
jednak liberalismus ve formě kapitalismu, který stále ještě, ač
už slabě, uplatňuje svá práva, dále socialismus (s komunismem)
a konečně poslední, nejvíce vystavený útokům a nepochopení, korporativismus či stavovství. To jsou dnes tři základní směry, které
usilují, každý se svého hlediska, o správné uspořádání společnosti :
liberalismus jako nejstarší, dnes vystavený kritice obou dalších
směrů a právem odmítaný, socialismus, dnes velmi uznávaný také
u nás a konečně korporativismus, stavovství, nejživotnější ze všech
tří, ale také nejvíc nepochopené a, zvláště u nás, zkreslené.
Tímto třetím útvarem, korporativismem, chceme se zabývat;
chceme podat filosofický a sociologický úvod do stavovství, který
ukáže, že stavovství je jediným možným a životným východiskem
ze současného společenského zmatku, východiskem, které plyne
jak z konfrontace s kapitalismem a socialismem, tak z přirozeného základu lidské společnosti. Krátce řečeno, chceme dokázat, že
vstupujeme do věku korporativismu, jak říká také rumunský národohospodář Mihaïlo Manoïlesco.1)
Z toho tedy plyne, že bude třeba dokázat oprávněnost a nutnost korporativismu jednak :
1. jakožto jediné nutné východisko z kapitalismu a socialismu,
2. jakožto organisaci společnosti a hospodářství na základě
přirozeném.
a) P o d s t a t a k a p i t a l i s m u .
Kapitalismus jakožto hospodářská forma není něčím jednotným; jak známo, rozeznává Sombart tři fáze kapitalismu: t. zv.
Friihkapitalismus, Hochkapitalismus a Spätkapitalismus. Ačkoliv
je dosti značný rozdíl mezi těmito třemi fázemi, na př. mezi ranným a vrcholným kapitalismem, lze přece podat souhrnnou definici, co je to kapitalismus; bereme ji z knihy Heinricha Getzeny:
Kapitalismus und Sozialismus.2) Tam se praví: „Souhrnně můžeme
tedy označit kapitalismus jako ten způsob hospodaření, u něhož
je východiskem určitá kapitálová suma, vůdčí myšlenkou požadavek rentability, cílem a účelem zisk." Tento základní znak kapita1

) Mihaïl Manoilesco: Le siècle du corporatisme, F. Alcan, Paris 1934.
2) H. Getzeny: Kapitalismus und Sozialismus im Lichte der neueren, insbesonidere der katholischen Gesellschaftslehre. Pustet, Regensburg, str. 30.
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lismu si ujasníme nejlépe na rozdílu mezi hospodařením středověkým a hospodařením kapitalistickým. Středověké hospodářství
bylo tím, co Němci označují jako „Bedarfsdeckungwirtschaft",
hospodářství úhradové; to znamená: hospodářská činnost směřovala jen ke krytí potřeb, což bylo možné a takřka nezbytné proto,
že to bylo hospodářství malých celků, jednak zemědělských, jednak
řemeslnických, kde samotný způsob výroby — ruční výroba — nevedl a nemohl ani vést k velikému zisku a kde, což je vlastně to
hlavní, výroba byla regulována jak co do kvantity, tak i kvality.
Kapitalistické hospodářství je naproti tomu hospodářství, které
stojí na zisku, je to „Erwerbswirtschaft", abychom užili zase německého pojmu. To znamená, že primárním cílem a účelem je tu
zisk, vyjádřený penězi.
Je nyní pro nás základní otázka, jaké jsou příčiny kapitalistického hospodářství. Nebudeme se ovšem pouštět do diskuse
o této dosti složité věci, o které je více theorií (Max Weber, M.
Scheler a j.). Budeme rozeznávat dvojí příčiny, jednak
1. náboženské a morální, jednak
2. theoretické, které tkví v národohospodářských naukách
v užším smyslu slova.
b) N á b o ž e n s k é a m o r á l n í p ř í č i n y k a p i t a lismu.
Největším nedostatkem většiny theorií o vzniku kapitalismu,
především theorií socialistických, je jejich výlučný ekonomismus;
vznik kapitalismu je vykládán jen hospodářsky, zcela v intencích
historického materialismu. Tato methoda je pochybená a v základě
špatná; hospodářství, jakožto lidská činnost, je také a především
věcí morální a — řekněme to přímo — souvisí s náboženstvím. Je
nutno zdůraznit, že na souvislosti mezi kapitalismem a náboženstvím upozornil zcela vědecky Max Weber, protestant a liberál a že
to byl právě tento Max Weber, který uváděl vznik kapitalismu
v souvislost s protestantismem. To ovšem není motiv jediný; je tu
především už humanismus a renesance, kde se projevuje odcizení
náboženství a společnosti, a to vede k čiré pozemskosti a k příklonu jen k hospodářské činnosti. Reformace a lutheranství však
vytvářejí to zvláštní ethos, které podporuje kapitalistické hospodaření. V lutheranismu totiž byla vytvořena ta theologická nauka, která ospravedlnění člověka před Bohem pokládá za možné
jen z víry; je to nauka o t. zv. sola fides. Bůh je podle Luthera
všepůsobící, člověk naproti tomu naprosto hříšný a pasivní; toto
zvláštní chápání člověka, které ho vlastně naprosto osamocuje a
činí bezmocným vzhledem k poslední příčině světa, vede naopak
k aktivitě a zesvětštění; člověk se přiklání k tomuto světu a k prak30

tické činnosti v něm. Daleko více než lutheranství vedlo ke kapitalismu kalvinství. Podle kalvinismu a jeho predestinační theorie je
každý člověk od věčnosti předurčen buď k zavržení nebo k spasení.
Je proto základní otázkou každého, kam patří a zkušebním kamenem je zde setrvání v povolání. Puritanistický duch kalvinismu
ovšem zakazuje všechen požitek z časných věcí, proto vede toto
smýšlení k neomezenému hromadění statků. Jistý asketismus, který
je v kapitalismu a který si odpírá požitky jen pro neustálé hromadění, je tohoto puritánského a kalvinského původu. To je tedy to
ethos, které člověka zbavuje veškeré závaznosti k Bohu a tím také
k Církvi, která svojí morální theologií zasahovala až do hospodářských a společenských vztahů. Porušením církevního katolického
učení, porušením závaznosti člověka k Bohu a k církvi v renesanci,
humanismu a v jistém smyslu také v reformaci, dostává se člověk
k čiré pozemskosti a k individualismu. Naprosto světským výrazem tohoto původně náboženského odklonu je pak liberalismus,
který už zcela theoreticky vyslovuje naprostou nevázanost k společenským celkům a tím hospodářský individualismus. Vlastnictví
v liberalistickém chápání ztrácí zcela svoji vázanost společenskou,
heslo ,,laissez faire laissez passer" dává člověku naprostou libovůli, stát nemá zasahovat do práv hospodařícího individua, je pouhým „nočním hlídačem ,, („Nachtwächterstaať , ), který bdí jen nad
bezpečností občanů. Tím. že dá individuu naprostou volnost, chce
dosáhnouti liberalismus jisté přirozené rovnováhy společnosti.
Takto jsou uvolněny všechny závazky hospodařícího člověka, kapitalismus se stává vládnoucím hospodářským systémem 19. a 20.
století se všemi svými přednostmi, ale také ,s hrozivými důsledky.
c) D ů s l e d k y k a p i t a l i s m u : a) hospodářské, b) psychologické.
Hospodářské důsledky kapitalismu jsou jedny z nejhrozivějších, jaké zná sociální vývoj Evropy. Převším způsobil kapitalismus
rozdělení práce a kapitálu. Hospodářský individualismus, který byl
proklamován liberalismem, vedl ve skutečnosti k jednomu: že tím
byla dána moc a právo silnějšímu, který potlačil hospodářsky slabé.
Tím vznikají na jedné straně majitelé výrobních prostředků, na
druhé straně dělníci, kteří jen prodávají svoji práci za mzdu.
V předkapitalistickém hospodářství dělník či vlastně tovaryš náležel jaksi do užšího okruhu mistrova, byl zde určitý životní vztah;
a hlavně tovaryš měl vždycky naději, že se stane mistrem a tím
svým vlastním pánem. Toto všechno v kapitalismu není; není to
proto, že vypjatý hospodářský individualismus, sankcionovaný státem a zákony, rozděluje společnost na ty, co mají kapitál a na ty,
co nemají nic než své ruce. Takovýto stát nelze nazvat jinak než
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státem otrockým, a jeho definici podal Hillaire Belloc takto: „Soustavu společenskou, v níž značný počet rodin a jedinců jest positivním právem nucen pracovati v prospěch ostatních rodin a jedinců, takže tento pracovní poměr dává celé té společnosti zvláštní
ráz, nazýváme státem otrockým^)." Dalším důsledkem kapitalistického systému je monopolisace hospodářství: výrobní prostředky
stávají se majetkem poměrně malé skupiny lidí, velká část jich je
bezzemky. A protože je to hospodářství, založené, jak jsme viděli,
na zisku, na penězích, na rentabilitě, proniká touha po zisku celý
společenský život: kapitalistická společnost je tak dynamisována,
hospodářství je v neustálém pohybu, je vystaveno velkým výkyvům
mezi konjunkturou a krisí. Nejhlubší důsledek kapitalistického hospodářství je však v samotné struktuře společnosti: ostré rozdělení kapitálu a práce vede k vytvoření společenských tříd, které
stojí proti sobě, krátce řečeno, nastává třídní boj. Třídní boj je
fakt, který přiznává i encyklika ,,Quadragesimo anno" a je to
nutný důsledek liberalistického a kapitalistického hospodaření.
Tím, že se v moderní společnosti vytvořily dvě třídy, které stojí
proti sobě, při čemž třída těch, kdo nemají výrobních prostředků,
se stále zvětšuje, tím byla tato společnost rozrušena až ke kořenům.
Shrňme si pro větší přehled předešlé výklady: Kapitalismus je
hospodářský systém, jehož cílem je co největší zisk, je to tedy .,Erwerbswirtschaft", a jehož hospodářské důsledky jsou především
rozdělení kapitálu a práce, což vede k monopolisaci hospodářství
a k vytvoření společenských tříd, které jsou v neustálém, ať skrytém nebo zjevném boji.
Náš rozbor by však byl neúplný, kdybychom přehlédli velmi
závažné následky kapitalismu, které nazveme psychologickými.
Marxismus a t. zv. vědecký socialismus si těchto psychologických
následků všímal málo; teprve v poslední době někteří socialisté
sami, na př. Hendrik de Man,4) analysu jí duševní následky kapitalistického systému a teprve ty nás vlastně přivádějí k jeho pravému pochopení. Ale nejen k pochopení kapitalismu, nýbrž i socialismu, neboť bude jednou z našich hlavních thesí při výkladu socialismu, že socialismus není primárně hospodářskou theorií, která
je vědeckým protikladem theorie a systému kapitalistického, nýbrž
že je to typická theorie potlačené třídy, vyrůstající z pocitu méněcennosti a z ressentimentu, kteréžto pojmy v dalším osvětlíme.
3) Hilarius Belloc: Otrocký stát. Přeložil Josef Špaček. J. Laichter,
Praha 1921; str. 18—19.
4) Srv. H. de Man, Duch socialismu (K psychologii socialismu). Orbis.
Praha.
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Navažme na své předešlé výklady: řekli jsme, že v řemeslné
výrobě mistr a tovaryš jsou v jakémsi živoucím a pevném vztahu,
tovaryš vlastně patřil k mistrově rodině, čeledín k hospodářství
atd. Takovýto vztah podporuje vědomí důstojnosti zaměstnaného člověka a také vědomí jistoty: on ví, že už tím, když se
stává tovaryšem, je zařazen do jistého celku, v němž se později
stane mistrem. V kapitalistickém systému je to ovšem zcela jinak:
zde zaměstnavatel nemá k dělníkovi v podstatě žádných závazků,
dělník dělá se zaměstnavatelem toliko smlouvu, v níž jedna strana,
zaměstnavatel, může kdykoliv tento poměr přerušit, aniž by zákonitě byl nucen jej dodržovat, druhá strana, dělník, je však proti
tomu zcela bezmocný. Belloc to vyjadřuje takto: „Svobodný člověk
může odepřít svou práci a využitkovati tohoto odepření jako prostředku k smlouvání, kdežto otrok nemá takového prostředku ani
jiné moci k smlouvání, nýbrž jeho blaho je závislé na zvyklostech
sociálních, podporovaných zákony, jež sice otroka chrání, zároveň
však ho v jeho otrockém stavu udržují." 5 ) Kapitalistický stát
udržují tedy dva znaky: 1. jeho občané jsou politicky svobodní,
t. j. mohou užívat nebo neužívat svých držeb, ale jsou také 2. rozděleni v kapitalisty a proletáře tak, že stát jako celek nemůže být
charakterisován institucí vlastnictví mezi volnými občany, nýbrž
výhradou vlastnictví pro část nápadně menší, než je celek, nebo
docela pro malou menšinu. Takovýto kapitalistický stát je podstatně rozdělen ve dvě třídy svobodných občanů, jednu kapitalistickou a majetnou, druhou bez majetku a proletárskou. Tento stav
má jisté důsledky psychologické, kterých si zde chceme všimnout.
Především vede takovéto rozdělení společnosti k společenskému
vykořenění jedné velké části společnosti, totiž dělníků. Víme dobře,
co znamená pro člověka jistota jeho sociálního postavení, určovaná
jednak jeho pevným vztahem k zaměstnavateli (řemeslná výroba),
nebo určitým vlastnictvím, které je třeba sebe menší. To dává člověku jistou životní spokojenost a bezpečnost, nutnou k tomu, aby
člověk vykonával své společenské povinnosti a svůj úkol zde ve
světě, svůj úkol duchovní. Dělník v kapitalistické společnosti, která
je společností otrockou, je v pravém slova smyslu sociálně vykořeněný, štvaný neustálou nejistotou, co bude zítra a hlavně nezačleněný bezpečně a pevně do společenského celku. Vidí před sebou
jisté lidi, kterým se hromadí kapitál někdy nesmírným způsobem,
bez práce a bez námahy, a sám musí zápasit o existenční minimum
pro sebe a svoji rodinu. Tím v něm vzniká pocit méněcennosti, podrážděnost a jakási psychosa. K tomu přistupuje ještě neradost5) H. Belloc, cit. spis, str. 19—20.
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nost práce, která při neustálé mechanisaci a racionalisaci ubírá
člověku pocit tvořivosti, kterým má být každá práce provázena.
Tyto psychologické důsledky kapitalismu jsou hluboké a dalekosáhlé Způsobují pravý společenský rozvrat, protože celou jednu
velikou část moderní společnosti zbavují pravé lidské důstojnosti
a uvádějí ji ve stav neustálé psychosy.
O těchto následcích kapitalismu zde mluvíme proto, že jsou
rozhodující i pro vznik socialismu. Socialismus totiž není podle našeho názoru určitou hospodářskou theorií, která vzniká „vědeckým" zkoumáním společnosti, i když existuje t. zv. vědecký socialismus, totiž marxismus. Socialismus, v své marxistické formě, není
totiž nic jiného, než typickou ideologií potlačené třídy, která je
postižena pocitem méněcennosti a ressentimentem. 6 ) Slovo „ressentiment" jsme zde užili už jednou, je proto nutno je vysvětlit.
Ressentiment je určitý pocit, v němž nějaké přání je potlačeno a
místo něho nastoupí opak žádané věci. Když si toto uvědomíme,
stanou se nám snad jasnými základní věci v marxismu; marxismus totiž právě z odporu, který je vlastně potlačenou touhou, staví
proti kapitalismu určité thése, které nejsou ničím jiným, než vlastně
zase kapitalismem, obráceným na ruby. Tak hned historický materialismus : typický vztah buržoasie k věcem duchovním je ten, že
věda, umění a náboženství jsou jakýmisi ilusemi, snad okrasami
(nikoliv nutnými) jeho hospodářských zájmů a mají jim také především sloužit; jedině „reálný" je zde hospodářský základ.
Nuže, toto nesprávné a úpadkové nazírání přijímá marxismus za
své a buduje na něm svoji theorii historického materialismu, podle
něhož věda, umění, náboženství jsou jen nadstavbou hospodářské
base a mají jimi také být. Nebo třídní boj a t. zv. diktatura proletariátu: dnes má moc třída kapitalistická, po revoluci se poměr
obrátí a v t. zv. diktatuře proletariátu bude mít moc třída proletariátu, která dočasně bude vládnout, dokud nenastane utopická
beztřídní společnost. Myslím, že z těchto příkladů je vidět, že marxismus jen obrací situaci, která je v kapitalistické společnosti,
resp. povyšuje jistý úpadkový stav společnosti na normu, na to,
co má být. Vedle ressentimentu hraje zde důležitou roli jistý ambivalentní pocit, který je zároveň obdivem a nenávistí, obdivem
k moci a bohatství buržoasie a nenávistí k zneužití obojího. Tolik
tedy o psychologických předpokladech socialismu. Tvrdíme, že socialismus je ideologie potlačené třídy, která z odporu, který je
vlastně potlačenou touhou a obdivem, přejímá všechny konstitu6) K pojmu „ressentiment" srovnej knihu M. Scheler: „Vom Umsturz
der Werte" II., článek „Das Ressentiment im Aufbau der Moralen", Leipzig
1923.

34

tivní znaky kapitalismu za své a na jejich základě chce vybudovat
novou společnost jen — abychom tak řekli — s převráceným znaménkem. Socialismus tedy stojí zcela v rovině kapitalistického
smýšlení a ducha a nemůže být nikdy jeho překonáním. Nemůže
jím bít proto, lže
1. je stejně atomistický jako kapitalismus. Individualismus
liberalistického nazírání vede k roztříštění společnosti v lidské atomy, které nikde nemohou najít zapojení do celku. Socialismus je
v podstatě stejně atomistický, jako kapitalismus: člověk je mu jen
jednotkou, jen číslem, společnost souhrnem homogenních individuí; socialismus tedy neuznává ve společnosti kvalitativní rozdíly jednotlivců a určitých menších celků. Z toho plyne,
2. že socialismus nemůže nikdy dojít k správnému chápání společnosti. Je v něm sice vědomí celku, kolektivum je primární, ale
protože se mu společnost v podstatě jeví jako souhrn homogenních
individuí, upadá do opačného extrému než kapitalismus. V kapitalismu je individualismus nevázaný a naprostý, v socialismu je proti
tomu centralismus, který vede k naprostému omezení člověka. V socialismu se proto nutně stává stát tím centralisačním bodem, který
o všem rozhoduje. Socialismus je vlastně cestou nejmenšího odporu, která vede z kapitalistického hospodářství naprosté nevázanosti k strohému centralismu a k hospodářství řízenému z jednoho místa.
Socialismus není tedy překonáním kapitalismu a nikdy jím nemůže být, protože je v podstatě — jak jsme již řekli — cestou
nejmenšího odporu, která vede z nesnesitelného individualismu a
anarchie k naprostému centralismu, který omezuje všechnu svobodu a nepřihlíží ke kvalitativní a funkcionální rozdílnosti lidí a
společenských celků.
Tím přecházíme k něčemu třetímu, co se nám nutně musí objevit jako východisko ze dvou extrémů, do kterých moderní společnost upadá. Řekli jsme, že kapitalismus nemůže být hospodářskou formou zdravé společnosti, neboť vede k rozdělení společnosti na dvě proti sobě stojící třídy, kapitalisty a proletariát, kdy
proletariát je ke kapitalistům ve vztahu „otrockém", t. zn. může
být kdykoliv zproštěn svého pracovního svazku se zaměstnavatelem, aniž by zaměstnavatel měl theoreticky a právně k němu nějaké povinnosti. T. zv. sociální opatření patří do kategorie těch
věcí, které Belloc nazval případně „tím, co dělníku pomáhá, ale
v jeho otrockém stavu jej i nadále udržuje". Kapitalismus byl dále
hospodářstvím, zaměřeným jen k zisku, což vedlo k mamonismu,
ke konkurenci a k boji o světový trh. Liberalistický individualismus atomisoval společnost, nebylo zde žádných jiných zájmů, než
8*
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co největší rozpětí individua. Prospěch národa a státu byl vedlejší.
Řekli jsme si však také, že to nemůže být asi socialismus, který
je dnes nutně vždy státním socialismem; tento socialismus svým
centralismem a svým nátlakem na svobodu individua je v základě
protispolečenský, protože ruší nutnou svobodu každého člověka.
Nuže mimo tyto dva extrémy, které jsou zabsolutněním vždy
jednoho pólu společenských vztahů, jednou nevázaného individualismu, po druhé strohého kolektivismu, mimo tyto dva extrémy je
zde třetí a jediná forma zdravé společnosti, kterou je korporativismus, stavovství. Tím ovšem nechceme říci, že stavovství je kompromisem mezi oběma; je to nová a zcela jiná forma společnosti,
jejíž hlavní ideou je však zdravá rovnováha mezi ideou celku a
ideou individua. Stavovství vychází z názoru, že společnost je určitou analogickou formou organismu, nikoliv ovšem ve smyslu biologickém, jak to chtěli sociologové, jako Spencer nebo Gumplowicz, nýbrž že společnost musí realisovat určité ideje organismu,
má-li to být společnost zdravá, a těmito ideami jsou: celek, funkce
a hierarchie. K osvětlení těchto pojmů poslouží dobře analogie
s lidským tělem: lidské tělo je určitý celek, v němž každému orgánu
náleží jistá funkce, funkce autonomní, kterou vykonává jedině
určitý orgán a vykonává ji nutně, t. j. nemůže být nahrazen orgánem jiným; jednotlivé funkce jsou pak organisovány hierarchicky:
v člověku na př. výživa slouží oběhu krevnímu, který oživuje tělo
a to všechno slouží myšlení. Analogicky se to má se společností,
ovšem v jiné rovině: společnost je celek, jehož zdraví spočívá na
správné funkci všech jeho částí, které jsou zase autonomní ve
svých funkcích a nenahraditelné. Korporativismus stojí nutně jak
proti socialismu, tak proti kapitalismu. Proti kapitalismu a jeho
atomismu a individualismu staví společenský celek a jeho nadřaděnost individuu, proti socialismu a jeho centralismu staví autonomní funkci každé korporace, každého stavu. Stavovství je tedy
tím útvarem, který je jedině možný v době doznívajícího kapitalismu a neudržitelnosti státního socialismu. To jsou jaksi dobové
předpoklady stavovství; je to jediná třetí možnost mezi kapitalismem a socialismem. Stavovství je však také jedinou přirozenou
organisací společnosti a zde jsou jeho předpoklady věcné. Tyto dva
předpoklady: dobový a věcný způsobují, že o stavovství se začíná
znovu uvažovat jako o jediné formě společnosti, stojící na základě
přirozeném.
Základní fakt, z něhož vychází korporativismus, je skutečnost,
že společnost je zároveň celkem a zároveň tím, co je složeno z menších celků, z nichž každému náleží autonomní funkce v tomto celku.
Těmito menšími celky jsou korporace, stavy. Pojem funkce je pro
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stavovství pojmem základním: každá korporace má určitou funkci
v společenském celku a tato funkce je zároveň autonomní a zároveň zaměřená k blahu celku.
Tím zavádí stavovství především decentralisaci státu: stát
nemá mít rozhodující vliv na hospodářství společnosti, jak je tomu
v socialismu; hospodářská kompetence má být přenesena na menší
celky, na korporace. Z toho plyne pluralita, mnohost veřejné moci;
rozhodování se přenáší na menší celky. To znamená dále autonomii
jednotlivých korporací; každá korporace je celkem pro sebe a má
vlastní, nenahraditelnou funkci. Co je tedy podle toho stav, korporace ? K jeho určení zde použijeme definice Mihaila Manoilesco:
„Korporace je kolektivní a veřejná organisace, složená ze souhrnu
osob (fysických či právnických), vykonávajících dohromady tutéž
společenskou funkci a majících za cíl zajištění výkonu této funkce
v nejvyšším zájmu národního celku". Je nutno ovšem upozornit na
jednu věc: korporace nesmí být ztotožněna s povoláním; základní
je zde stále pojem funkce a podle společenské funkce se měří příslušnost k určité korporaci. To znamená: k průmyslové korporaci
na př. náležejí nejen podnikatelé, nejen dělníci, nýbrž i podnikatelé
i dělníci, po případě také inženýři a úředníci v průmyslu zaměstnaní. To tvoří teprve průmyslovou korporaci; je proto nesprávné,
chápat stavovství jen jako organisaci podle určitého zaměstnání:
korporace se formují podle společenské funkce.
Proti korporativismu se často namítá, že je to prý kastovnictví, obnovování cechů atd. To je zcela nesprávné ; moderní stav
je otevřený a není výlučný; to je proto, že je veden neustále ideou
funkce, kterou má člověk ve společnosti. Zajisté, že stav chce určitou stabilitu; společnost není možná bez jisté stálosti svých složek,
ale to znamená právě stálost korporace, nikoliv lidí v ní.
Korporativismus se nám tedy jeví jako přirozená organisace
moderní společnosti, a zároveň jako to, co jediné může překonat
současný společenský rozvrat.
Tím ovšem neříkáme, že náprava nastane pouhou změnou společenské struktury; musíme se vší vahou zdůraznit, jak to činí
neustále encyklika „Quadragesimo anno", že náprava musí být především morální, že zde musí být především solidarita zájmů ve
jménu jednoty a blaha všech členů společenského celku. Nebude-li
zde určité morálky, morálky jiné, než byl kapitalistický mamonismus a neustálé štvaní za ziskem, pak zde nepomůže ani korporativismus. Stavovství může zmírnit určité zjevy moderní společnosti:
především třídní boj, který je velikým neštěstím kapitalistického
hospodářství a nemůže být překonán ani socialismem. Tím, že korporativismus klade na první místo zájem celku, musí nutně vést
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k odstranění třídních protiv a k správnému vyřešení poměru práce
a kapitálu, dělníka a zaměstnavatele. V dnešní hospodářské situaci,
kdy t. zv. světový trh je roztříštěn, kdy nelze už vážně pomýšlet
na kapitalistické výboje v jiných světadílech (Japonsko, Čína,
Rusko), dnes jsme nuceni hledat novou formu hospodářství. Korporativismus je touto nekapitalistickou formou, formou totalitního
a národního hospodářství. Korporativismus svým principem solidarity může dále uvést dělníka do pravé společenské vázanosti, kdy
dělník se už nebude cítit vykořeněným a vyhoštěným jako v otrocké
společnosti kapitalistické a socialistické. Svoboda ve vázanosti, to
musí být heslem stavovského hospodářství. Svoboda tím, že dáme
člověku pravou vázanost k společnosti.
Je nutno se ještě dotknout dvou věcí: poměru korporativismu
k demokracii a k stranictví.
V složité otázce demokracie chceme upozornit na toto: je dvojí
demokracie, demokracie jako jistá tendence a demokracie jako
systém, dnes konkrétně systém stranické demokracie. Stranictví
je dnes přežitkem; každá politická strana má aspirace totalitní, t. j. chce být vlastně jedinou stranou; prakticky to vede
k partikularismu a k roztříštění společnosti v určité parciální
zájmové celky, které usilují o totalitu. V tom je jedna z příčin t. zv.
krise moderní demokracie. Politické strany také způsobují, že hospodářský život je zpolitisován a podroben zájmům politických
stran. Stavovství znamená tedy odpolitisování hospodářství, ale zároveň jeho podřízení zájmům celku a blaha společnosti. Místo umělých útvarů politických stran nastupují v korporativním státě přirozené korporace na základě skutečných společenských funkcí. To
pokládáme za pravé naplnění demokracie, nebot! zde, v parlamentě
korporativním, nikoliv politickém a stranickém, je možno, aby
pravé zájmy všeho lidu byly hájeny beze všech ideologických masek ve jménu celku, jednoty a solidarity všech. Ale pravíme ještě
jednou: není to možné bez morálního smýšlení, jak vždycky zdůrazňovala katolická sociální theorie a jak zdůrazňuje i sv. Otec
Pius XI., protože žádná společnost nemůže být bez spravedlnosti,
která je sociální formou lásky k bližnímu.
Hospodářství je jen prostředkem. Velikou chybou kapitalismu
bylo, že hospodářství učinil absolutním, že ekonomii podřídil všechny oblasti života. Cílem je člověk a jeho důstojnost. A o upevnění
této důstojnosti člověka musíme dnes usilovat všemi svými silami.
Pozorujeme-li však s tohoto hlediska naše současné diskuse o sociálních věcech, je nápadná jedna skutečnost: jak se všechno myšlení o těchto problémech děje neustále v duchu kapitalistického
ekonomismu, kterému hospodářství je posledním cílem. Toto je ve38

liký blud dnešního člověka — blud, který tkví v nepochopení jedné
základní morální zásady, staré jako samo lidstvo; tato zásada zní,
že nejpraktičtější věcí na světě byl vždy jistý ideál. Lidé nebyli nikdy stateční proto, že statečnými chtěli být, nýbrž proto, že hájili,
dejme tomu, čest své vlasti, tedy skutečnost, která je především
čímsi duchovním a nikoliv jen (realitou hmotnou. Vytvářeli zdravou
a klidnou společnost nikoliv proto, že stále mluvili o zdraví a společenské rovnováze, nýbrž proto, že měli na mysli určitou a jasnou
ideu o povolání a smyslu člověka v tomto světě. Je znám starý opelichaný argument všech pokrokářů, že středověk se prý staral jen
o „onen svět" a o „blaho posmrtné"; a hle, společenské uspořádání
tohoto „supraracionalistického" středověku nekleslo nikdy tak pod
míru vší rozumnosti, jak se to stalo tomuto tak příliš rozumnému věku.
Tohoto vědomí pravého poslání a pravého smyslu člověka
v tomto světě se dnes lidem, kteří mají řídit věci obecné, tedy politikům, nedostává. Pomohl snad ulízaný humanismus, se svojí
„úctou" k člověku, se svým rozkřikováním „práva člověka" a celou
svojí „láskou"? Ano, chceme dnes konkrétně, jasně a přesně vědět,
jaké je první a základní „právo" tohoto člověka, má-li jeho život
být důstojný a opravdu lidský, což je předpokladem jeho pravého
duchovního cíle. Je tímto základním právem hlasovací lístek, který
dává člověku politickou svobodu, ponechává ho však v jeho nesvobodě a v otroctví hospodářském? Zde se naše cesty naprosto dělí
od všech, pravých či levých, vyznavačů politické svobody a politických práv člověka. Vycházíme z přirozenosti člověka a z přirozeného uspořádání společnosti a tu je naší základní thesí, že před
vší politickou svobodou je pro zdravé uspořádání společnosti nutné
uchování dvou základních věcí: 1. uchování rodiny a 2. zabezpečení a rozmnožení soukromého majetku. A pravíme, že není možná
zdravá společnost tam, kde tyto dvě základní skutečnosti jsou rušeny. Pokusili jsme se dříve dokázat neudržitelnost kapitalismu
a socialismu jakožto theorií národohospodářských a sociálních vůbec. Měříme-li však tyto nauky z přirozeného hlediska, pokud se
totiž vztahují právě k těmto přirozeným základům společnosti, pak
se jejich neudržitelnost ukazuje měrou ještě větší. Kapitalismus
rozrušil rodinu, neboť svým příkrým rozdělením kapitálu a práce
a z toho vznikající proletarisací roztrhl rodinnou pospolitost; dělník
pro udržení životní míry musí posílat do práce i svoji ženu i děti,
nebo — což je ještě hroznější — svoji ženu opouští, k čemuž liberální zákonodárství svým rozlukovým zákonem dává plnou sankci.
Ale kapitalismus — nenechme se zde mýlit marxistickou theorií —
rozrušil i soukromý majetek. Podstatou kapitalismu totiž není
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„soukromé vlastnictví" jako takové, nýbrž jeho zneužití; kapitalismus neznamená, že je příliš mnoho soukromého majetku, nýbrž
že je ho příliš málo, že je koncentrován do rukou nepatrného počtu
lidí a v tom tkví vlastně jeho popření. Nic tak zřetelně nemluví
o podobnosti socialismu s kapitalismem jako to, že právě ve vztahu
k těmto přirozeným základům společnosti vycházejí na jedno. Socialismus — abychom přešli k této druhé doktríně — neučinil pro
uchování rodiny a soukromého vlastnictví zhola nic. On totiž patří
zcela <!o kategorie těch opatření, „jež sice otroka chrání, zároveň
však ho v jeho otrockém stavu udržují", jak případně říká Belloc.
Když šlo o „uchování" rodiny, tu socialismus hezky poslušně v duchu buržoasním bojoval za potratové a rozlukové zákony, vida
v tom „pokrok" proti zaostalé minulosti, a když šlo o rozmnožení
a uchování soukromého vlastnictví, tu socialismus učinil ještě
méně, či, řekněme to upřímně, neučinil nic. Ba, naopak, chce hospodářskou nesvobodu člověka ještě vystupňovat otrockou vázaností
k jakémusi pomyslnému kolektivu, který zve „společnost", nemaje
o její pravé struktuře ani potuchy.
Nuže, i s tohoto přirozeného stanoviska je stavovské uspořádání společnosti největší zárukou, že tyto dva opravdové základy
lidské Společnosti budou uchovány. Je-li totiž vedoucí myšlenkou
stavovského zřízení společnosti idea funkce, kterou každý stav ve
společnosti vykonává, pak to znamená nejen to, že každé přirozené
hospodářské korporaci má býti zaručeno ono místo, které jí podle
celkového a hierarchického zřetele ve společnosti náleží, nýbrž
právě tímto přirozeným uspořádáním hospodářství v zájmu blaha
jistého společenského celku má být zaručena pravá svoboda a důstojnost člověka. V stavovském zřízení dostává se totiž hospodářství zase onoho postavení, které mu jedině náleží: aby sloužilo. Hospodářství nemá té nadřaděné funkce, která se mu dnes
přikládá; ono má jen sloužit, sloužit blahu a důstojnosti člověka
a umožňovat jeho svobodu. O povaze této svobody jsou však mínění různá: socialisté se domnívají, že svoboda člověka záleží
v stále větším uvolňování a rušení manželství, anebo v tom, když
se celá společnost změní v jeden veliký podnik, v kterém je jeden
zaměstnavatel, stát, a všichni ostatní zaměstnanci, t. j. jeho otroci.
Je ovšem možné ještě jiné chápání svobody člověka; snažíme se
je ukázat na těchto stránkách, vycházejíce z rodiny a ze soukromého vlastnictví. A pravíme proti všem socialistickým doktrínám:
pravá svoboda člověka je v tom, je-li mu umožněno založení a uchování rodiny a soukromého vlastnictví. To, co říkají socialisté, je
vlastně otroctvím, daleko krutějším než otroctví kapitalistické,
protože je promyšlenější a systematické. Má-li být znovu vytvořena
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rovnováha a klid ve společnosti, pak je to především možné nikoliv
nějakou imaginární politickou svobodou a hlasovacím právem,
nýbrž umožněním těchto dvou základních věcí.
Neboť tyto dvě věci — rodina a majetek — jsou předpokladem
společenského klidu. Neustále jsme na těchto stránkách zdůrazňovali, že hospodářský rozvrat má důsledky psychologické, které
jsou pravou příčinou sociálního neklidu. Zdůrazňovali jsme, že
stejně strašné jako vyhození dělníka z továrny je jeho vyloučení
ze společenského celku a tím způsobený pocit vyhoštěnosti a vykořeněnosti z této společnosti. A toto jsou ty vlastní kořeny společenského rozvratu a neklidu. Umožněte člověku, aby mohl mít
rodinu a dejte mu třebas sebe menší vlastnictví, o němž bude moci
říci: toto je mé, a je tím položen základ k společenskému a hospodářskému pořádku. V těchto dvou, na pohled tak prostých věcech,
je vlastně celá sociální otázka těchto dob. Měřili jsme kapitalismus
a socialismus tím, jak dovedou tyto dvě věci uchovat a ukázalo se,
že ony je právě ruší. A totéž platí o stranické demokracii.
Je pro nás osudné, že setrváváme neustále na jistých ideologických fikcích, které vytvořilo XIX. století a které jsou naprosto
falešné. Mezi takovéto fikce patří i stranická demokracie. Chceme
dnes přirozenou organisaci společnosti, kde by přirozené společenské stavy hájily své zájmy — a tu je nám jasné, že pravá demokracie je možná jen na základě stavovském. Je nutno hájit nikoliv parciální a umělé zájmy politických stran, nýbrž opravdové
a skutečné zájmy jednotlivých stavů.
Přes všechny překážky, které se tu staví, se domníváme, že
idea stavovského zřízení zvítězí; mnoho známek kolem nás svědčí
o tom, že vstupujeme do věku korporativismu, který je pravou zárukou společenského klidu a rovnováhy.

AMINTORE FANFANI

K A P I T A L I S T I C K Ý DUCH 1 )
Protože kapitalistický duch není v podstatě nic jiného než
duch hospodářský, který převládá v jistém období, je třeba nejprve definovati hospodářského ducha.
i) Vyňato z díla: Amimtore Fanfani. Katolicismus, protestantismus a kapitalismus, jež vyjde v dubnu v „Knihách ftádu".
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Hospodářským duchem rozumíme ono složité vnitřní zaměření,
více či méně uvědomělé, na jehož podkladě člověk jedná určitým
vymezeným způsobem ve věcech hospodářského života.
Jelikož každé lidské zaměření se zakládá na jistém zásadním
principu, je také hospodářský duch jistého období nutně vázán
na ideu, kterou si utvořili lidé onoho období o bohatství a o jeho
cílech. Idea bohatství se přirozeně odráží ve výběru prostředků,
jichž se používá k nabývání a k užívání bohatství. Z toho vyplývá,
že každé idei bohatství odpovídají souhlasná pravidla hospodářského chování, jež použita prakticky, určují zvláštní povahu hospodářského konání jistého jednotlivce. V tomto konání se projevuje
konkrétně hospodářský duch jistého člověka, takže pozorujeme-li
je, poznáme, jakým duchem jest člověk oživován. Je ovšem zřejmé,
že faktické okolnosti přibližují nebo oddalují hospodařícího člověka od orthodoxního pojetí bohatství toho kterého období. A jest
také zřejmo, že větší či menší shovívavost k řešením vynuceným
praksí může konec konců ustavičně modifikovati jeho věrnost takovéto koncepci.
Je třeba poznamenati, že idea bohatství souvisí s celkovým
světovým názorem, takže změní-li se světový názor, změní se také
idea bohatství. A protože v každém období převládá jistý celkový
světový názor, lze snadno vyvoditi, že každé dějinné období má své
vlastní pojetí bohatství a proto také zvláštního hospodářského
ducha.
Moderní, kapitalistický člověk pojímá bohatství jako nejvhodnější prostředek k ustavičně plnějšímu uspokojení všech možných
potřeb a pojímá je také jako nejvhodnější prostředek k zlepšování
svého vlastního postavení. Statky považuje za nástroje, jichž vlastník může použiti ad libitum. Neuznává nad nimi žádného práva
osob třetích, nevlastníků, a tím méně se domnívá, že by mohlo být
vlastníkům zakázáno používati statků k neobmezenému rozmnožování majetku nebo k jejich reprodukci při nákladech neustále
klesajících. Takovýto člověk spojuje myšlenku povinnosti s koncepcí bohatství, avšak tato myšlenka povinnosti, místo aby znamenala obmezování v nabývání bohatství, znamená přikázání, jež nakazuje nezanedbati ničeho, aby jeho produktivní síly vydaly co
možná nejlepší výsledek.2) Jakmile je rozvázáno pouto, které spojovalo ideu bohatství jakožto prostředku s ideou věčné spásy ja2
) Podle Weibera (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, p. 36) člověk naplněný kapitalistickým duchem nepokládá výdělek
za prostředek k ukojování svých hmotných potřeb, nýbrž za životní cíl. Připustíme-li to, můžeme pak říci, že bohatství je u moderních lidí prostředkem
k ukojování potřeby bohatství samého.

42

kožto cíle, jehož může býti dosaženo za jistých podmínek užívání a
nabývání statků, jakmile se vysloví, že neexistuje rozpor mezi intensitou hospodářského jednání a konečným cílem,3) pak padnou
omezení, která klade nabývání bohatství náboženská morálka, Bohatství se už nejeví jako prostředek k ukojení některých podstatných potřeb a jen v míře omezené. Naopak vytváří se ponenáhlu
přesvědčení, že bohatství je prostředek, jejž možno opatřovati jakýmikoliv vhodnými způsoby tak dlouho, pokud se po něm touží a
pokud je to možno. Toto pojetí nevylučuje, že se odsuzují některé
prostředky obohacování, jako na př. krádež, vydírání, loupež;
avšak, na rozdíl od pojetí předkapitalistického, tvrdí, že není omezení v užívání a ve zdokonalování dovolených prostředků. Z toho
pak plyne, že se už dávno nepovažuje kvantitativně neobmezené
získávání bohatství nebo neobmezené ukojování potřeb za jednání
odsouzení hodné.
Jakmile jsme jednou vyloučili nebezpečí porušení morálního
zákona nadměrným užíváním dovolených prostředků, stane se kriteriem takového užívání zákon hospodářský. Nadále je to princip
výnosu, který řídí intensitu užívání prostředků morálně dovolených. A to je věc nesmírné důležitosti, pomyslíme-li, že uznání morálního omezení v intensitě užívání prostředků morálně dovolených
znamená zatarasiti cestu nespočetným způsobům obohacování a
především to často znamená zabrániti nejmenšímu vzrůstu disponovatelného množství bohatství. Opustiti toto pojetí značí naprosto
odsouditi tradicionalismus, jejž Sombart 4 ) pokládá za charakteristický znak předkapitalistického ducha. Nové pojetí věcí je
možné teprve od toho okamžiku, kdy se popře princip obživy nebo
lépe, princip soběstačnosti.
Podstata kapitalistického ducha stane se jasnější, uváží-li se,
že předkapitalistickému člověku, který spojoval ideu bohatství
s ideou sociálního nástroje a který činil hospodářskou činnost jednotlivce závislou na úhrnu jeho stavovsky přiměřených potřeb, neJeden z prvních veřejných projevů této koncepce můžeme eipatřovati
v protestu obchodníků osmnáctého století, kteří zasaženi zákazy zápůjčky na
úrok, tvrdili, že takováto zápůjčka jest nejenom užitečná společnosti, nýbrž
také mravná. (Groethuysen B., Origines de l'esprit bourgeois en France. I.
L'Eglise et la bourgeoisie, 2. vyd. Paris, Gallimard, 1927, p. 274); a anonymní
autor spisu La Théorie de l'Intérêt de l'argent (p. 146) vykládá: „La vrai
raison qui rend légitimes les profits que font les Banquiers, est donc qu'ils
remplissent les devoirs d'un état; que cet état est utile et autorisé...; Tout
établissement d'une utilité reconnue par la société est aussi un établissement
licite; parce que la suprême Sagesse n'a pu mettre en opposition l'ordre des
W.,des
Dermoeurs."
Bourgeois, op. cit., p. 13—14.
choses4) etSombart
les règles
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stačí rozlišovati jen mezi dovolenými a nedovolenými prostředky
k získávání bohatství (což musí rozlišovati, s jinými ovšem kriterii,
také kapitalistický člověk), nýbrž on musí rozlišovati mezi dovolenou a nedovolenou intensitou užívání prostředků dovolených. Pro
předkapitalistického člověka morálka neodsuzuje toliko prostředky
nedovolené, nýbrž omezuje užívání prostředků dovolených. Tak je
zřejmě paralysováno kriterium hospodářské, racionalisace hospodářského života děje se s kriterii morálními. A to proto, že předkapitalistický člověk pokládá neobmezené obohacování jednotlivce
za nedovolené; naopak, takovéto obohacování zdá se mu nesmyslné, protože má přesně omezený počet potřeb, jež potřebuje
ukojiti způsobem, který odpovídá podmínkám jeho stavu; a předkapitalistický člověk soudí, že nelze ospravedlniti zlepšení tohoto
stavu. 5 )
Člověk přesvědčený, že bohatství je prostředek k dosažení přirozených individuálních cílů, jež se neoddělují a jež nelze odděliti
od dosažení individuálních cílů nadpřirozených a od dosažení přirozených cílů sociálních, volí si k získávání bohatství takové prostředky, které jej nebudou vzdalovati od konečného cíle nebo od
cílů s ním souvisejících. Zkrátka, protože k dosažení individuálního
přirozeného i nadpřirozeného cíle společně s cíly sociálními je třeba
nastoupiti jisté hospodářské cesty, vybrané ve světle sociální a náboženské morálky, má dbáti hospodářská činnost těch norem lidského jednání, jež vedou k dosažení cílů. Hospodářská činnost, jakožto jeden aspekt lidského jednání za účelem dosažení cílů, má
se rozvíjeti ve sféře morální, ohraničené sociálními zvyky, politickými pravidly a náboženskými principy. Prostředky k opatření
statků nebudou proto posuzovány jako vhodné nebo nevhodné podle většího nebo menšího výnosu, nýbrž podle jejich příslušnosti
k morálnímu řádu, protože uvnitř něho má se odehrávati veškeré
jednání. Rozumí se samo sebou, že jsou-li stejně dovoleny různé
prostředky, bude se dávat přednost takovému prostředku, který
poskytne více statků. Jest tedy v podstatě základním charakteristickým znakem předkapitalistického ducha takový výběr prostředků k získávání statků, který se neděje s kriterii pouhé užitečnosti, nýbrž s kriterii užitečnosti jenom potud, pokud se tato užitečnost nerozchází s platnými kriterii mimohospodářskými. Zdá
se být skoro zbytečné obšírně vykládati základní charakteristický
znak kapitalistického ducha. Jakmile kapitalistická morálka nepřikazuje omezené užívání oněch prostředků dovolených a užiteč5) Pokud se týče dokumentace všech thesí, vztahujících se na historickou
charakteristiku předkapitalistického ducha, odkazujeme na naši citovanou
knihu: L.e oirigini dello spirito capitalistico in Italia.
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ných, tkví základní charakteristický rys kapitalistického ducha
v neobmezeném užívání těch prostředků k nabývání bohatství,
které se pokládají za morálně dovolené a hospodářsky užitečné.
Kapitalistický člověk nepřehlíží morálku; vytváří si morálku vlastní, která i když prohlašuje jisté prostředky za nedovolené (a to
často v souhlase s moralitou předkapitalistickou), neobmezuje
užívání prostředků pokládaných za dovolené.6)
Jiný rozdíl mezi mentalitou člověka předkapitalistického a kapitalistického tkví v tomto: prvý se domnívá, že posuzování hodnoty na poli hospodářském má býti ovládáno morálními kriterii,
druhý naopak by rád učinil normou tohoto posuzování kriterium
hospodářské. Tak na př. předkapitalistický člověk hledí, aby cena
statku spíše odpovídala výrobním nákladům než obecné ceně 7 );
člověk kapitalistický měří cenu nějakého statku spíše obecnou cenou než jeho výrobními náklady; z toho plyne, že statek prodaný
pod výrobními náklady znamená pro kapitalistického člověka dovolenou směnu, zatím co pro člověka předkapitalistického dovolenost takové směny jest vystavena při nejmenším značným pochybnostem. Jiný případ: zatím co předkapitalistický člověk hledí vyměřiti mzdu spíše podle potřeb dělníkových než podle jeho produktivity, kapitalistický člověk snaží se ji spíše vyměřiti podle produktivity než podle potřebnosti dělníkovy. Tento příklad nám ukazuje, jak často zasahuje morální kriterium do hospodářských hodnocení předkapitalistického člověka a jak naopak hodnocení člověka kapitalistického jsou řízena čistě hospodářskými kriterii.
Normy morálky náboženské a sociální (v tomto případě křesťanské), jež přijal evropský předkapitalistický člověk, daly mu
ideu bohatství jakožto prostředku k dosažení cílů přirozených a
nadpřirozených pro ty, kdož mají i pro ty, kdož nemají. A tak
tento prostředek nebyl ani tak dán jedinci jako lidstvu. To je idea
neobyčejně důležitá, která jej rovnou přivede k sociální koncepci
užívání bohatství, to jest ke korelaci mezi ukojováním potřeb vlastních a potřeb osob třetích (bližního). Tato koncepce mu brání v neobmezeném osobním obohacování. Může nabýti kolik chce, avšak
nemůže užiti kolik by chtěl. To, co získal, jakmile uspokojil své
6) Není snad zbytečné upozorniti čtenáře na rozdíl mezi tím, co zde vykládáme a mezi tím, co jsme napsali v kapitole šesté díla svrchu citovaného.
Nicméně tato modifikace nepozměňuje nikterak náš soud o čase a příčinách
vzniku kapitalistického ducha v Itálii.
7) Toho doklady nalezneme v artikulích středověkých cechů o zvyšování
nákupní ceny nebo o t. zv. „taccamento". Srv. k tomu známou studii Saporiho, kterou jsme již citovali a také všechny příklady, které jsme uvedli v našem díle o kapitalistickém duchu v Itálii (cap. II. a III.).
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vlastní potřeby — pokud tyto potřeby nejsou uspokojeny, nemohl
by řádně dosáhnouti konečného cíle, za daného stavu náboženského
a sociálního — nemá podržeti pro sebe, nemá užívati sám, nýbrž
má toho použít pro toho, kdo to potřebuje; má to dáti k disposici
společnosti, jíž to náleží. Tu všude platí pro předkapitalistického
člověka omezení v užívání statků; právě tak jako z koncepce bohatství vyplynulo omezení v nabývání bohatství, vyloučením prostředků neuznávaných za mravné a omezením užívání prostředků
morálně dovolených. Obojí omezení má svůj původ v podřízení
cílů hospodářských cílům mimohospodářským (politicko-náboženským). 8 )
Druhý charakteristický rys předkapitalistického ducha je sociální užívání bohatství, které se jednotlivci jeví v tom, že jej omezuje v jeho užívání bohatství. Toto omezení může být buď dobrovolné nebo vynucené, přijetím sociální morálky, ať už tuto morálku
zaručuje zákonodárství církevní nebo civilní 9 ); rovněž i omezení
ve prospěch cílů brzy individuelně-nadpřirozených, brzy sociálněpřirozených, vždy na úkor cílů individuelně-přirozených, nebo přesněji, cílů čistě hospodářských.
Naproti tomu kapitalistický člověk nemá sociální, nýbrž individualistickou a utilitaristickou koncepci užívání bohatství, 10 )
takže neobmezená možnost požívání vytváří jeho neobmezenou
schopnost nabývání statků. Můžeme tedy říci, že jiným vlastním
charakteristickým rysem kapitalistického ducha je individualistické a utilitaristické užívání bohatství, jež se projevuje v neobmezeném jeho požívání. To ovšem posiluje tendenci k neobmezenému
nabývání bohatství.
V celku můžeme říci, že plodem kapitalistického ducha je takový postoj člověka vůči problémům bohatství (jeho nabývání a
užívání), který zaujme, když hodnotí bohatství jen jako prostředek k neobmezenému individualistickému a utilitaristickému uko8) K tomu, co svrchu řekli jiní a my o předkapitalistické mentalitě, srv.
kapitoly I., II. a VI. našich: Le origini dello spirito capitalistico in Italia.
9) Církevní zákonodárství stává se garantem předkapitalistických ideálů,
když na př. vydává dekrety proti braní úroků nebo když nařizuje, že po smrti
osoby, jež půjčovala na úrok, musí býti úroky vráceny (Sapori A., Ľinteresse del denár o a Firenze nel Trecento, v „Archivio Storico Italiano", 1928,
vol. X); civilní zákonodárství plní stejnou funkci, když utvrzuje cechovní
svazek, když pronásleduje úročnou zápůjčku, když zakazuje soutěž, když nejrůznějším způsobem zaručuje spravedlivou cenu (Fanfani A., Le origini, ecc.,
op. cit. p. 52—65; tam též bibliografie).
10) Poznamenejme, že to je dokonalý typ kapitalistického člověka, který
bude mít v praksi různé vlastnosti v nejrůznějších stupních; někdy se podá
vlivu cizích ideí, jindy zase ne. Je to člověk žijící mezi lidmi a po lidech,
z nichž všichni nemyslili a nejednali jako on.
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jování všech možných lidských potřeb. Kdo je ovládán takovýmto
duchem, bude pro nabývání bohatství hledati ty nejúčinnější prostředky mezi všemi prostředky dovolenými a použije jich, aniž by
se staral o udržení výsledků v jistých hranicích; v užívání bohatství
bude věren požívání individualistickému; v nabývání a požívání
statků nebude znáti jiné hranice než hedonistickou nasycenost.
Je jasno, že takovýto člověk nikdy nebude věřit, že už dostatečně zdokonalil své prostředky k vyhledávání a nabývání statků;
a tu je další odvozená vlastnost: zdokonalování prostředků; toto
zdokonalování můžeme nazvati racionalismem, ale je třeba jej kvalifikovati jako racionalismus hospodářský, protože koncepce „racionálního" je relativní. 11 ) Předkapitalistický člověk bude více tradicionalistický, to jest více připoutaný k prostředkům, jež pokládá
za postačující k dosažení cíle; ¡spokojí se s tím co má a nebude
hledati nic lepšího, z toho prostého důvodu, že se neznepokojuje
honbou za stále vyššími výnosy. Jak jsme již upozornili, souvisí
myšlenka obživy s tradicionalismem; neobmezování souvisí naproti
tomu s dynamismem, to jest stále neukojenou, stále rostoucí racionalisací hospodářských prostředků. Upozornili jsme již,12) že
v předkapitalistickém systému má moralista význačnou úlohu, oceňuje prostředky a buď je schválí nebo je zamítne; v kapitalistickém
systému hrají důležité role inženýr a hospodář, kteří hodnotí výnos
prostředků, přijímají je nebo je zamítají. To nám vysvětluje, proč
ačkoliv ani předkapitalistickému období nechybí vhodných prostředků k dosažení cílů a jistým způsobem jsou tu už začátky hospodářské racionality (v hranicích určených obecnou racionalitou),
proč ustavičné zdokonalování prostředků je vlastní teprv kapitalistickému období, v němž dosahuje takové výše, že jeden
a u t o r ů ) spatřuje v racionalitě hlavní rozlišovací znak kapitalismu.
V těchto rozdílných koncepcích nalezneme podstatné rozlišení
mezi kapitalistickým a předkapitalistickým duchem, jež nám dává
možnost zjistiti bez ohledu na instituce, formy a prostředky hospodářské, zda jde o kapitalistický systém čili nic.14) Jestliže se
nám toto stává rozlišovacím principem pro jednotlivá hospodářská
období, neznamená to ještě, že bychom nepřihlíželi k institucím,
formám a technickým prostředkům. Naopak, uvidíme, jak tyto
věci souvisí více méně těsně přímo s hospodářskou koncepcí. A také
11) Weber M., Die protestantische Ethik, op. cit., p. 11.
12) Fanfani A., Le origini dello ¡spirito capitalistico, op. cit., p. 156.
13) Rossi M. M., Ľascesi capitalistica, Rorcia, Doxa, 1928, p. 9—14.
14) Weber M. (Die protestantische Ethik, op. ciit., p. 34) poznamenává,
že kapitalismus, který byl v Číně, Indii a Babylonii ve starověku a v středověku, odlišuje od ¡našeho kapitalismu pouze ethos, který jej ¡naplňuje.
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neplyne z našeho zkoumání, že bychom popírali, že praktické okolnosti nemohou určovati přechod od jedné koncepce k druhé. 15 )
Jestliže nedbáme různosti koncepcí, jež jsme právě odkryli, a jestliže jsme se zastavili u pouhého zkoumání forem a technických
prostředků, budeme pak moci říci, jak už mnozí řekli — redukovavše problém na otázku kvantity a nikoliv kvality — že kapitalismus existoval dlouhé věky před obdobím, jež dnes je obecně
uznáváno za kapitalistické. Připusťme, a uvidíme to v kapitole
třetí, že tam, kde se kapitalistický duch pevně usadil, jisté formy
se lépe rozvinuly, avšak zatím co jejich rozvoj je důsledek působnosti kapitalistického ducha, jejich vznik tkví často ve vynalézavém geniu lidském a jeho přirozeném hledání, v kterémkoliv období
civilisace, nejvhodnějšího prostředku, prostředku, u něhož moderní
člověk nikdy není přesvědčen, že nalezl jeho konečné vyjádření.
V období kapitalistickém vynaloží se nepochybně mnoho energie
na zlepšování prostředků a zlepšování je podřízeno hospodářskému
cíli nejvyšších a nejlepších výnosů.
Řekněme již jednou pro vždy, že kapitalistický duch, podobně
jako duch předkapitalistický, není ani tak ve vlastním svém významu nějakým konkrétním a trvajícím zaměřením, jako spíše celkovou tendencí myšlení. Jenom připustíme-li toto, můžeme vysvětliti, proč týž člověk, který nyní se zdá být ovládaný kapitalistickým duchem, v následujícím okamžiku, nebo lépe, v jiné věci nebo
za jiných okolností, se už nezdá být ovládaný tímto duchem.
Je třeba připomenouti, že v témže období mohou současně
vedle sebe žiti lidé ovládaní kapitalistickým duchem a lidé ovládaní
duchem předkapitalistickým? Nemyslíme.16) Tato skutečnost se
vysvětluje nejednotností sociálního vývoje různých sociálních
vrstev, různých krajů a také individuelní rozlišností lidské osobnosti. Pro všechny tyto okolnosti mohou se jeviti snahy po identifikaci kapitalistického a předkapitalistického období jako beznadějné, i v obmezené oblasti evropské společnosti po Kr. Ve skutečnosti je identifikace zcela dobře možná, jakmile máme na mysli
převahu 17 ) toho či onoho řídícího ducha, převahu, z níž plyne, že
celá společnost ve svých institucích je ovládána duchem nejpočetnějších a nejmocnějších, protože i ti, kteří nejsou jím zasaženi a
kteří jsou ovládáni jiným duchem, musí často — ač-li se nevzdalují hospodářského světa — žiti a jednati ne podle svých přesvědčení, nýbrž podle přesvědčení těch, kteří vytvářejí a řídí sociální
15) v kapitole VI. zkoumáme takovéto okolnosti.
16) Von Below, Probleme der Wirtschaftsgeschichte, op. cit., p. 430.
17) Sombart píše (Der Bourgeois, p. 16), že se musíme odvolati na převahu, neboť žádné období není výlučně ovládáno jediným duchem.
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instituce. 18 ) Ostatně ve společnosti, kde dva nebo více jednotlivců
něco nabízejí (nabídka), x jednotlivců něco potřebuje (poptávka),
je zřejmo, že jakmile jeden z nabízejících (nebrání-li mu v tom civilní zákon, jediný zákon, který má dnes donucovací moc), se dostane do takového postavení, že může snadněji vyhověti poptávce,
jsou jeho konkurenti nuceni jej napodobiti, nechtějí-li utrpěti
značné ztráty, i když při tom musí učiniti újmu svému přesvědčení
nebo ideálům, kterým by byli jinak zachovali věrnost. 19 ) Tato řada
pozorování vysvětluje skutečnost, že v období předkapitalistickém
nalezneme lidi, kteří jsou ovládáni duchem kapitalistickým. A opak
se přihází v nejnovějším období, v období moderního kapitalismu. 20 )
Toto současné trvání různých řídících duchů nemůže nám zabrániti, abychom charakterisovali jisté období, protože v něm vládnoucí třída a sociální instituce, pracujíce v jistém duchu nebo
v souhlase s ním, překážejí, nebo zamezují nebo zakazují pracovati v souhlase s jiným duchem. V období předkapitalistickém člověk, který požívá bohatství individualistický, je odsuzován jako
lakomec; kdo nabude bohatství prostředky pokládanými za nedovolené, nebo i neobmezeným užíváním prostředků dovolených, je
zatracován. 21 ) w Kdo se snaží ve věku kapitalistickém nabýti bohatství pouze těmi prostředky, jež předkapitalistická mentalita pokládá za dovolené, bude asi velmi brzy musit opustiti hospodářské
kolbiště.
Z toho ještě nevyplývá, že prostředky používané kapitalisty
jsou nemravné; pravíme jen, že neobmezené užívání také těch dovolených prostředků kapitalistickým člověkem nebylo by bývalo
schvalováno člověkem předkapitalistickým.
Přel. Stan. Berounský
18) „Současný kapitalistický systém je obrovský kosmos, do něhož se
jednotlivec rodí a který je mu dán, aspoň, jako jednotlivci, jakožto nezměnitelné okolí, v němž má žiti." (Weber M., Die protestantische Ethik, p. 37.)
1») Vzpomínám si, že v malé toskánské vesnici, kde byli jen dva pekaři,
jeden z nich by byl rád v neděli zavřel krám, z úcty k náboženským příkazům, avšak nemohl jej zavříti, protože jeho konkurent ¡by tak asi byl neučinil, a musil tedy míti otevřený krám i v neděli, neboť by byl ztratil své
zákazníky, kteří byli hostinskými a potřebovali také v neděli čerstvý chléb.
150) Když v r. 1776 se měla zříditi diskontní banka ve Francii (viz Bachaumont, Memoires secrětes, sv. 9, p. III.), někteří sorbonští doktoři snažili
se tomu zabrániti, odvolávajíce se na předkapitalistické koncepce. Nějakých
deset let před tím, jak se poučíme z jednoho výnosu z r. 1761, nebyly prvé
nesmělé pokusy reklamy jakožto obchodní pomůcky přijímány příliš příznivě
(Bigo R., La Caisse ďEscompte, 1776—1793, Paris, Les Presses Univ. de
France, pp. 49 a 96—97).
21
) Srv. Fanfani A., Le origini, atd., op. cit., kap. I. a II. Tamtéž konkrétní doklady.
4
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STANISLAV BEROUNSKÝ

CO BUDEME DĚLAT S NEZAMĚSTNANÝMI?
„V lednu stoupl počet nezaměstnaných o dalších 50.000 ..
Zprávy denních listů.

Neustále vzrůstající počet nezaměstnaných, či přesněji řečeno
neumístěných uchazečů o práci, je výstražným znamením celému
našemu národnímu hospodářství. I když snad připustíme, že cifra
850.000, kterou se vykazuje stav neumístěných uchazečů o práci
v lednu 1936, není zcela přesná a i když proti této smutné číslici postavíme potěšující vzrůst počtu osob pojištěných u Ústřední sociální pojišťovny, přece jen nelze popřít, že celková tendence našeho
vývoje nezaměstnanosti je stále la nebezpečně vzestupná, zatím co
v okolních státech je patrné hospodářské oživení, projevující se nejenom v oficielních projevech odpovědných osobností a institucí,
nýbrž — a to je důležitější — také v klesajícím počtu nezaměstnaných. Lze ovšem namítnouti, že oživení jde na vrub zbrojařské
konjunktury. Avšak tato námitka pozbude brzo značného dílu přesvědčivosti, uvědomíme-li si, ěe také u nás, jako nyní ostatně skoro
v celém světě, ta odvětví hospodářského života, která přímo či nepřímo souvisí se zbrojením v širším slova smyslu, vykazují nepochybné zlepšení svého postavení. Jestliže tato příčina hospodářského oživení tedy stejně působí u nás a přes to počet nezaměstnaných neklesá, nýbrž naopak stoupá, tu nelze pro tuto neblahou
skutečnost hledati jiného všeobecného vysvětlení, než že v našich
poměrech budou asi chyběti jiné příčiny, jež jinde příznivě působí
na vývoj nezaměstnanosti. A na tyto rozdíly chceme tu — alespoň
zběžně — poukázati.
Těsně před vypuknutím krise, jejíž počátek je ovšem u nás
oproti západní Evropě a Americe o něco posunut, dokazoval prof.
Schoenbaum, ředitel Všeobecného pensijního ústavu, v jedné zajímavé statistické studii, že asi v těchto letech — kdy, jak víme,
musíme zápasiti s obrovskou nezaměstnaností — bude podle jeho
statistických výpočtů značný nedostatek nových uchazečů o práci.
Jeho výpočty byly mathematicky naprosto správné, protože počítal na jedné straně s normálním vývojem hospodářství, na druhé
straně s abnormálním vývojem populace: měly totiž v těchto letech
přijít na trh práce slabě zastoupené válečné ročníky. Za předpokladu „rebus sic stantibus" byl by jeho výpočet platil. Bohužel, jak
víme, byl předpoklad „rebus sic stantibus" dokonale porušen vznikem světové krise, a tak se stalo, že v těch letech, kdy byl před50

vídán nedostatek pracovních sil, máme jich o hodně víc než dost.
Ozvaly se ovšem tehdy už hlasy, které doporučovaly řešení stejně
jednoduché jako pohodlné, avšak ve svých výsledcích naprosto bezúčinné. Hlásalo se totiž a hlásá se, že úbytek pracovních příležitostí je nejlépe léčiti úbytkem pracovních sil, a to lidských pracovních sil; prostě doporučuje se uměle omezovati vzrůst obyvatelstva.
I když odezíráme od nemravnosti, defaitičnosti a pohodlnosti tohoto také řešení, zbývají tu ještě praktické důvody, které s naprostou rozhodností mluví proti novomalthusianismu jakožto záchraně před nezaměstnaností. Jednak se omezování porodnosti projeví na trhu práce nejdříve za nějakých 15—20 let, jednak s omezováním porodnosti se omezuje také rozsah konsumu; je přece
jasné, že nový přírůstek obyvatelstva představuje až do let, kdy
se objeví na trhu práce, vrstvu neprodukující, ale při tom konsumující. Vidíme tedy, že tento prostředek proti nezaměstnanosti je
velmi dvojsečný: příznivě může působit nejdříve za nějakých 15 let,
ale při tom současně nepříznivě (ve spotřebě) působí hned od toho
okamžiku, kdy se začne praktikovat, a ubírá tak možnost zaměstnání těm, kdož až dosud byli ještě zaměstnáni.
Je proto třeba se ptáti po jiném způsobu řešení nezaměstnanosti, zavrhneme-li léčení nezaměstnanosti omezováním populačního přírůstku a odmítneme-li dva nejzazší, logicky také možné
způsoby řešení: válku a sociální revoluci. Tento způsob řešení spočívá v organisačních přeměnách celého našeho národního hospodářství, jak se nutně podávají ze strukturálních změn, které toto
hospodářství ve světové krisi prodělalo a z nutnosti jeho nového
včlenění do změněných poměrů hospodářství světového. Řešení nezaměstnanosti je otázkou nové organisace celého našeho národního hospodářství.
V „Řádu" se častěji už poukazovalo na obtíže, které vyplynuly
za světové krise z nutnosti vyvážet průmyslové výrobky, při stupňující se autarkisaci někdejších našich dovozních zemí. Tyto obtíže
se ještě stupňují zvláštním složením našeho vývozu, neboť vyvážíme ponejvíce statky massové spotřeby, jichž výrobu je možno
celkem bez velkých nesnází zařídit kdekoliv jinde. A je naprosto
neodůvodněné nečinně čekat, že mladý průmysl v někdejších dovozních státech zřízený, bude někdy — snad po pominutí světové
krise — zrušen (když, jak víme, se mu docela dobře daří) a že
zase budeme moci do těchto zemí vyvážet totéž a tolik, co jsme
vyváželi po válce. Není pochyby, že za těchto poměrů ve světovém
hospodářství nepomůže žádné vnější opatření (na př. měnové),
nýbrž že nezbývá než přikročiti k organisačním přeměnám. Je všeobecně známo, že kromě oboru agrární politiky, nikde jinde k váž4*
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ným celkovým organisačním přeměnám nedošlo, ač po nich nezaměstnanost (jež v té výši, jaké letos dosáhla, je hotovou národní
pohromou 1 ), přímo volá. Avšak naše hospodářská politika, přes tolikeré mluvení o řízeném hospodářství, se patrně domnívá, že se
věci samy dají do pořádku, ačkoliv víra v automatiku hospodářských sil několikaletým selháváním hospodářského mechanismu
musí už být jak se patří otřesena.
Bohužel opravdovému řízení hospodářství brání řada omylů
a pověr, jež bude třeba napřed odkliditi. Abychom jmenovali jen
ty nejdůležitější: Především nutno se rozloučiti s liberalistickou
pověrou neobmezené svobody jednotlivce, kterou prakticky v některých věcech přebírá demokratický socialismus; neboť tam, kde
je ohrožena svoboda vyššího národního celku, tam je třeba obětovati tuto zdánlivou svobodu jednotlivce, opravdové a živé svobodě
národa i každého jeho příslušníka. Oč tu konkrétně jde? Pověra
liberalistické svobody nám brání, abychom zavedli to, nač přišel
už před dávnými lety Stambolijský v Bulharsku, totiž pracovní povinnost, ono sociálně politické opatření, jež se později na př. velmi
dobře osvědčilo v Německu a j. 2 ) Naše sociální politika se nezmohla na víc než na napodobování smutně proslulých anglických
chudinských zákonů „poor laws" z let čtyřicátých minulého století. Avšak jestliže Anglie si mohla při svém bohatství a při neustále rostoucím národním důchodu dovolit přepych demoralisujících chudinských podpor, nejsme v této situaci my, kteří nemáme
bohatství Anglie, a kteří nemůžeme už dnes počítat ani ,s udržením,
tím méně se zvýšením národního důchodu. Proto režim pracovní
povinnosti, který za podporu chce také vykonanou práci (ponejvíce jde o práci na veřejných investicích), který tedy jistým způsobem do národního hospodářství vrací to, co z něho odčerpal, je
v našich poměrech řešení nesrovnatelně zdravější než systém pouhých podpor v nezaměstnanosti.
Avšak řešiti nezaměstnanost jen pomocí pracovní povinnosti,
to jest při současných rozsáhlých veřejných investicích (jichž rozsah je přece jenom obmezen, a to i když by se předpokládala velmi
liberální úvěrová politika), naprosto nepostačí. Je třeba, aby soukromá hospodářství znovu do sebe vssála statisíce dělníků, jež
strukturální krise našeho a světového hospodářství zbavila práce.
1) Mánie relativně největší nezaměstnanost v celé Evropě.
2) Podobné pověry nám -také brání na př. v pensionování přesloužilců,
v zákazu zaměstnání vdaných žen, v omezení ženské práce na ty obory, pro
něž je žena pro svou přirozenost opravdu ustrojena, v numeru clausu na středních a vysokých školách, v samých to opatřeních, jež jsou dnes nutná a
k nimž dřív či později tak jako tak budeme muset přikročit.
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Po tom, co jsme řekli nahoře, je jasno, že jen zřídka kdy budou se
asi moci dnešní nezaměstnaní vrátit do týchž podniků, resp. do týchž
odvětví výrobních, v nichž pracovali před krisí. A tady půjde o ty
nejdůležitější organisační přeměny, jimž se bude musit napomáhat
všemi prostředky finanční, obchodní, sociální a úvěrové politiky.
Tu bude třeba osídliti jistou část nezaměstnaných na zemědělské půdě. Nelze naprosto popříti řadu nesnází, jež budou s touto
akcí spojeny. Předně nedostatek vhodné půdy (odhady inž. Pavla
pokládáme za příliš úzkostlivé), a z toho plynoucí možnost osídlení
nepříliš velkého počtu nezaměstnaných. Další obtíž, jak opatřiti
potřebný zařizovací a provozovací kapitál. Nesnáz může býti také
ve výběru nezaměstnaných, kteří by měli osídlovati. Nelze pochybovat, že nejlépe se tu mohou uplatnit lidé vzešlí přímo ze zemědělství. Kolonisace dělníků průmyslových, i když se děje po předcházejícím školení v zemědělské práci, nesetkává se, jak víme
z Anglie, právě s nejlepšími výsledky. Je třeba ještě připomenouti,
že k zařizovacím kolonisačním pracem je dobře použiti organisace
pracovních táborů.
Avšak vnitřní kolonisace zdaleka nemůže absorbovat všechny
nezaměstnané. Tím však není řečeno, že by to snad bylo opatření
zbytečné. V té situaci, v níž dnes jsme, musí být vítána ne každá
desetitisícovka, ne každá tisícovka, nýbrž každá stovka nezaměstnaných, která se jakoukoliv cestou znovu včlení do výrobního procesu. Avšak velkou část nezaměstnaných bude třeba dostat znovu do
výroby průmyslové. Tu je třeba všemi prostředky hospodářské politiky rozmnožovat pracovní příležitost v těch výrobních odvětvích,
která pracují jednak pro domácí trh, jednak y těch, která mají
relativně trvalou možnost odbytu v cizině; dále, a to je dnes zdaleka
nejdůležitější, záměrně zřizovat a podporovat zařizování těch výrobních odvětví průmyslových, jichž výrobky jsme až dosud dováželi buď zcela neb z velké části z ciziny. Prostředků, jichž lze
k tomu použít, je celá řada. 3 )
Na jeden prostředek proti nezaměstnanosti chtěli bychom
upozorniti. Dosavadní liberalistická hospodářská politika, založená na nesprávném theoretickém názoru o převládajících výho3) Pokud jde o prvou kategorii, upozorňujeme jen tak mimochodem na
jeden zajímavý prostředek, jak možno rozmnožit pracovní příležitost, používaný se zdarem v sousedním Německu. V Německu může si každý, kdo vyřadí
starší automobil nebo nějaký jiný stroj a koupí nový (vyřadí, to znamená naprosto zničí, nikoliv snad dále prodá), odrazit cenu nového stroje od základu
daně důchodové. Nestálo by to za to pomoci touto cestou našemu skomírajícímu průmyslu automobilovému a strojírenskému a zaměstnat tak tisíce nezaměstnaných ?
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dách velkého závodu nad malým a středním závodem, jednostranně
podporovala velký závod a přispívala tak k centralisaci a racionalisaci (t. j. skoro vždy mechanisaci) výroby. Základy této politiky,
pokud byla uplatňována v oboru agrární výroby, byly otřeseny už
před válkou. Není pochyby, že dnes ztroskotává tato politika také
ve výrobě průmyslové. Pokud se totiž celkové výhody velkozávodu
měří na výhodách použité výrobní techniky, podnikové organisace,
racionalisace, na množství vyrobeného zboží, na výhodách cenových, 'poráží, ale nikoliv vždy a všude, velký závod, závod malý a
střední. Pokud však jde o populační kapacitu jednotlivých velikostních tříd závodů, pokud jde o to, jak mnoho lidí relativně ta
která kategorie uživí — a to je dnes ta nejdůležitější otázka — je
velkozávod rozhodně poražen. A před touto nevýhodou velkozávodu dnes, kdy máme 850.000 neumístěných uchazečů o práci, musí
ustoupit všechny možné jeho výhody. Co je mi konečně plátno, že
dostanu jisté zboží, vyrobené velkozávodem o 10'— Kč levněji, musím-li ve formě daní přispívat o 100'— Kč více do toho fondu, z něhož se vyplácejí podpory nezaměstnaným, možná že zrovna těm,
kteří buď jako samostatní malí podnikatelé nebo jako dělníci, zaměstnaní ve středních závodech, byli zbaveni zaměstnání, protože
cenově na velkozávod nestačili. Z toho plyne, že je třeba dělati
dnes spíše živnostenskou a maloprůmyslnickou politiku, alespoň
v těch oborech, kde malý a střední závod je s to vyrobit stejně
hodnotné zboží za stejnou nebo alespoň za málo zvýšenou cenu
jako velkozávod a kde je technicky schopen soutěže. Zajisté nikdo
nebude chtíti, aby kováři dnes vyráběli lokomotivy a žací stroje,
avšak boty může stejně dobře vyrábět malý obuvník jako zmechanisovaný velkozávod, šaty může šít stejně dobře krejčí jako prostějovský velkokonfekcionář a postel udělá truhlář stejně dobrou
jako továrna na nábytek. To nijak neznamená bránit technickému
pokroku a vracet se snad o několik století nazpět. To jen znamená
klásti celkový zájem národní nad parcielní zájmy jednotlivých nižších částic nebo snad dokonce jednotlivců. Příliš přízemně realističtí lidé to snad nazvou irracionalismem. My tomu říkáme skutečné vlastenectví.
Otázka nezaměstnaných není snad jen otázkou jich samých,
nebo snad otázkou politických stran, jež je, dejme tomu chrání a
je politicky representují. Je to otázka celého národa a celý národ
za její řešení odpovídá. Dnes už nelze popříti, že na zdárném vyřešení této otázky závisí přímo existence našeho národa — aspoň
pokud na tyto a jiné strašné vnější síly bytí národů je vázáno.
A toho by si měli být zvláště vědomi naši národohospodáři a politici, kteří všechny ostatní síly a skutečnosti vědomě ze svých
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počtů vylučují. Je paradoxní, jak ti, kteří jsou přesvědčeni o všemohoucnosti svého rozumu a moci lidské, pořád vyčkávají na nějaký zásah jiný, třebaže u nich to bude zase jen zásah vnější a
čistě hospodářský, který se najednou objeví a svede zase všechno
do starých kolejí. Není nic osudnějšího nad toto jejich přání či
optimistickou pověru, neboť při dnešním smýšlení lidí a dnešních
poměrech bude tento zásah mít hrozné následky. Chceme tím říci,
že nebude-li zaměstnanost řešena, bude se řešit sama. Ale toho bychom se neradi dočkali.

VARIA
PETER G. SKALANOVIC

DOBROTA
Článok tento, ktorý je s takýmto všedným nádpisom, bude sa
zdať ceľkom samozrejmým, ba na prvý pohľad bezvýznamným.
Prečo? Hneď odpoviem. Žijeme v storočí pokroku, kultúry a rozvoja na pohľad kulminujúceho. Avšak toto všetko sa stalo príčinou
toho, že svet je úplne zmechanizovaný. A j jeho myslenie. „Žijeme
vo svete znamení, avšak to skutočné, čo znamenajú, sme stratili.
Nemyslíme už veci, ale slová. Ak povie niekto „buk" či sa mu predstaví pred oči ušľachtilý, striebornošedivý kmeň, široko rozložené
konáre, pevne a pekne urastený až do konca rozvetvenia; pevné,
plocho ležiace listy, od slnečného svetla plné skvostného, zlatozeleného žiarenia? Možno! Mnohému však je „buk" len slovom.
Myslí sa ním onen strom, ako peniaz znamená určitú hodnotu číselnú. Ak to vysloví, potom sa možno kmitne letmý obraz jeho
duchom, matná spomienka na akúsi cestu lesom, ale viac nie." (R.
Guardini.) A nečudo potom, že naše myslenie je akési jalové,
prázdne, že slová, ktorých denne počúvame na tisíce, nenachádzajú
v duši človeka hlbšieho pochopenia, nenechávajú v jeho duši hlbšieho
znaku, ale sa tratia, miznú ako tône po západe slnka. Prečo? Odpoveď veľmi ľahká: slová stratily smysel, slová sa zmechanizovaly.
Tu rozhodne bude treba chirurgického noža, ktorého zákrokom musí sa im vrátiť ich pôvodný smysel. Musí sa im dať tá
funkcia, ktorá im patrí, totiž, aby sme za nimi videli tú skutočnosť,
ktorá za nimi skutočne je. Tu musí nastať úplná rekonštrukcia
nášho myslenia a to tak, aby to, čo vyslovujeme, sme zároveň a j
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prežívali. Len vtedy budú slová ako plné klasy, ovisnuté vnútornou plnosťou.
„My ľudia sme zhrubli. O mnohých hlbokých a jemných veciach nevieme už ničeho. Jednou z nich je slovo. Myslíme, že je niečím vonkajším, pretože jeho vnútra už nevnímame. Myslíme, že je
niečím prchavým, pretože jeho sily už necítime. Nesocia, nebije, je
len jemným útvarom zvuku a hlasu. Ale jemným telom pre čosi
duševného. Podstata veci a niečo z našej vlastnej duše, čo sa pred
tou vecou prebúdza, stretá sa a nadobúda výrazu v slove." (R.
Guardini.)
Úlohou ďalších odstavcov bude poukázať na jedno z mnohých
slov (snáď v hodnotení vlastnom, totiž v poradí slov ani nie tak
závažné), ktoré zo svojho vnútorného kúzla tratí čím diaľ, tým
viacej. To slovo je d o b r o t a. So dňa na deň tratí obsah a stáva
sa ozvenou, znakom zvuku a keď ho počúvame, sme prekvapení
akýmsi zvláštnym, bolestným dojmom. Pozastavme se teraz nad
významom tohoto slova — dobrota — a usilujme sa ho vysvetliť
a dôkladnejšie opísať. Čo značí? Aká je jeho definícia? — Dobrota
to je prelievanie vlastnej substancie do iných. Dobrota to je alter
ego. Staviame iných na miesto vlastného „ja", zamieňame si s nimi
miesta, a to tak, áe v tej chvíli stane sa naše „ja" kýmsi iným a
ten iný našim „ja". Vtedy náš egoizmus prijíma na seba vzhľad
altruizmu, úplne inú formu v prekryštalizovaní sústavy kresťanstva.
Aká je genealógia dobroty? Keď myslíme na Boha, o Bohu,
musíme hovoriť o ctnosti, čiže u Boha, u Toho Večného a Najsvätejšieho je oné prelievanie vlastnej substancie na iných. To slovo
je dielom stvorenia a stvorenie dobrotou Boha. A z nej, sťa z horského žriedla vytekajú všetky možnosti, moc a požehnanie. Vo svojich prejavoch zrkadlí ona svoj nebeský pravzor. Mizne v tajomstve
večnosti. Je božskou, ale a j ľudskou, lebo v ľudskej duši vyviera
práve tam, v tom mieste, v ktorom obraz boží ostal najhlbšie vrytý.
A ipreca koľko je na svete izla, nešťastia, biedy, srdcervúcich
výkrikov a tomu podobných ťažkostí! Chybuje nám pravá, vo svojom význame špecifická dobrota, taká, ktorá všade so sebou nosí
radosť a ktorá uľahčuje žitie, lebo jarmo žitia, už či sa v tej, alebo
v onej forme prejavuje, gniavi ľudské bytosti svojou ťarchou až
ku isamej zemi, že sa zdá, akoby zúfali. Je mnoho ľudí, pre ktorých
je žitie niekedy do neznesenia. Veď sám hriech stačí, aby ctnostnému človekovi urobil život neznesiteľným, keď si pomyslí, čo je
v tej chvíli hoden jeho duševný život. Trpíme a cítime sa nešťastlivými veľmi často preto, že nášmu citu spravedlivosti dáva žitie
neprestajné rany a stály boj, či lepšie zápas so svetom nedovolí,
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aby sa tie rany zahojily. Zú ľudia, ktorí tak životne cítia krivdu,
že im to nadobre paralyzuje sily. To preto, lebo ich život cíti ťarchu krivdy od nich samých uznanú, a ak si vytkli určitý cieľ, zato,
že nemajú sily, nemôžu po určenej ceste napredovať ku konečnému
cieľu. A tu, keď je dobrota chápaná a ponímaná v celej svojej bohatosti, skrývajúcej sa za týmto slovom, vystupuje ako starostlivá mater, aby všetky překážky, ktoré sa stavajú do cesty, úplne
odstránila. Všemožne (sa usiluje, aby každý jej čin, keď už až do
koreňa nevyvrátil zlo, aby to aspoň uviedol do rovnováhy. Ale to
je nie všetko.
Keď Boh stvoril svet, chcel aby sa človek v ňom dobre cítil,
aby bol šťastný — a dobrota si praje to samé. Boh udelil človekovi silu, aby bol šťastný a túto moc. túto silu riadi dobrota.
Žehnájúc svetu, tým samým rozkázal mu Boh, aby bol šťastlivý —
dobrota vysiela svojho genia, aby svet, ktorý znevážil v raji rozkaz
Boha, znova sa mohol navrátiť do stavu šťastia. Dobrota je rytierom človeka vo všetkých svojich prejavoch. Od ktorejkoľvek
strany sa na ňu pozřeme je najneodškriepitelnejšou pozostalosťou
obrazu Boha, na ktorého podobenstvo sme stvorení.
Čo však ľudia dneška? Tí vytvorili si Boha na svoj obraz a
na svoje podobenstvo. Každý inakšie. Inakšie idealista, inakšie materialista, pozitivista, racionalista, senzualista atď. A preto, keďže
je dobrota obrazom samého Boha, je tiež u každého iná. Každý ju
inakšie chápe. U každého má za svojimi literami inakší svet, inakšiu funkciu, ba ju úplne tratí a stáva sa púhym shlukom siedmych
litier. Stáva sa telom bez života. Mŕtvoľou.
Človek vplivom šialeného tempa oslepol, onemel, ohluchol. Stal
sa úplne bezcitným. Ani trocha pochopu nemá pre obrovský svet,
ktorý sa skrýva za slovami. Všetko toto sa mu stalo cudzím, ba
lepšie nepriateľským. Nežiari mu už zo slova myšlenka božia. Nejaví sa mu v pokoji spojené ľudstvo. Slovo a obrovskej krásy svet
za ním stáva sa mu roztrhaným zdrapom, nesúcim aby si človek
oprel oň oči. A keď niekedy počuje človek toto slovo, zastane síce,
počúva ale zároveň a j hluchne, vzpomíná a zabúda, ale pravý
smysel už nenachádza, lebo ten už dávno zabil svojou zverskou
dravosťou — chudák — na svoju najväčšiu škodu. Ľudia tak otupeli, že už ani necítia bolesť týchto slovných zdrapov.
Dobrota — slovo plné tajomstva. Slovo jednoduché, jasné, nesobecké, ktoré je ochotné utrieť slzu, podať krajec chleba, obviazať
rány, zastrieť nahotu atď. Slovo hlboké, bezodné, plné mystéria a
moci. Opravdivý obraz plodnej Prapríčiny, z ktorej prúdi život a
z neho toto slovo, ktoré hovorí o tajomstve božom a ktoré ľudia
úplne zhumpľovali, lebo sami otupeli.
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Avšak toto slovo a jemu podobné mnohé, ba všetky musia sa
stať symbolami vecí, zvučnými telami duševných udalostí. Sv. Otec
pápež Pius IX. bol povedal celému svetu jednu hlbokú pravdu, keď
žiadal od ľudí, aby vrátili slovám ich pravý smysel. Lenže kým
ľudia prídu nato, že pocítia bolesť pri pohľade na franforce slov
svojej každodennej konverzácie, ujde veľmi mnoho času. Na toto
sa musí zrodiť nová generácia, ktorá ten smysel bude hľadať a po
dlhom blúdení a bolestnom putovaní najde. Dá to síce mnoho námahy, mnoho obetí si bude žiadať za výkupné, ale akí budú šťastní,
keď začne prekvitať nová, živototvorná kultúra, ktorá bude opäť
nachádzať vo slovách formu a životné mystérium.
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POHÁDKA 0 ČERTU UČITELSKÉM
M o d l e n í ve š k o l á c h

na

Slovensku

»Přítel ze Slovenska píše: Jsem již pátý rok učitelem
na měšťanských školách na Slovensku, vystřídal jsem již několik míst a všude bylo zavedeno modlení před a po vyučování. Často mne přešla trpělivost asistovat při tom — dětmi
samými naprosto »bezbožně« odříkávaném — povídání. Modlit se samozřejmě sám nemusím, ale chtěl bych vědět, na základě čeho je toto modlení zavedeno a zda je učitel povinen
při tomto modlení asistovat. Mohu odmítnout tuto účast při
modlení ?
Na otázku, položenou v tom smyslu panu řediteli, bylo
mi odpověděno, že to bylo zavedeno na základě usnesení rodičovského sdružení. Je samozřejmé, že toto usnesení bylo dílem kněží, avšak má rodičovské sdružení právo usnášet se
o takových věcech?«
»Volná Myšlenka« ze 17. ledna 1936.
Její Odpověď je v pohádce kursivou.

Milé děti!
Jak jsou krátkozrací ti, kdož tvrdí, že pohádky už dnes nejsou!
Že už není čertů, princezen, draků, měst potažených černým či
červeným suknem na znamení smutku či radosti! Povím vám pohádku o princezně, o smutném i veselém městě, o peklíčku,
pohádku plnou čertů! I drak tam bude. A uvidíte, že je to pohádka
opravdová, skutečná a ze života. Přečetly-li jste si dříve povídání
zde nahoře otištěné, seďte nyní klidně a poslouchejte!
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Za devatero horami, za devatero řekami žil byl šťastný lid
v štastném městečku. To město bylo podivuhodné tím, že tam bylo
mnoho dětí. Hezkých a zdravých dětí a ne neposednějších než děti
bývají. Rodiče vedli své děti k bohabojnosti, práci a lásce. Tak si
tam pěkně žili, až tu náhle jednoho dne se v jeskyni u města usadil
drak. Zcela zvláštní drak tříhlavý, jménem Pedagogický, a žádal
aby se mu celé městečko klanělo a přinášelo oběti. Nejdříve chtěl,
aby všichni v městečku měli světový názor shodný s nejnovějšími
vědeckými poznatky. Ubozí měšťané lkali a prosili, že tomu nerozumějí, že se od pradávna dívali na svět přirozeně a nepokrouceně,
ale nebylo jim to nic plátno. Drak Pedagogický trval na svém a tak
mu obětovali, jak si přál. Brzy ¡se však této oběti nasytil a žádal
novou: Aby se zavedla na školy globální metoda. Měšťané zase
lkali a naříkali, ale nic naplat, drak Pedagogický musil dostat svou
oběť. Ale za nedlouho žádal nové oběti: „Vaše město je ještě málo
pokrokové! Školství je stále na úrovni temného středověku! Zřídíte rodičovské sdružení, z něhož jednoho po druhém vyzkouším
z laické morálky a z věrnosti k pokroku. Kdo neobstojí toho sežeru."
I byl z toho veliký pláč a nářek. Král se zavřel do své nejtajnější komnaty, aby se postil a žalem nad svým městem usýchal.
Měšťané potáhli město na znamení smutku černým suknem, zakázali hrát v biografech a metali los, na koho padne smutný úděl být
členem rodičovského sdružení. Vylosovaní občané pak v truchlivém
průvodu příbuzných a sousedů byli vyprovázeni ke škole, kde v tělocvičně se sešla ustavující schůze rodičovského sdružení.
Vystoupil šedovlasý kmet, vážený měšťan a pravil: „Boli sme
bohabojní a mierumilovní ľudia, naše deti nás poslúchaly, ctily,
nikdy sme nemali nič so súdami a úradmi, ale čo sa tu usadil ten
drak pedagogický, vládne samý svár. S učiteľmi nevychádzame,
a s dětmi to ide čím ďalej tym horšie. Dnes máme prinesť novú obeť
nášmu drakovi! Cert aby vzal to celé vyučovanie do rúk!"
A sotva toto rozhorlený kmet vyslovil, v tělocvičně zadunělo,
dveře se otevřely a vešel cizinec, pěkně ustrojený, zadumané tváře,
úhledný brunet. Napadal na levou nohu — nebyla to noha, bylo to
kopyto — a ukloniv se pravil: „Jsem český učitel, organisovaný
stavovsky i ideově, byl jsem poslán zdokonalovat děti a vésti je
k vyššímu stupni mravnosti".
Rodičovskému sdružení se úhledný mladík líbil a tak se hned
ujal vyučování. Učil a učil, jak pokrok je nezadržitelný, náboženství
opiem lidstva a kterak nemanželský ministrant, jemuž byl děkan
kmotrem při biřmování přepadl učitelku domácích nauk ve výslužbě*). Pokud zbýval čas, všímal si též psaní, čtení, počtů.
*) Kdo nevěří, ať si to přečte ve Volné myšlence ze 17. ledna 1936.
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Na konci vyučování, jak bylo zvykem, děti vstaly, udělaly kříž,
sepjaly ruce a jaly se modlit. To bylo však velmi zlé pro pana
učitele — neboť to byl čert. Zatmělo se mu před očima a pocítil
nevolno od žaludku. Z jiných pohádek je dostatečně známo, jak
tito úhlední, na levou nohu napadající páni se smolnými vlasy
v mysliveckém úboru (může býti i učitelský, jak vidíme) šíří kolem
sebe pronikavý sirný zápach a jaká muka jim působí znamení kříže I
Stěží vydržel pan učitel muka, jež mu způsobily děti smutného
města černým suknem stále potaženého. Ihned odletěl do rodičovského sdružení a hrozně láteřil: „S jakým temným středověkem
jsem se to setkal! Jaké to „bezbožné" odříkávání — povídání/"
Vstal opět bělovlasý kmet a omlouval se panu čertu: „Nech sa
pán učiteľ nehnevá, ale naši synkovia sa vždy modlili a budú sa
modliť!"
Druhého dne zase tak — středověká scéna dětí se opakovala.
Všecek zsinalý, vypouštěl vztekle ¡svůj obvyklý pach, kroutil se
a hekal, až pak v zoufalství odletěl rovnou do své ústřední ideové
organisace, obvykle v pohádkách nazývané peklem. Padl na kolena
rovnou před panem předsedou Luciferem. Tomu zatím podávali
zprávu různí čertíci. Tak jeden z Pardubic hlásil: Kurs laické morálky pro středoškoláky se vžil a účast na něm je trvale 70—80
žáků. Abychom vyhověli práni obecenstva a požadavku doby, otvíráme další kursy *) Jiný čert hlásil, že jedna krásná docentka se
zavázala přednášeti na světovém kongresu Volné myšlenky, prodlouží-li jí tři vlasy o šest centimetrů. Byl s hanbou poslán zpět,
aby vrátil vlasy a úpis se slevou na dráze chytré docentce. Pak
přišla řada na pana učitele ze smuteného města. Br. předseda Lucifer vyslechl jeho bolest a rozhodl: »Jak jsme již oznámili v í9. č.
min. ročníku našeho časopisu, vydáme o těchto věcech zvláštní
brožuru. Je již téměř celá napsána a přijde našim přátelům — jak
patrno — velice vhod. Všichni učitelé, kteří mají zkušenost s modlením dětí před a po vyučování, musí potvrditi, že to dětské modlení žádným modlením není, nýbrž bohaprázdným
odříkáváním
slov, jimž děti nerozumějí a při němž myslí na vše možné, jen ne
na boha a na svůj poměr k němu. Člověka, který nábožensky cítí,
musí to urážet a nás, kteří v boha nevěříme, to utvrzuje v přesvědčení o zbytečnosti a nevhodnosti modlení vůbecŕ) Tak a běž nazpět, nic na to nedbej, příteli! Učitel políbil Luciferův spár a vrátil
se do pedagogikou zmučeného města. Aby ráno se vyhnul nenápadně dětskému zvyku, který tak krásně br. předseda mu vyložil,
*) Kdo nevěří, ať si to přečte ve Volné myšlence ze 17. ledna 1936.
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rozhodl se, že s dětmi nebude ten den ve škole, ale že půjdou za
zpěvu bezbožnických písní do chrámu přírody, aby se naučily jí
rozumět, jak si kdysi drak v městě přál. Ale chyba lávky! Šlo se
nešťastně okolo kostela a tu se děti zbožně pokřižovaly. Do pana
učitele zase jako když praští, hekl, začmudil a rovnou jako střela
do ústředí. Tentokrát už br. předseda Lucifer nebyl tak shovívavý.
„To si nedovedeš poradit?", zařval na ubohého učitelského čerta.
„Neznáš výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne
9. května 1919 č. 5.125? Nevíš, že modlení před a po vyučování
zachovalo se u nás setrvačností, protože za Rakouska, které bylo
protektorem katolické církve, bylo obecně zavedeno? Nesnášéliví
církevníci chtějí ještě dnes donucovati učitele i děti bez vyznání
nebo jiného vyznání, aby se modlili jejich modlitbičky a tím je
preparovali pro svoje politické a náboženské cíle!*) A už ať tě tu
nevidím."
Ubohý čertovský učitel se vrátil s malou myslí. Co jen si
počne! Byl to takový malý český čert, který neměl rád násilí, raději
všechno po dobrém, drobnou uvědomovací prací a tiskem, ne jako
jeho přátelé hakenkrajclerští čerti, kteří by dětičky hned šoupli
do koncentračních mateřských škol. Povídá si tedy „Obrním se
trpělivostí!" a šel do školy. Dětem řekl: „Pomodlete se!" a rychle
vyšel ze třídy, jako by byl něco zapomněl. „Tak to bude dobré,"
myslil si procházeje se po chodbě a stíraje si s čela ledový pot,
který se mu vyrazil už při pomyšlení, že děti se vůbec někde ještě
modlí. Za chvíli si povídá, když vzdálený zvuk hlásků zmlkl: „Konečně je mi lépe." A vešel do třídy. Oh, jak špatně si to vypočítal!
Všechny děti byly se svou modlitbou hotovy, jen nejmenší holčička, která si ve všem dávala na čas, teprve dělala pozorně znamení kříže. A že to byla vzácná holčička, sama králova dcera jediná, princezna, zařval čert tak hrozně, že vyskočil ze své učitelské
kůže a s hrozným puchem proraziv strop i střechu, odlétl zpět do
Pekla, aby se už nevrátil do pedagogikou zmučeného města a s potupou vypomáhal v pekelné kuchyni sestře Káče. Ta díra ve stropě
se uchovala do dnešních dob a je hlavní atrakcí města. Ukazují ji
za nepatrný poplatek turistům, řkouce: „Tadiaľto vyletel český
učiteľ, ktorý nesnašiel znamenie kríža."
A co ten drak, ptáte se, děti? Nu, to přišel do města jednou
hloupý Honza, draka zabil a za odměnu dostal tu roztomilou princku.
A jestli nezemřeli, žijí podnes. Právě tak to lze říci o Volné myšlence.
VZDORO S LAVIČEK
*) Kdo nevěří, ať si to přečte ve Volné myšlence ze 17. ledna 1936.
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POZNÁMKY
POMLOUVAČUM NE-BEZDĚČNÝM A JINÝM UPRAVOVATELŮM
NAŠICH CEST. Obklíčeni řetězem pomluv n i k o l i v b e z d ě č n ý c h , ale
v mnohých případech dobře vypočítaných a obrácených k cílům velmi průzračným, jsme nuceni proti těmto pomluvám postaviti slovo své a postaviti
mluvu svou, slovo jasné a řeč srozumitelnou. Víme, že to bude marné u těch,
jimž »srdce ztučnělo« a kteří majíce uši, slyšet nechtějí a kteří majíce oči
schválně je přimhuřují, aby vidět nemuseli, a také bychom tak nečinili,
kdyby jim bezděčně nedopřávali sluchu lidé moudří a vážení, z nichž někteří odůvodňují své jednání chabým rčením, že jak koupili tak prodávají,
nestarajíce se příliš o to, co koupili, od koho a nejsou-li to věci podezřelé,
pašované nebo kradené. Je-li už řeč o kupování a prodávání, pak při takových obchodech je třeba dbát velké opatrnosti, zvláště uzavíráme-li takový
kup s podomními obchodníky, kteří mívají vesměs zboží vyřazené a neobstojné, hřebeny, z kterých při pročesávání hustších vlasů zuby se snadno
vylámou, nože tupé, že jimi nelze uříznout ani pořádný prut na mrskut
a zrcátka zkřivující všechny předměty, takže těchto věcí od podobných
povsinohů je lépe nekupovat, a jestliže v některé slabé chvíli jsme se již nechali napálit, pak je dobře koupené věci vyhodit co nejdříve na hnojiště.
Kupujeme-li od lidí jiných, ani tu nebude na škodu, když nabízené zboží před
koupí důkladně prohlédneme, není-li nakažené nebo úplně shnilé, a když je
prohlédneme ještě jednou před prodejem, nechceme-li napálit další kupující.
Nevíme, jakými regulemi se spravují obchodníci, překupníci, kupující a prodávající, ale podle našeho mínění by měly podobně vypadat. Neobchodujeme
se žádnými věcmi, ale naše regule vzhledem k jiným lidem jsou takto stanovené a nemůžeme od nich ustoupit. Co se týče shora uvedených podomních pomlouvačů, je jim třeba připomnět, že ze slova p o m l u v a pouhou
záměnou jediného písmene vzniká slovo p a m I u v a, které scházejí všechny
náležitosti řeči pravdivé, jasné a přesné. Jedněmi z těch, kteří zapomněli
skutečnou mluvu, byli jsme nazváni literárními esthéty, literární společností a klikou, lidmi sebevědomými, výtržníky a neokatolíky, druhými, těmi
s politickým talentem, kteří jdou na všechno velkoryse, jsouce zvyklí obchodovat ve velkém, fašisty, monarchisty, komunisty, a kdož ví jakými ještě
potvornými jmény.
Ujišťujeme, že tyto a jiné pomluvy nás nikterak netrápí. Víme, že to
jsou zbožná přání určitých lidí, kteří by nás rádi spatřili na těchto cestách,
kde již mnozí z nich jako najatí pochopové čekají v záloze. Víme také, že
podobných škodolibých upravovatelů cest v budoucnosti ještě přibude, ale
protože nejsou zvyklí kopat ve skalách, na nich stavět a nosit trpělivě břemena, břemena občerstvující a posilující, stavějí tyto své cesty na písku,
prachu a bahně, takže nohy chodců opatrných je snadno a hned při prvním
kroku rozeznají, nebo se jim zdaleka vyhnou, jsouce pamětlivy toho, co zpívá
Církev v Písni Písní: »Umyla jsem nohy své, kterak je poskvrním« (V. 3.).
A tak budou kráčeti po cestách těch poslů, o nichž Isaiáš zpívá: »Jak krásny
nohy zvěstujících pokoj.« (LU. 7.) Lehké nohy průvodců kráčející přes propasti a hory a činící je schůdnými pro naše kroky příliš těžké a nejisté. Pod-
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pírají nás a unášejí, jsou naším občerstvením i silou, vrhají nám na cestu
oslňující světlo, odívají nás do něho a chrání lépe než hradby měst.
Tak chceme kráčeti podle hudby jejich kroků, podle taktů dávaných
Božskou Politikou, již zde na zemi spravuje a ostříhá Církev. Jí se podrobujeme ve všem. To je Upravovatelka našich cest. A nejsou to už stezky naše,
ale je to cesta její, neboť ona vede všechno jedině pravou cestou. Posloucháme
pouze této Politiky, její cíl je naším cílem a naším pravým domovem. Do jejích
rukou skládáme všechnu svou naději a budoucnost. Vyvedeni z tmy věčné, občerstvení a uzdravení radujeme se nyní z hlasu volajícího nad všemi horstvy
a dolinami, nad moři i hvězdami: »Já jsem Cesta, Pravda a Život.« Nuže,
kdo nám chce ukazovat jinou cestu? Jak chtějí oni pošetilci někomu ukazovat a stavět cesty, nemajíce k tomu než bláto, písek a bahno, jak chtějí
budovat cesty, když nevědí, kam mají vést? Jak mohou mít k tomu odvahu, jestliže neslyší co »Hlas volá: Na poušti připravte cestu Pánu, srovnejte stezky našemu Bohu« (Isaiáš 40. 3.) a »Připravte cesty Páně, přímé
čiňte stezky Jeho« (Marek I. 1.). Nadarmo kráčí, kdo jde po cestách jiných,
nadarmo pracuje ten, kdo staví cesty jiné.
A my prosíme Boha o sílu, abychom na Jeho cestě vždy setrvali a aby
nás opásal žhavým mečem víry na obranu proti nepřátelům číhajícím v temnotách. A prosíme Svatého Michaela Archanděla o jeho ochranu a přispění
v tomto boji a jestliže padneme do prachu, aby nás opět pozvedl a abychom
tak s jeho pomocí mohli znovu svěže vyrazit k branám Domu Života. F. L.
Z NOVÝCH KNIH ATLANTIDY. Letošní vydavatelský program Atlantidy byl ve znamení podivuhodné ucelenosti. Po Schwobově K r á l i s e z l a t o u m a s k o u přinesl tři knížky, které přes své rozdílné ražení vycházejí z téže umělecké tradice. Především je zde zastoupen Villiers de 1'IsleAdam svými K r u t ý m i p o v í d k a m i , vycházejícími v úplném vydání a
v úpravě, jež právem přináleží těmto kouzelným ukázkám Villiersova umění.
»Kruté povídky« jsou beze sporu jádrem Villiersova díla; jsou nejucelenějším
výrazem nebezpečné a zrádné svrchovanosti Imaginace, kterou byl tento
umělec obdařen a pod jejíž vznosností často umdléval. Ježto v nich převažuje
pohled ironický a ježto je tato ironie spravedlivě vyvážena bídou věku, jemuž
se Villiers vysmívá, není zde umělec sváděn pathosem Iluse jako v A x e] o v i, ani pathosem Ironie samé, jako v B u d o u c í E v ě . Obě tato díla
nesla pečeť vzpoury. »Kruté povídky« jsou ve znamení poslušnosti. Odtud
jejich rovnováha. Ačkoli se i v nich vychází z rozkladu a z marnosti věcí,
zaznívá jejich slovo tónem pravé krásy, jež vychází z radosti a v níž není nic
z umělých rájů iluse. Takové »Slečny de Bienfilátre« nebo »Vox populi«, nebo
i »Zvěstovatel«, v němž Villiers využívá všech možností své imaginace, jsou
jedinečnými doklady pro schopnost umělce objevovat v porušenosti věcí jejich pravou podstatu i tam, kde se zdá již zcela ztrávena a rozložena. —
Druhá kniha, která sem náleží, jsou H i s t o r i c k é v i n ě t y Bernarda
Capese. Capes ovšem nemá té hloubky umění Villiersova. I jeho vidění vychází z ironie s tragickým přízvukem, ale není tak přesvědčivé — z důvodů
čistě materiálních. Capes hledá výraz pro své vidění v Historii; jeho »Viněty«
jsou jakýmisi symbolickými zkratkami osudu velkých historických postav,
v nichž se — obyčejně pod maskou historické pověsti s nadpřirozeným zabar-
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vením — má objevovati tragická marnost jejich úsilí. Tam, kde autor zachovává práva Historie — jež se nejméně ze všech věcí dá mistrovat poesií —
dosahuje plně uměleckého účinku — jako třeba v povídkách Elfrida nebo
Kaplan z Toveru; jindy však jeho gesto selhává prostě proto, že jeho imaginace tu zachází s historií příliš libovolně. (Ludvík XIV., Napoleon.) —
Poslední z této trojice je K a š p a r N o c i od Aloysia Bertranda. Tento
umělec z počátku minulého století připomíná v mnohém svého současníka
E. A. Poea i dovršitele jedné tradice francouzské prózy, Marcela Schwoba.
Zejména některé prózy z oddílu Silvae upomínají velmi na Schwobovy Mimy
z Lampy Psyche; dále však tyto příbuznosti nejdou. Možno říci, že Bertrand
končí tam, kde Schwöb začíná; jejich svět je stejný, ale kdežto u Schwoba
se setkáváme se svrchovaností, kterou dává umělci uchopení pravého smyslu
jeho světa, znamená pro Bertranda jeho vidění mnohem spíše něco jako
vnitřní posedlost, která není reálně dost zvládnuta. Je to vidět dobře zejména
tam, kde Bertrand nahrává na motivy démonické a kouzelnické (Noc a její
kouzla). Tu vychází jeho hra — táž hra, která při stejných motivech má
u Schwoba hluboce reálný smysl — často na prázdno a vyúsťuje v pouhou
sugesci psychologickou, v pouhé zaznamenávání zkreslených stínů místo evokace reality, která je vrhá. Potvrzuje se nám zde zkušenost, že do jistých
záludných her se světlem a stínem se může pouštět jen umělec velmi pevného
a jasného zraku — jako je právě Marcel Schwöb. U Bertranda tomu tak
vždycky není; právě v těch tmách, jež prostupují jeho uměleckou doménu,
často nevidí jasně, a tvar, který z toho vychází, je pouhým tápáním, nikoli
zachycením. O tom svědčí také úvodní evokace K a š p a r N o c i , krásné
podobenství touhy a bolesti umění, zvrtačené nenapravitelně posledními čtyřmi stránkami s jejich »dábelskou« pointou. — Naproti tomu tam, kde se Bertrand zdržuje psychologických a imaginačních hříček a kde se soustřeďuje
na věci, nikoli na stíny, nacházíme stránky, jež napsal skutečný umělec,
mistr slova a evokátor plnosti reality.
tv
LISTY Z ČÍNY. (P. Karla Slavíčka Listy z Číny do vlasti. Edice Delfín 1935.) Těch osm listů českého misionáře z 18. století je pozoruhodným
doplňkem ke studiu českého baroka. Osvětluje kulturní činnost našich jesuitů
se stránky misijní, která byla dosud silně zanedbávána. P. Karel Slavíček
byl jedním z osmi učených misionářů, jež vyslala česká jesuitská provincie
do Číny, a jistě není mezi nimi postavou nejméně výraznou. Jeho listy jsou
svědectvím o duchu pokorné kázně, který oživoval Tovaryšstvo a který
vyniká velmi výrazně u tohoto kultivovaného učence, dávajícího svou inteligenci zcela do služeb víry a podepisujícího se »poslední syn a pokorný sluha
v Kristu« — nehledíme-li k tomu, že jsou i důležitým dokladem pro poznání
dějin odvážných čínských misií, vztyčujících korouhev víry na nejnepřístupnější baště Asie. Za tuto knížku jsme vydavatelům opravdu vděčni.
tv
BL. JINDŘICH SUSO: MYSTIKOVO SRDCE. (Vyšehrad 1935.) Pro
toho, kdo chce mít představu o pravé mystice, bude tento překlad Susonova
Exempláru bohatým pramenem poučení. V tomto duchovním životopise »snoubence věčné Moudrosti« promlouvá slovem živým a silným ona prostota
středověké křesťanské duše, která otevírala všechny poklady ducha a která
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získavala všechno, poněvadž všechno obětovala — i vlastní utrpení, jeden
z největších pokladů tohoto světa. »Pane, Pane, ty samojediný trpíš, ač jsi
nezasloužil utrpení« — toť poslední, svrchovaný výkřik pokory, jímž se obětuje i plnost utrpení. Slovo, kterému se ovšem těžko porozumí v tomto věku
křesťanů, utěšujících se rčením o Bohu, který nežádá mnoho. Ale přesto
slovo, které zůstává mírou plnosti.
tv
SV. SVORAD A BENEDIKT, SVĚTCI SLOVENSKA. Vstup národů
do dějin Evropy jest spjat s jejich pokřestěním; mezinárodní hagiografická
literatura latinská si těchto zisků zřetelně všímá. Legitimací rovnocennosti
s ostatními národy jest národní svatý, v raných dějinách národů lze takřka
mluviti o nacionalismu pod ochranou národních světců, o nacionalismu křesťanském. Legendy dobře vědí o ohniscích křesťanství, irském i jihovýchodním, zisk či ztráta národa pro křesťanství jest událostí obecných dějin křesťanských, jež tyto národy zabírají. Tak také ztráta Moravy, kterou napadla
»saeva gens Ugrorum«, cítěna až v Kolíně n. R. ještě r. 965 jako škoda obecná; známé jest označení Vojtěcha za apoštola národů, který sítěmi víry ulovil, Kristu Polsko a Uhry a chystal se na Prusy. Křesťanství uherské si za
sto let po obrácení uvědomuje v »legendě větší«, že národ maďarský byl
v rukou Božích metlou na západní svět. Prvou legendou uherskou jest však
legenda Maura, biskupa v Pětikostelí o sv. Svoradu a Benediktu, světcích
Slovenska, a starších vrstevnících Maurových, vzniklá mezi lety 1064—1070
(1075). Její pečlivý rozbor podal R. H o l i n k a v »Bratislavě«. (Viz zvi.
otisk.)
Svorad (Zoerardus) přišel v 1. 1003—1007 z (některé) polské země na
Slovensko, vstoupil do benediktinského kláštera sv. Hypolita na Zoboru, kde
také přijal jméno Ondřej, žil však poustevnicky se svým žákem Benediktem,
patrně Slovákem, na Skalce u Trenčína až do své smrti (asi 1030), v níž jej
Benedikt (asi r. 1034) mučednicky následoval. Krátká legenda Maurova,
krásná svojí prostotou a důvěryhodná, představuje prvé životem vyznačené
stadium písemné fixace paměti světcovy. Život Svoradův jest vyznačen újmou
v jídle a spánku, tuhou prací, následování Krista jest motivováno čtyřicetidenním postem, život, který zanechává svatou pověst (fama), ověřenou zázraky za světcovy zásluhy (merita). Legenda svým světem a podobou zřetelně se hlásí do doby Maurovy: náboženství té doby označováno jako hrubé,
v začátcích, Štěpán, jako geyza, jest pouze christianissimus rex, jest panovník augustiniánský, mírový kníže (bonus rector), také Benedikt i Svorad
jsou vyznačeni přívlastky zdrženlivými (beatus, venerabilis), teprve o mrtvém
řečeno sanctus. Legenda nikterak nepřehání, vidění anděla jest chápáno jako
extase, umrtvování opásaným řetězem jest sice nový motiv, ale zázraky po
smrti světcově jsou typické pro svou dobu. Byť jest rukopis značně pozdější
(14. st.), lze věřiti době vzniku i autorství, Maurus, hlásící se za autora,
dobře rozlišuje vyprávění Benedikta i opata Filipa. Kult světců byl nepochybně nejdříve na Slovensku, legenda Maurova značí pak sankci diecesního
biskupa, která stačila v této době k uznání svatosti. Tak se svatí slovenské
diecese stávají patrony Uher, jimž jsou oficielně od r. 1083 spolu se sv. Štěpánem a Imrichem. Pečlivá a informovaná studie Holínková rozšiřuje užitečně práce Chaloupeckého a přináší nové poznatky. Život sv. Svorada a Be-
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nedikta jest odleskem a v jiné souvislosti s životem pěti polských bratří, oba
benediktini-eremiti jsou pak následovníky sv. Romualda v Pereu v Itálii.
H. po prvé upozorňuje na hnutí italských asketů, odlišné od hnutí clunijských
prelátů, programových reformátorů, a uvádí se zdarem oba světce v souvislost dobovou. Dobře jest vypozorováno, že opat Filip měl politické vztahy,
Zobor a Panonská hora, milá Štěpánovi, nebyly spjaty jen mnišskými ideály,
byť aktivní účast kláštera v anekčních a centralisačních snahách Štěpánových nebyla zřejmá, jest zajisté pacifikační a konsolidační. Také doba příchodu Svoradova na Slovensko má význam politický. Holinka se vyslovuje
pro politickou jednotu československých zemí v druhé polovici 10. věku.
Šťastně kritická ruka H. přináší řadu dobrozdání k znění jména, ke kultu
(na Moravě poč. 13. st. v Olomouci doložen), k původu Svorádovu, ke kultu
sv. Jimrama, ukončených vskutku kritickou edicí legendy Maurovy. K. D.
NOVÁ REVUE NĚMECKÝCH KATOLÍKtT. Dnes, kdy je stále více
zřejmo, že nic kromě Víry nemůže obnoviti pokoj mezi národy, a že to platí
zvláštním způsobem především u nás, je třeba vděčně vítat každý podnět,
který vzchází z tohoto poznání. Zdá se nám, že jedním takovým podnětem,
jakých je svrchovaně třeba, je založení nové německé revue V o 1 k u n d
G1 a u b e, jež začala právě vycházet v Praze za redakce W. Krause. Pokud
lze soudit z prvního čísla, jsou si její spolupracovníci dobře vědomi pravého
místa, jež zaujímají Němci v katolickém řádu evropských národů, a úkol,
jejž si postkvili jakožto Němci, jichž vlastí jsou Čechy, je velmi reálný a významný: vycházejíce ze svého postavení hraničářů, chtějí »dávati podněty
a otvírati nové vyhlídky se zřetelem k obnově míru mezi národy skrze křesťanství«. Chtějí býti průkopníky této obnovy právě proto, že jsou k tomu
povoláni svým postavením — »Ganzer sein heisst stets Pfadfinder sein«, jak
uzavírá svůj programový článek E. Winter. Je to zcela nové a zcela jinak
duchovně významné pojetí českého němectví, než na jaké jsme dosud byli
zvyklí, a my, kteří usilujeme o tutéž obnovu svobody národa v jednotě Víry,
můžeme přivítati toto úsilí jen s radostí.
tv
HRY O MARII BOHUSLAVA MARTINO". Při dnešním nevalném
stavu divadla je potěšením, když můžeme zaznamenat hru, která vyniká
svou vnitřní hodnotou nad obvyklý průměr. Jsou to Hry o Marii od B. Martinů. Tento pokus o scénické hudební dílo, které by nekráčelo cestou staré
opery, se Bohuslavovi Martinů zdařil. Uvědomiv si, že hudbou nelze vyjádřiti vše a chtěje dělati opravdové »divadlo«, obrátil se k námětům, které
byly kdysi tímto divadlem. Sáhl opět, jako to již udělal ve svém »zpívaném
baletu« Š p a l í č k u , k prvkům a textům lidovým. Jelikož nenašel dosti
vhodných motivů v řeči české, uchýlil se k staré divadelní literautře francouzské, kterou překomponoval užitím českých lidových textů jaksi na naše
legendy. »Hry o Marii« mají čtyři části. »Panny moudré a panny pošetilé«,
jejichž starofrancouzský text přebásnil Vítězslav Nezval, jsou jakýmsi prologem, anebo lépe řečeno, p ř e d z n a m e n á n í m celého díla. Námět z evangelia sv. Matouše byl často brán za obsah liturgických her XII. století. Text
latinský střídá se s lidovým. Sbor je glosátorem k pantominicky a zpěvně
nesenému ději. Panny moudré jsou tu předobrazem Panny Marie, panny po-
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šetilé zastupují civilní hrdinky dalších her. V druhé části, v miraklu »Mariken z Nimégue«, jehož text podle vlámské legendy napsal Henri Ghéon a česky upravil Vilém Závada, jde o příběh dívky, která se dostane do moci ďábla.
Unikne mu lítostí, kterou v ní vzbudí přítomnost na náboženské hře o Ježíši,
Kterou hrají potulní herci (hra o Maškaronovi). Je to Panna Maria, která se
přimlouvá za její ubohou duši u svého syna. »Panna pošetilá« prostřednictvím »Panny Moudré« dochází spásy. Hra je »divadlem na divadle«, se všemi
ilusemi a prostředky středověkého divadla. (Vyprávěč, scéna simultánní,
dvojí pěvecké a taneční obsazení rolí, sbor v úloze komentátora děje atd.)
Třetí hra, pastorále »Narození Páně«, je zdramatisovanou moravskou lidovou baladou. »Panna pošetilá«, bezruká dcera kovářova, poslechnuvši »Pannu
Moudrou«, nabývá dotykem jejího Dítěte zázračně svých paží. Je to český
betlém, s kouzlem dětských koled a lidové poesie, po mém soudu to nejkrásnější, co česká dramatická a hudební tvorba česká v poslední době stvořila.
Závěr »Her o Marii« tvoří legenda o »Sestře Paskalině«, jejíž text s použitím
Julia Zeyera a starých pramenů si upravil Martinů sám. Zde opět, jak známo,
»panna nemoudrá« je zachráněna »Pannou Moudrou«. Děj je zde mistrovsky odsunut za scénu, nahrazován vyprávěním hlasatele, dramatickou akci
zastupuje sbor (tak obvinění, soud, cestu k popravisti líčí sólový kvartet,
zpívající lidový text »zabila panička pána«). Celá hra je vlastně »na hranici
snu«, kde démon, duše, rytíř a stíny jsou stejně reálné jako lid, mnišky
a plameny hranice. Po stránce formální je tato hra z nejpodivnějších a nejpodivuhodnějších divadel, které jsem kdy viděl. Slovo mluvené a zpívané,
tanec a hudba žijí každý svým životem, tvoříce při tom zvláštní, nerozbornou jednotu. Vysvětlení, předbíhající místy děj, porušuje časovou posloupnost, latinský text při popravě je nositelem tragiky, hudba, uvolněná z přímého styku s akcí, má větší vnitřní logiku, nesourodost živlů a situace stupňuje napětí dramatické.
Pokud z prvého poslechu mohu posoudit, jde ve »Hrách o Marii«
opravdu o n o v u m v hudebně dramatické tvorbě české. Je pochopitelné,
že provedení vždy trpí neobvyklostí námětu. Tím spíše, jde-li o tak zanedbanou scénu, jíž je dnes Národní divadlo. Přes to nutno konstatovat, že
hlavně v části pěvecké a choreografické docíleno bylo neobvyklého nadprůměru. Totéž platí o výpravě Mužikově, která hlavně ve scéně »Narození
Páně« vytvořila dílo bez kazu, a možno říci dokonalé.
JAN REY.
ÚPADEK MYŠLENI. Ani Lidové listy ho nejsou prosty, ba čím dál
tím víc tam začíná tak zuřit jako v jiných listech, které jsou aspoň hojnější,
věrnější a duchaplnější ve věcech zmaru. Zde tedy 13.2. jakýsi LL píše:
»S nejedné strany slyšíme výtky, že prý si demokratický řád a stranická
soustava nedovedou najít správný poměr k inteligentům.« Tedy podle pana
LL: demokratický řád a stranická soustava si dovedou najít správný poměr
k inteligentům!!! — Budiž! Dovedou-li ti dva spřeženci najít správný poměr
k inteligentům, proč ho nenacházejí?
»Není to jen nedokonalost dnešního systému politického (a který pak
lidský politický systém je dokonalý?), který má vinu. Je to z větší části inteligence sama, která má na ní notný podíl.« Podle pana LL není dnešní politický systém víc nedokonalý než jiný politický systém! To je pravda, proto6*
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že jakmile začnu mluvit o nedokonalostech místo o dokonalostech, můžeme
nazvat ten nejlepší a nejhorší systém politický nedokonalým! Jaký systém
se ostatně myslí? Systém myšlený či systém skutečný? Podle pojetí LL
samozřejmě systém skutečný — či ne? Či přece jen myšlený? Kdo by se
vyznal v těchto slovních hříčkách té prožluklé inteligence!
Zkrátka inteligence má z větší části vinu na tom, že se nemůže uplatnit. Co rozuměti tou větší částí? Je to větší část inteligence či větší část
viny? Zdá se, že inteligence, to jest intelektuálů, protože podle pana LL má
tato inteligence na vině jen notný podíl. Z toho by plynulo, že menší část
inteligence se ve veřejném životě uplatnit může! A že by se mohla uplatnit
i ona větší část inteligence, která je »často předstižena těmi, kteří se jí školním vzděláním nemohou vyrovnat« a která »musí pracovati v područí a bez
naděje, že by to někam dopracovala«. Recept: »Měla by pracovat od piky,
neúnavně, tvrdě a s radostí na rtech. Vypracovat se zkušenostmi, propracovat se vpřed, vysloužit si rytířské ostruhy.« Potom by se mohla uplatnit
nejen ona menší část inteligence, která nemá notného podílu na vině, nýbrž
i ona větší část, která má na ní notný podíl. Příteli, nestuduj, začni raději
od piky, propracuj se od malička zkušenostmi, nečekej, až zestárneš učením,
pak už nikdy nedohoníš těch pilných snaživců, kteří si vyslouží rytířské
ostruhy za těch 10—15 let, co ty se hmoždíš naukami! Také nepočítej s tím,
že by tě větší inteligence vynesla výš než menší inteligence. To by bylo proti
pragmatice, avšak nynější politický systém, který patří mezi nedokonalé
jako všechny ostatní, co jich bylo a bude, ten ti umožní, aby ses mohl i proti
pragmatice propracovat vpřed! Vezmi si za vzor Václava Myslivce, který
to dopracoval k »příchylné lásce lidu«, na »vyšší funkce ve státě nebo ve
straně« nemysli!
Co t e d y c h y b í i n t e l e k t u á l o v i , aby se dopracoval politicky
bezvýznamného postavení Václava Myslivce? Toto: Musí si osvojiti tyto základní zásady o demokracii: »Ať už má demokracie jakékoli vady, přece jen
má velkou přednost: totiž právo a povinnost vzájemné kontroly všech, kdož
ve veřejném životě pracují. A že vyžaduje od každého člověka službu lidu
v jeho spravedlivých potřebách.« To jsou tedy základní práva demokracie!
Práva? Ale ovšemže práva! LL pokračuje bezprostředně: »Těmto základním právům demokracie se nesmí vzepřít nikdo, ani sebevzdělanější člověk
s ambicemi sebe vyššími. Jakmile si myslí, že politická strana je zde proto,
aby sloužila jemu a jeho osobní kariéře, octne se vedle. Poctivá politická
strana slouží lidu a proto každý veřejný pracovník a zvláště inteligent musí
rovněž sloužiti v politické straně po boku lidí prostých jedině (!) lidu.«
P r v n í z á k l a d n í p r á v o d e m o k r a c i e je tedy podle LL právo
a povinnost vzájemné kontroly všech, kdož ve veřejném životě pracují. Nikdy nevyslovil novinář tak nepokrytě původ všeho zlého v demokracii jako
tento LL. Ať to vezmeš jako právo nebo jako povinnost, vždycky je to vzájemné, vždy se to týká všech, a vždy se to týká nejen členů téže politické
strany, rozuměj členů zvláště politicky pracujících, nýbrž vůbec všech, kdož
ve veřejném životě pracují. Kdyby této demokratické kontrole chyběla aspoň
jedna z řečených tří znaků, byla by tu přece nějaká naděje, že běžný demokratický systém není jeden z nejhorších.
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D r u h é p r á v o d e m o k r a c i e jest, že vyžaduje od každého člověka službu lidu v jeho spravedlivých potřebách. Demokracie vyžaduje! Co
to znamená? Demokracie má právo vyžadovat! Kdo jí je udělil? Právo má
osoba, jednotlivá nebo mravní, která tedy osoba představuje tuto demokracii,
jež ukládá sloužiti lidu? Jest touto demokratickou osobou lid? Lid tedy vyžaduje od každého člena lidu službu lidu v spravedlivých potřebách lidu?
Buď je to věc, která se rozumí samo sebou, a spadá v jedno s božským příkazem lásky a spravedlnosti jednoho člověka k druhému, a pak není třeba
mluvit o politickém systému, nebo je to věc, která se nerozumí sama sebou.
Lid nemůže vyžadovati od každého člena lidu jako speciální životní úkol
službu lidu, protože hlavním úkolem člověka jest se starati sám o sebe;
teprve po zabezpečení tohoto úkolu můžeme pečovati o lid, a to ne jako o nějakou modlu, nýbrž proto, že nám to ukládá Stvořitel naší přirozenosti, který
nám také do podrobná předpisuje naše povinnosti k bližnímu. Co jest nad
tyto povinnosti, neváže nás ani dost málo, leda bychom postavili místo zásady, že veškerá moc vychází z Boha, zásadu demokracií, že veškerá moc
vychází z lidu.
LL ať n á m p r o m i n e , že se jako intelektuálové vzpíráme jeho základním právům demokracie, protože buď jsou to práva usurpovaná, která
patří člověku i bez demokracie, nebo jsou to práva falešná, kterých nemůžeme dbát. Cmysl pana LL jest dobrý: chce povzbudit inteligenci k práci
a k trpělivosti; ale jeho argumenty jsou pochybené. Ať mi ukáže některou
silnou politickou stranu, která by nesloužila především osobním kariérám
jednotlivců, ať ukáže poctivou politickou stranu, která by především sloužila
lidu! To může pan LL ukazovati lidu, ale ne inteligenci. My víme, že je to
jinak, a jsme s tím prozatím smířeni. Ale ať pan LL v LL nehledí namluviti lidu, že on, lid, je tím n e j p r v n ě j š í m předmětem opravdového kultu
politiků!
VÁCLAV RÁMEK.
PARLAMENT MLADÝCH. Parlament mladých je instituce na t. zv.
podchycování a usměrňování mladých lidí, zajímajících se o věci veřejné. Přirozený žájem mladých o politiku má tu být umně sveden do vyježděných kolejí a usměrněn k takovým cílům, jež by se podstatně nerozcházely s generačními a ideologickými cíli těch skupin, které politiku právě dělají, při čemž se
mladým povolí tu a tam jistá míra radikalismu, ovšem jen ve věcech vedlejších a v mezích mírných a naprosto slušných. Dočítáme se teď v novinách, že
Parlament mladých zřizuje pro tyto nadějné adepty vysokého umění politického jakýsi vzorek parlamentu, s celou jeho ideovou i technickou armaturou,
kde se nastávající politikové budou učit pronášet řeči, referáty, koreferáty,
repliky, dupliky, debatovat, diskutovat, hájit a útočit, vyjednávat a prosazovat,
krátce a dobře všechno tio, co má umět pořádný poslanec. Budou tam mít
předsednická křesla, poslanecké lavice a publikum přihlížející řečnickým zápasům, jež se budou v této aréně odehrávati, aby tak dojem parlamentního
dělání politiky byl co možná nejúplnější.
Při četbě této zajímavé zprávy maně jsme si vzpomněli na instruktivní
»Kurs voličský«, který už před lety pro potřebu československých politiků
vydal Josef Florian ve Staré Ríši, a také na čtyřnedělní poslanecký kurs,
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který musil absolvovat dobrý poslanec Machoux, dobře známý ze stejnojmenného románu André Dahla (mimochodem: doporučovali bychom vedení
Parlamentu mladých použiti obou těchto knížek jakožto materiálu pro seminář techniky veřejné práce v demokracii); avšak, když jsme si uvědomili, že
v Parlamentě mladých se za tuto výuku neplatí žádných čtyři tisíce franků
jako v poslanecké škole patrona Duvernota, nýbrž naopak, že se to vše dělá
z lásky k věci zdarma a zvláště pak když jsme si představili povšechnou
ušlechtilost celého prostředí Parlamentu mladých, uznali jsme sami, že toto
srovnání bylo by snad přece jen poněkud neuctivé. Přes to však se nemůžeme
ubrániti jistým pochybnostem o významu a smyslu této jinak chvályhodné
instituce. Obáváme se totiž, zda se těm mladým v Parlamentě mladých nebudou zdáti právě tyto methody politické práce dnes poněkud zastaralé.
Neboť jak snadno se může i v tomto prostředí vyskytnouti nějaký mladý
neuvážlivec, který se bude ptáti, zda se dá diskusí řešit na př. nezaměstnanost nebo krise státních financí, a který od těchto konkrétních pochybností
se lehce dostane k otázce obecnější: zda totiž možno vůbec něco vyřešit
diskusí, zejména v těchto těžkých dobách. A co kdyby ho v tomto pochybování napadlo, není-li snad vlastním smyslem diskuse zastírat pravý stav věcí,
ulamovati otázkám jejich ostré hroty, aby nebylo nutno se rozhodovat a aby
postačilo řešení »i tak možno i tak možno«.
Tyto asi myšlenky nás napadly, když jsme četli zprávy o zřízení mladého
mustrparla mentu. Nechtěli jsme ovšem nijak znevažovat jistě chvályhodnou
práci zakladatelů této instituce a jsme daleci toho, abychom jí nepřiznali
také jisté přednosti. Jistě je světlou stránkou tohoto zařízení, že dnes, kdy
mladí mají více volného času než mívaly předešlé generace, mohou svou
aktivitu díky Parlamentu mladých vybíjeti v řečnických turnajích a nikoliv
v biliardu nebo v mariáši, a že mají tak postaráno o zábavu nesrovnatelně
ušlechtilejší.
sb
LIDOVÉ LISTY A KULTURA. Není nic divného vidět, jak jsou jisté
katolické věci soustavně opomíjeny v tisku ke katolické víře a kultuře lhostejném nebo nepřátelském. To je fakt docela pochopitelný a bylo by jistě
příliš mnoho žádat, aby takový tisk pomáhal věcem, jež jsou pravým opakem toho, čemu takový tisk slouží. Tím divnější a nepochopitelnější se však
stává poměr, jejž zaujímá tisk, který si říká katolický, k své vlastní kultuře. To je případ Lidových Listů, jež se nazývají a jsou i v ostatním tisku
nazývány novinami katolickými. Všimneme-li si několikrát po sobě jejich
kulturní rubriky, neubráníme se údivu nad podivným stanoviskem, z něhož
se posuzují věci kulturní, zejména věci týkající se literatury. Nemluvíme už
ani o slabé úrovni a nevalné erudici stylové i myšlenkové, kterou zde objevujeme, neboť je fakt, který je až až příliš známým datem psychologie českého katolictví politického. Máme zde na mysli fakt, že v Lidových listech
se nerozlišují věci přijatelné a nepřijatelné ani tak, jak se rozlišují v tisku
nekatolickém, ačkoli je věcí samozřejmou, že v duchovních věcech je katolík
povinen rozlišovati mnohem přísněji než nekatolík. Řeklo by se, že katolické noviny budou míti tuto povinnost na zřeteli dvojnásob právě dnes, kdy
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metoda potlačováni katolického ducha byla nahrazena mnohem záludněji
metodou jeho nivelisace pod záminkou »spolupráce«. Dnes, kdy se veřejně
hlásá potřeba »spolupráce« české a sovětské kultury, čekali bychom od Lidových listů, že budou své čtenáře až příliš důvěřivé chránit především před
tímto nebezpečím. Ale vidíme pravý opak. Zatím co skutečné katolické hodnoty jsou buď vůbec opomíjeny nebo odbývány zcela nedostatečně, věci nekatolické jsou přijímány s duší opravdu slovansky širokou. Uveřejňují se
inseráty na Přítomnost; věnuje se velká pozornost třeba Rollandovu Kryštofovi nebo Zavřelovu Žižkovi nebo i Siréně Marie Majerové — a ani slovem se
necekne o tom, co je v těchto dílech pro katolíka nepřijatelné. Programy
nakladatelství socialistických jsou otiskovány s náramnou zevrubností, a jde
se dokonce tak daleko, že se ohlašuje i zdárné dokončení spisů Anatola
France bez jediné poznámky pro lid katolický, ačkoli redaktor katolických
novin je povinen vědět, že všechny spisy Franceovy jsou na církevním indexu, a nemůže tedy jako katolík řadit bez poznámky Anatola France spolu
s autory jinými, kteří jsou méně ohavní nebo i docela neškodní. Taková přemíra ochoty k nepřátelům se nedá vysvětlit jinak než že politické manýry
jsou přenášeny i do kultury a že kulturní rubrika Lidových listů je služkou
jejich politické orientace. Což znamená, že Lidové listy se nejen přiřazují
k ostatním žurnálům, zrazujícím věci ducha, nýbrž že mezi nimi zaujímají
přední místo. Možná, že t o h l e bude pro někoho věcí vzbuzující uspokojení.
Pro nás je to jen důvodem, abychom vyškrtli kulturní rubriku Lidových
listů ze seznamu zpravodajství katolického.
tv
VICTOR LUCIEN TAPIÉ. Dopis Francouze-Západníka, který přináší
toto číslo Řádu, je od mladého francouzského historika Victora-Luciena Tapié. Česká historie potkává v něm vzdělaného a bystrého pracovníka, který
se jí cele zasvětil. Od svých prvých vědeckých začátků našel Tapié v českých
dějinách zdroj svého zájmu, a rozpoznal — což je u něho mnohem příznačnější než u některých českých historiků — že Úechy mají historii dávnou
a slavnou, v níž příslušníku národa francouzského je milo a radostno pobývati. Vysokoškolského diplomu nabyl prací »Jindřich IV. a Cechy«. V r. 1926
vydal pak dva listy Žerotínovy Ludvíku XIII. V r. 1931 otiskl v Revue des
sciences religienses de la Faculté de théologie catholique de Strassbourg rozsáhlou studii o Jednotě českých bratří, kterou potom rozšířil v knize Církev
česká v XV. věku (r. 1934).
Po delším pobytu u nás vydal rozsáhlou práci: »Francie a začátek války
třicetileté.« Je to podnětný a novým materiálem vyzbrojený pohled na Bílou
horu, jejíž dějinné umístění není stále ještě definitivní, ba naopak knihou
prof. Pekaře »Bílá hora« (Tapié se vděčně hlásí k svému učiteli Pekařovi)
se octlo na cestě živého a správného zhodnocení. Kniha Tapié-ova vyjde na
podzim v českém překladu doc. Z. Kalisty.
Na rozdíl od Arnošta Denise přichází k nám Francouz s plným pochopením poslání, jež našemu národu bylo uloženo a jež si střeží a uchovává
přes všechny monumentální štětce brožíkovských natěračů. Tapiéův dopis
čtenářům o tom mluví jasně.
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»PATRIARCHŮV NEJKRÁSNĚJŠÍ ŠTĚDRÝ VEČER.« (Z Pražského
ilustrovaného zpravodaje, č. 52, 1935.) »Dr. G. A. Procházka, patriarcha církve československé, jest prostý člověk. Proto také Štědrý večer pro něho
znamená štěstí a radost nejvnitrnějšího zážitku. Ne okázalost, ale prostota,
připomínající celým svým asketickým rázem svaté nadšení starých proroků.
Do štědrého dne vstupuje patriarcha s celou svou rodinou za přísného půstu,
který drží až do šesté hodiny večerní. Ale už před vlastním Štědrým dnem
přemýšlí, jak nejkrásněji by zasvětil den Kristova narození a protože se oslavuje příchod nejlaskavějšího člověka všech věků, patriarcha se k oslavě připravuje skutky lásky. Posílá přečetné praktické dárky hlavně do pohraničních míst a k horácké chudině. Jeho zásilky oděvů, obuvi, knih i peněžních
podpor jdou na osobní adresy i na školy a na farní úřady, do Harrachova, do
Valašského Meziříčí a jinam, kde jich nejvíce potřebují. Vlastní štědrovečerní
hod u hlavy československé církve začíná o šesté hodině večer. Patriarcha,
jeho choť, svobodná dceruška a vdaná dcera se svou rodinou zasedají ke
štědrovečerní večeři s celým personálem a s několika přizvanými potřebnými bohoslovci. Večeře je prostá, tradiční rybí polévka, ryba, závin, po večeři je rozžat stromek, dcerka hraje na klavír, zpívají se koledy. Teprve
o jedenácté se všichni zvednou a jdou na půlnoční. — Při vyprávění o Štědrých večerech zasvitnou náhle patriarchovy laskavé oči: „A teď vám povím
o svém nejkrásnějším Štědrém večeru. Bylo to ještě v Jenišovicích u Turnova, kde jsem byl jako katolický kněz, který však již měl sedmiletou dcerku.
V roce 1919 jsem si řekl, když jsem vystoupil z církve římské a oddal se cele
myšlence československého náboženství, že si udělám nejkrásnější Štědrý den
svého života. Když jsem rozsvítil stromeček, řekl jsem své dcerce, že je mým
dítětem a prvně jsem od ní zaslechl oslovení: tatínku! A tohle slovo a vědomí,
že před svým dítětem nemusím nic tajit, byl můj nejkrásnější a největší štědrovečerní dárek." F. D.«
PŘIPOMÍNKA I. »Dva lidé vstoupili do chrámu, aby se modlili, jeden
fariseus a druhý celník. Fariseus postaviv se modlil se sám u sebe takto:
»Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé, lupiči, nespravedliví, cizoložníci,
aneb jako i tento celník. Postím se dvakrát za týden, desátky dávám ze všeho,
co vytěžím.«
Lukáš 18, 10—12.
»Ne všichni chápají slova toho, nýbrž ti, jimž jest dáno. Jsouť panicové,
kteří se tak narodili z matky, a jsou panicové, kteří učiněni jsou jimi od lidí,
a jsou panicové, kteří sami oddali se panictví pro království nebeské: Kdo
může chápati, chápej.«
Matouš 19, 11—12.
»Běda kněžím a osobám Bohu zasvěceným, které svou zpronevěrou
a svým špatným životem křižují znovu mého Syna.«
»Třeste se, země, a vy, kteří skládáte sliby k službě Ježíše Krista,
a kteří vnitř sami sebe uctíváte a samým sobě se klaníte, třeste se!«
Ze Zjevení přesvaté Panny na Hoře La Saletské.

V dubnu vyjde důležité dílo o otázce
vzniku kapitalismu:
AM I NT 0 RE FAN FAN I:

KATOLICISMUS,
PROTESTANTISMUS
A KAPITALISMUS
Co o knize píše odborný tisk:
„Je to kniha krásná, vyvážená, bez předsudků, inspirovaná jen vědeckou objektivitou, a kromě toho
je dokonale dokumentována, plna nových hledisek;
je to kniha, která dělá čest současné historické vědě
italské".
Rivista Internazionale di Filosfia del diritto.
„Tato studie naprosto převyšuje vše, co bylo o tomto
předmětu napsáno.. .od nynějška bude vždy nutno
vycházeti od této knihy, bude-li se chtít postoupili
v této otázce".
Annalles de la Société Scientifique.
„Toto dílo, které má velký význam pro italskou
vědu, protože se jím obohatila o skutečně cenné
zpracování základního problému historie kapitalismu, bude také za hranicemi čteno s velkým užitkem
pro velikost svých myšlenek, své dějinné pravdy,
své hloubky a své bystré postřehy".
Jahrbücher für

Nationalökonomie.
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