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VÁCLAV

RENČ

HOVOR S N E N A R O Z E N Ý M
Ve člunku nenarozenosti své
tak tiše přebýváš a lačnost bytí
jen v lehkých poryvech se hlásí
jak únorová země pod sněhem, jak bobtnající klícek
pod hromádkou prsti lehce pozdviženou.
Ve člunku nenarozenosti své
se tiše pohoupáváš, oči matky,
zavlhlé, do neznáma v sebe zahleděné,
jsou z téže látky jak tvé dny bez slunce,
tvé dny skrytě teplé, s tmou se dohovořující.
Tvá matka! Drahou nicotou, tvým drobným jsoucnem
zajata celá v pohřížení vroucném
už slyší dusot dní, jež po cestách
tvrdých i blátivých, té země cestách křivolakých
ponesou život tvůj k obzorům stokrát poznaným
a svěžím jako v první den.
Rukama něhy pečlivé, jimiž se dotýká
života svého, hladí hřívu větrů,
by nešlehaly příliš, jednou, v oči tvé
a svěřuje tvá hnutí měkce sveřepá
plynutí tichých vod a šumu listí
a věrné trávě, trávě zejména, jejíž vlnění j i dojímá.
Až vdechneš po prve
vzduch zkažený té země a vzduch rozvlněný
vichřicemi a zvony, tepem křídel
a sáláním moudrým sluncem zpité hlíny,
rozvlněný chvalami ptáků nebeských,
kéž ptačí hlásek tvůj se napije z pramene dobrého
a srdce tvé, vydané náhle na pospas,
ať k nebi promlouvati začne navždy řečí přímou!
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OTCŮV

HROB

Otce otců mých! I tohoto, jenž nad kolébkou mou
stál s pláčem v srdci vítězným,
aby mě mečem práce zaštítil a lásce
dal sprchnout na novinu sluncem zkypřenou.
Dal jsi nám ve tmách jít,
hory dnů těžkých neviděním uvalils
na pramen zpívající, ó, teď dej,
až zazpíváme temné hlubokosti své,
na světlo vyšedše nad zemí otevřenou
jen proto, aby věrně uchovala
pomíjejícnost rodů v jednom svém.
Ó Bože, jenž máš od věcnosti sečten čas,
pro sebe bolest, zisky nám
jsi zůstavil, ó Bože, dopřej prosbě,
ať oněmlá tvou láskou vyzní v strom,
jenž pohne chrámem soudu a živou větví svou,
ramenem chvějivým ať jinak
zváží, co spravedlnost tvá
by malým shledala.
Nad uzavřenou pokladnicí dnů,
ó, chtěl bych míti oči lakomce,
jenž tuší zrna zlatá nejskrytější,
abych je mohl před tvou tváří navršit
a říci: Viz, to bohatství si žádá odměny.
Ale já nevím. Moudrost tvá
nás obezdívá samotou v té chvíli,
kdy sám si saháš orlím sáhnutím
pro kořist svou. A všechno kolem mlčí
v té chvíli, kdy jsme sami jak tvůj Syn,
když žíznil a skály země neřekly mu,
že řeka účastného hněvu hlodá v nich,
aby je rozťala ve chvíli smrti Jeho.
262

Nevím, a srdce krvácí mi prosbou,
jež tak, jak všechny naše dny,
své slovo hledá, nacházejíc slova
již spotřebovaná. Ale t y slyšíš
slavný šum sosny v srdci balvanu,
jenž nahlodán byl semenem; ty slyšíš
i ptactvo modlitby ve slovech nevyřčených.
Otce otců mých! A tohoto! Kéž smím ve jménu tvém
se rozloučiti s odcházejícím,
vše zůstavuje již milosrdenství tvému . . .
— Sestupuje k tmám, jež jinak
a navždy budou svítit,
své vnouče potkals v odcházení.
A podals mu, už klesaje, svůj díl
naděje, kterou z pokolení do pokolení
čerpáme nevyčerpatelnou,
otče. Jaká byla slova požehnání tvého
na cestu tam, odkud tys odcházel,
přicházejícímu ?
Oas jeden ztratili jsme již, ať druhý
rozhrne před námi své lány!
Kéž jdeme pohrouženi do přímosti cest
a mezí, kéž zlatá žatva stojí
vysoko nad hlavami nám, ať obzor
se kolmo rýsuje, vzrůstaje jako stvol
od dole spících, vzlétá jako skřivan kolmo,
náš obzor hluboký a strmý jako věž
prosby a díků. —
Otče otců mých! A tohoto, a můj! V strázních
a temnotách
a v bloudění a v samotách jen doufající pláč
a tento hluboký koberec rodu
prostřený k patě tvého trůnu.
34*
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JAN

ČEP

ZATOPENÁ VES
Tu noc spali obyvatelé Doupova naposledy v starých domovech.
Zítra budou spuštěna stavidla přehrady a údolí se začne pomalu
plnit vodou.
Je tomu několik let, co se v Doupově ponejprv doslechli o plánu, který měl potopit jejich vesnici na dno jezera. Projelo to doupovskými jako elektrická rána. Pak uplynul ještě nějaký čas, kdy
si říkali, že to třeba není pravda, a na konec se to stalo jistotou.
Válkovi jeli tenkrát před polednem s pole — vpředu kývaly
dvě kravky strakatými hlavami, na prkýnku položeném přes vozové desky seděl Válek s dýmkou v zubech a vedle něho malý
Václav s opratěmi a s bičem. Otec ho nechával na rovné cestě »jet
s kravami«. Stařeček Válek seděl vzadu na samé voznici s nohama svěšenýma přes rozvoru.
U křížku na hospodáře kdosi zavolal. Stařeček byl obrácen
zády a neviděl, kdo je to, a nerozuměl, co ten člověk se synem
mluví. »Snad nás nevytopí jako myši?« slyšel jenom odpovídat
staršího Václava, který vytrhl bič vyjevenému chlapci a švihl
zlostně Lysku, natahující se po trávě na mezi. »Už je to hotová
věc,« odpovídal ten druhý; »dnes to přinesl starosta z města.«
Hospodář už neřekl nic a pobídl kravky. »Co že to má být?«
ptal se děda zezadu, ale hospodář to buď přeslechl v klapání vozu,
anebo se mu nechtělo vysvětlovat. Když vyjeli ze zátočiny, ležel
před nimi Doupov v tichém zářijovém světle, šedé chalupy na dně
údolí, prorostlé zelení zahrad, a na konci na svahu kostel s červenou střechou. Po pravé straně trčel vysoko do modré oblohy
starý hrad s mnoha okny a s omítkou místy oprýskanou.
Stařec vzadu se pootočil a všichni t ř i Válkové se zahleděli na
cestu před sebou, která se vinula mezi dvěma řadami nízkých jabloní a modravými trsy čapího nůsku v příkopech, stáčejíc se mírným obloukem do vsi. Chalupy při ní stály nejdříve roztroušeny -—
některé povylezly trochu do svahu jako rozběhlé kusy pasoucího
se stáda — a teprve pod kostelem se shlukly v chumáč, v kterém
svítilo dvoje nebo troje průčelí výstavnějších statků. A tam vzadu,
trochu stranou od ostatních, nahrbená střecha jejich stavení, poznamenaná zvláštním znamením mezi všemi.
Válkové znali každou cestičku mezi zahradami, každou zídku,
každý trs lopuchu. Všecko t u bylo odjakživa na svém místě, tak
jako Polárka a Velký vůz na noční obloze, a nikoho z nich nikdy
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nenapadlo, že by to mohlo být jiné. A t u se najednou ucítili hluboko na dně propasti, s kravami i s vozem, s cestou vinoucí se
mezi jabloněmi, se známými střechami chalup, s celou vsí, se všemi starostmi a radostmi, a nad hlavami se j i m převalovaly vlny
temných vod. Malý Václav byl bled a polykal s námahou sliny,
jeho otec si omotával rozčileně oprátku okolo pěsti a drtil dýmku
v zubech a starý děd hleděl ztrnule, s odchliplou bradou.
Když dojížděli k domku ševce Nerušila, který stál první
z tohoto konce, všimli si, jak se mu kouří z komína, a pak počítali
očima kouře všech komínů, které se krotce rozplývaly v modrém
vzduchu, tak jak tomu bývalo od staletí v této vsi, když se blížilo
k polednímu. Než vjeli na náves a stočili se do uličky mezi ploty,
která vedla k jejich chalupě, začali zvonit Anděl Páně. Bylo zřetelně vidět, jak se zvon komíhá v prolamovaných stěnách věže.
»Mohou-li pak se zvony také potopit ?« pomyslil si chlapec a zdálo
se mu, že se celá nebeská klenba proměnila v hlubinu znějícího
jezera.
Válková vyšla na zápraží, když uslyšela zahrčet vůz, a vidouc,
že jsou mužští nějak zamlklí, ptala se jich, stalo-li se j i m něco.
»Nic — co by se nám mělo stát?« odpovídal starší Václav
příkřeji, než chtěl, a odpínal kravám prostranky. »Stůj přece!«
smýkl Strakou, která se vzpínala po větvi ořechu, a zaklel, protože mu vypadla z kapsy troubel a málem by na ni byl šlápl.
Chlapci bylo matky líto, když odběhl zavřít vrátka a sundaval
s oje držáky, ale i sám hospodář přehlušoval jenom zaťukání neblahé předtuchy, které se mu ozvalo v srdci, když uviděl ženu na
zápraží. Františka Válková už kolik let churavěla a od smrti posledního dítěte polehávala. Doktor Hudec říkal Válkovi, že sám
neví, co v tom vlastně vězí, ale že myslí, že se to zase spraví. Válek
však najednou ucítil, že jeho žena se s nimi do nového Doupova
stěhovat nebude.
Bylo potom mnoho řečí, vyhrůžek, divokých pověstí, bláznivých dohadů. Lidé se shlukovali na návsi, v hospodách, na poli
vedle cesty a nevycházeli z horečného rozčilení. »Poženou nám
sem D y j i ! Vytopí nás jako myši!«
Někteří, jako oba starší Válkové, se dívali zachmuřeně a vzdalovali se všech besed a plánů. Byli však mnozí, kteří neměli co
ztratit a kteří se těšili na budoucí změny. Domkař Novák, kterému říkali Nováček nebo Řečník, protože ho jednou poslala jeho
politická organisace na řečnický kurs a on potom vytahoval na
všech schůzích papír a tužku a přihlašoval se k debatě. Novák
vykládal něco povýšeným hlasem o technice a civilisaci, a že to
bude velké dobrodiní pro celý kraj a že j i m ostatně postaví za je265

jich staré plesnivé chalupy krásné zdravé domy a že nikomu z toho
nepojde škoda. Byli tomu rádi i někteří sedláci, kterým se zažírali
do krve dluhy a daně a kteří chodili s obavami okolo ztrouchnivělých krovů.
Vskutku, v kraji se objevili brzo potom inženýři, dívali se
skrz sklíčka na stojanech, napínali měřicí pásma, vyvolávali cifry,
zaráželi kolíky. Už se také ukazovalo v polích na druhé straně
údolí, kde prý bude stát nový Doupov, a lidé si už vyhlíželi místa
pro svá stavení, pro dvůr, pro chlév a pro stodolu. Začínaly z toho
už hádky, protože každý chtěl mít to nejlepší a největší, a div si
sami nedělali ploty okolo vyhlédnutých parcel.
Ale tak rychle ta přece jenom nešlo, ba zdálo se časem, že
celá věc zase usnula. Kolíky byly drceny pod koly vozů, sem tam
někdo nějaký vpodvečer vytáhl, doufaje, že tak zdrží nebo i překazí dílo záhuby, smrt starého Doupova. Zdálo se, že ani páni,
v jejichž hlavách se ta myšlenka vylíhla a kteří mají dílo v rukou,
nejsou o něm zajedno a nemohou se dohodnout.
»Snad to byl jenom planý poplach,« myslil si potichu starší
Václav Válek a pozoroval úkradkem svou ženu. Zdálo se mu, že se
s oddáleným nebezpečím zastavilo i v ní zlověstné chřadnutí a že
j í přibývá sil.
Nebyla ještě stará, Františka Válkova. Jedenáctiletý Václav
byl její nejstarší, a potom měli ještě devítiletou Aničku a šestiletého Pepíka. Na konec se j i m narodil chlapeček, pokřtili ho Jeníček, ale do tří měsíců umřel. »Takové krásné děťátko jsem ještě
neviděla,« říkala Válková smutně.
Když přišlo dítě na svět, vypadalo to s ní dost zle, ale potom
se přece postavila na nohy a dělala všecko možné, aby zachovala
synáčka při životě. Dávala mu odvary z léčivých bylin, koupala ho
ve vodě, z které předtím vytáhla jakési trnité větévky, nehnula se
od něho ve dne v noci, ale na konec se musila poddat. »Náš Jeníček
půjde k Pánbíčkovi, děti,« řekla jednou večer, chovajíc plačícího
chlapce v náručí.
Dítě skonalo druhý den před úsvitem a jeho průsvitný obličej
rozkvetl v blažený úsměv, první a poslední na tomto světě.
Válková o něho ani tuze neplakala, o svého andílka, ale zasáhlo j i to až ke kořenům. »Lidé si myslí, že takové děťátko ještě
nic není, a když umře, ani si toho nikdo nevšimne. Jenom matka
ví, že to už byl malý člověk.«
Vláčela se ovšem dále po domě a mučila se u plotny, ale od
těžší práce j i odháněli. Ostatně nemohla dojít na pole, nemohla se
sehnout, nemohla stoupat do vrchu, nesnášela slunce, vítr j í bral
dech . . . K jakémupak užitku je taková žena chalupníkovi, který
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se od rána do večera musí plahočit s motykou nebo se svými kravkami na několika měřičkách pole, rozstrkaných po nejdivnějších
spárách? Trochu j i zastával výměnkář, nosil prasatům a zavíral
kozy, a trochu malý Václav, kterého měl už táta k dojení a k hřebelcování. Anička měla na starosti slepice a husy, ale hlavně bděla
nad Pepíkem, který začal chodit po těch prázdninách do školy
a projevoval čilé vlohy k darebáctví. »Bude toho možná potřebovat,« bráníval ho děd, který už zapomněl, jak trestával své vlastní
děti. Hospodář byl čím dál tím zamlklejší a hnětlo ho kdeco, ačkoli v sobě dusil ze všech sil výbuchy zlosti. Podobal se koni, kterého dře chomout a kterému kape z udidla zelenavá slina.
Přišla blátivá zima a pak dlouhé studené jaro, a v létě se zase
potloukali sem tam v okolí chlapi s červenobílými tyčemi, ale vypadali, jako by neměli tuze naspěch. Pak se ztratili docela a když
se odvezlo obilí se strnišť, chodil zase Válek za pluhem uprostřed
starých mezí, od souvratě k souvrati, a svačil pod šípkovým křovím, obsypaným červenými bobulkami. Pamatoval se na ten šípek,
ještě když byl chlapec a starý Válek ho učil držet kleče. Teď už
má sám takového synka a křoví se rozrostlo, jeho stín se protahuje, ale kravky, které stojí v pluhu a pokojně přežvykují, jsou
navlas podobny tamtěm, Straka má také takové hnědé brejle okolo
očí a dlouhý pruh po hřbetě. Také všecko ostatní je jako tenkrát,
úvozové cesty na dně doliny, hnědé a zelené pásy polí šikmo po
stráních, šedé střechy Doupova přikrčené mezi huňatými korunami stromů, červenavá kostelní věž na konci vsi a vpodvečer dlouhý
stín starého hradu napříč přes celé údolí. Z toho stavení, nyní
tichého a odraného jako starý výr, šel kdysi strach na sedláky,
a oni k němu dodnes vzhlížejí s jistou nedůvěrou: stojí vysoko
nad nimi a nutí je obracet hlavy vzhůru, pyšný v své bezmocnosti.
Hospodář Václav Válek sedí na mezi pod šípkovým keřem
a jeho žilnaté ruce jsou sepjaty na kolenou. Nabyl se hodně ve
světě jako kovářský tovaryš, a když převzal po otci chalupu, klel
často na zdejší žebračinu. Kolikrát t u chtěl všecko prodat a odstěhovat se do Rakous, kde byly laciné grunty na prodej a lehčí
živobytí, aspoň na oko; dnes ví, že to byla jenom nezralá těkavost,
mladistvá žádost změny, nechuť nést nevyhnutelné jho.
Zůstal nejprve k vůli Františce, Bože můj, tenkrát, když za
ní začal chodit... A potom by se už nebyl stěhoval, kraj byl už
zase jeho, už ho držel. Ale teprve teď ucítil, jak hluboko v něm
vězí, teď, když má j í t doopravdy odtud, a Františku s sebou nevezme . . .
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Kdyby mu byl tenkrát někdo řekl! Měl najednou ošklivý pocit, ponejprv měl na mysli obě dvě zároveň, svou nemocnou ženu
a tu druhou. Vědí-li pak lidé, ví-li pak Františka? Vydral se mu
z prsou chraptivý zvuk a čelisti se mu sevřely, jak se to přes něho
zase přehrnulo, ta dravá vlna žádosti. Toto mu ještě bylo potřebí,
aby se ještě sám sobě zošklivil! A Václav už taky dorůstá, má
všude oči. A ona, ta ničemnice, mu vždycky přijde do cesty, když
už mysli, že se to mezi nimi přetrhlo!
Válkovi se opět zdá, že slyší nad hlavou hukot těch neblahých
vod, že se nad ním převalují jejich těžké vlny, že si pohazují jeho
rukama a nohama jako tělem utopencovým. Musil si přejet oběma
dlaněma přes oči, aby přišel k sobě . . .
Minula ještě jedna zima a jaro a léto, a věci se nehýbaly.
U Válků bylo také všecko při starém, jenom děti rostly vůčihledě,
z Aničky už byla pomalu dívka a Václav vyšel školu a chodil už
sám za pluhem, pokřikuje na kravky basovým hlasem. Táhl se
rychle do výšky, byl už skoro větší než táta a začínal se holit pod
nosem a na bradě. »Bude jako můj nebožtík otec,« říkal děd Válek.
Válková, chudák, byla všecka zmatena tím, že má najednou dospělého syna, a vzdychala jenom: »Bože můj, chlapče!« — a hned
měla po každé oči plny slz. Bylo to s ní pořád stejné: jeden den
líp, druhý den hůř, ale zdálo se, že si už sama myslí, že to s ní nebude dlouho trvat.
Když oschly příštího jara cesty a počasí se ustálilo, začal
v údolí i nad ním podivný ruch. Z bednění a trámů dole na řece,
na které se už lidé zvykli dívat jako na neužitečné lešení, okolo
něhož se jenom pro jméno vrtí pár chlapů, zdvihly se ohromné zdi
a v mezerách mezi nimi se rýsovaly jezy a železné konstrukce.
Tentokrát to šlo do tuhého.
Doupovští byli voláni na úřad k zdlouhavému vyjednávání.
Když nepřátelé přehrady viděli, že věc bude provedena po dobrém
nebo po zlém, snažili se aspoň dělat překážky a vytlouci z toho co
nejvíc.
Přišly komise, vyptávaly se na majetek, a pak se doopravdy
začal stavět Nový Doupov. Václav Válek starší vypadal jako člověk hypnotisovaný, nestaral se o nic, a všecky papíry za něho
četl syn.
Nejmladší Válek otvíral na všechno bystře oči. Chodil na
staveniště a hádal se se stavitelem, se zedníky i se sousedy, aby
si nemyslili, že je mohou zkrátit, když otec si ničeho nevšímá.
Vzpomínal si, jak jednou četl jakýsi román o tom, jak se zaklá268

daly farmy na amerických prériích a jak uchazeči běželi na koních
o závod. Zmocňovala se ho najednou podivná radost z nového podnikání a sledoval s hlubokým vzrušením, jak se z rozrytých polí
a pokáceného lesa pomalu zdvíhá obrys nové vsi jako podoba lidské tváře z malířského plátna. Bylo už znát, kde bude náves, kde
bude stát kostel, kde bude čí chalupa. Ležely tam už všude hromady cihel a v zápětí se ozývalo odevšad ťukání kladiv, tesání
trámů, skřípot koleček a rumpálů. Pak se už mohlo chodit mezi
zdmi — tady bude síň, tady kuchyně, tady velká světnice, tady
schody na půdu — a nové prostory, zatím ještě syrové, prázdné
a holé, čekaly, až se zalidní lidským dechem, lidskou obrazností,
lidskými vášněmi.
Přede žněmi byla nová ves odevzdána doupovským a stodoly
starého Doupova už zůstaly toho podzimu prázdné. Údolím táhl
dech smrti. Doupovští měli to léto vlastně domovy dva, a ač jejich lůžka stála ještě pod starými krovy, spávali už někteří, jeden
nebo dva z rodiny, na staveništi v Novém Doupově a ostatní byli
celý den na cestě vzhůru dolů. Neměli už stání, nosili na zádech
a vozili na trakařích domácí haraburdí, peřiny, židle, hrnce, dížky,
tahali za sebou kozy a vláčeli v koších slepice. Vesnice dole pod
kostelem se vyprazdňovala, tichla a smutněla. Velká část oken
a dveří zůstávala už otevřena, některé byly vysazeny z veřejí a odneseny. Sem tam se dali doupovští i do bourání a odváželi zdivo
nahoru k novým stavením, třebas ještě nevěděli, co s ním udělají.
Jenom u Válků nepomýšleli na stěhování. Františka Válková
ležela na smrtelné posteli. Nebránila se už, ztrácela se bez bolesti
jako pára. » Zůstane hřbitov opravdu nad vodou ?« ptala se muže,
nepouštějíc jeho ruku.
»Zůstane, Františko. Říkal to farář, a ten to má od inženýra,
co k němu chodí hrát v šachy.«
»Já vím, že by mi to mělo být jedno,« nutila se do úsměvu nemocná, »ale když si pomyslím, že by se na mne mělo navalit
vysoko vody a že bych pod ní měla zůstat, je mi k udušení.«
Polkla slinu, zalapala několikrát po dechu. »Až budu na věčnosti,« řekla zase se slabým úsměvem, »teprve uvidím, jak jsem
byla hloupá.«
Václav Válek zatínal r t y a hladil ženu po vlasech a po vyhublé líci. Byli spolu osmnáct let, a teď se mu zdálo, že si j i nechal
roztržitě proklouznout skrz prsty. Hluboko v jeho nitru se cosi
pohnulo, cosi tichého a poraněného, jeho mladá láska k této ženě,
kterou chtěl nosit na rukou. Lačnost jeho něhy ovšem zemdlela za
těch osmnáct let, jeho srdce vyschlo a okoralo, a pak se zanítilo
žárem k jiné ženě, který byl jeho hanbou a zlým osudem. Co teď
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cítil nad touto umírající, vystřebanou utrpením a blízkostí posledních věcí, byla dravá lítost, muka vlastní bezmocnosti a krutých
výčitek.
Klekl si k její posteli a zabořil tvář do peřiny. Ona mu položila ruku na hlavu a škubání jeho ramen pomalu ustávalo pod
jejím dotekem. »S Pánem Bohem, děti,« řekla potom a požehnala
Václavovi, Aničce a Pepíkovi. »Modlete se za mne!« Pohlédla na
ně ještě na jednoho po druhém, chtěla se usmát, ale zkřivila jenom
rty a zavřela oči.
Byla neděle, poslední den, který měli doupovští ztrávit v starých domech. Na ranní mši byl kostel nabit a farář Hrubý podával
přijímání skoro hodinu.
Po poledni vyšel ze sakristie v černém pluviálu a šel za ministrantem, který nesl kříž, dolů po vsi a pak uličkou mezi ploty.
Okolo chalupy Válkových stál už zástup černě oblečených lidí, na
dvoře, v zahradě a vzhůru do travnatého svahu za stodolou. Nebožka ležela ve velké světnici a sepjaté ruce měla omotány růžencem. Její tvář byla vpadlá a změněná k nepoznání.
Válek měl na sobě černé svatební šaty a vypadal jako vyjevený. Ženské u dveří do sebe šťouchaly lokty a šuškaly si, že
prý prochodil celé t y dvě noci po stavení a dával prý pozor, aby
mu voda nebožku neodplavila. »Nějak mu to stouplo do hlavy,«
dodávaly s významným posunkem.
Pak se přištrachal výměnkář s kladivem a s hřebíky. Hospodář na něho chvíli hleděl a zakroutil hlavou. Od Aničky si však
vzal klásky namočené v svěcené vodě a pokropil jimi naposledy
mrtvou. Ruka a vousy se mu při tom třásly. Ale to už stál farář
uprostřed jizby a začal výkrop.
Františka Válková byla ze sousední vsi a v Doupově neměla
důvěrných známostí. Nebyla ničím nápadná, nikdy se o ní moc nemluvilo, bylo j i vídat na poli s motykou a cestou domů s uzlem
trávy, v kostele s řasnatým šátkem okolo hlavy — a pak už poslední léta ani to ne. Události jejího života zůstaly skryty.
Doupovští však přišli na její pohřeb do jednoho; byl to poslední mrtvý jejich starého domova, poslední, koho pochovají na
starý doupovský hřbitov.
Farář Hrubý byl zřejmě dojat, když se za ni nad hrobem odprosoval, a zmínil se o zvláštních okolnostech, za jakých nebožku
pochovávají.
»Naši ves potkal neobyčejný osud,« řekl farář Hrubý, »osud,
který nám bezděky přivádí na mysl pohromy, jež známe z Písma
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anebo ze vzpomínek dávné historie. Musíme bezděky myslit na
biblickou potopu, na zkázu onoho tajemného světadílu, jménem
Atlantis, který prý se propadl do oceánu, na zasypaná římská
města pod Vesuvem. Naše ves má být zatopena ze svobodné vůle
lidí. Buďme si tedy vědomi, že je to vážný zásah do našich životů,
ale chraňme se, abychom si z toho nebrali špatný důvod k malomyslnosti a k zoufání do budoucnosti. Opustíme sice příbytky,
které nám odkázali naši předkové, v kterých jsme takřka dýchali
jejich vzduch a cítili tepot jejich srdcí, ale nejsme modloslužebníky a nesmíme zapomínat, že náš domov není provždy tato hromádka kamení a hlíny, kterou jsme si slepili. Jsme svobodné dítky
Boží, a z tohoto synovství nás nevyvrátí žádné vystěhování a žádná
zátopa. Naše pravá vlast má těžiště jinde a bude trvat, i když
tento svět pomine.«
Kněz na chvilku umlkl a jeho oči se setkaly s upřeným pohledem nejmladšího Václava Válka. Tvář výrostkova byla bledá
a pohublá, ale jeho r t y byly pevně sevřeny a jeho rysy prozrazovaly mužnou soustředěnost ducha.
»Jaký se z něho udělal chlapec!« pomyslil si farář a dotknuv
se letmo pohledem shrbených zad obou starších Válků a temen
mnohohlavého zástupu, pokračoval: »Milí farníci, já vím, že mnohým z vás není toto loučení lehké. Žil jsem tu přece s vámi a měl
jsem rád tuto ves, toto údolí a tento kostel jako svůj domov.
Dokud žijeme na zemi v svých tělech, nemůžeme zabránit, aby se
naše srdce nepřichylovalo k věcem tohoto světa, které jsou podobenstvím věcí věčných. Chraňme se však osudu ženy Lotovy, která
se proměnila v solný sloup, protože se nemohla rozloučit. Bůh nás
odtud vyvádí a dává nám nový prostor, abychom jej zpracovali
pro něho. Hleďme, aby tento exodus byl začátkem naší duchovní
obnovy, abychom za sebou nechali ssedlinu a plíseň dosavadního
života, všecko staré a přičmoudlé, rez starých hněvů a zlých návyků, a oblekli s novými domovy nového člověka. Tato mrtvá,
kterou dnes klademe do hrobu, a všichni naši nebožtíci, kteří nás
teď znají lépe než my sami, nás neopustí. Kéž nás i nadále ochraňují svatí patronové naší farnosti, Panna Maria a svatý Václav!«

Potom se oblekl farář Hrubý do slavné barvy bílé a zazpíval
u hlavního oltáře »Te Deum«. Kostelík stál v jednom plameni
a byl, chudáček starý, ověnčen kvítím jako do hrobu. Zvony na
věži duněly, ale na lešení už stáli dělníci a vytloukali okna, aby je
mohli sundat.
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Když farář požehnal monstrancí klečícímu zástupu a sestupoval po stupních pod baldachýnem, rozlehl se kostelem pláč.
Samému knězi stekly dvě slzy pod přivřenými víčky, ale pak zazpíval sám první invokace litánie ke všem svatým.
Za dunění zvonů a táhlého znění lidských hlasů šlo procesí
starým Doupovem, mezi chalupami s pobořenými zdmi a se zejícími děrami dveří a oken, s komíny navždy vyhaslými. Každý se
ještě ohlédl po svých vrátkách, a bylo málo těch, kteří neucítili
v srdci dravčí pařáty divoké lítosti. Mluv si, co mluv, tohle se podobalo smrti na potápějící se lodi.
Válkovi šli mezi posledními, a jenom výměnkář a vnuk se
ohlédli po doškové střeše, stojící trochu stranou uprostřed zahrad.
Hospodář Václav Válek šel se sklopenou hlavou a jeho r t y se pohybovaly, ale nemodlil se.
Procesí se vinulo pomalu do stráně. Nahoře nad údolím se
farář pod baldachýnem zastavil a udělal monstrancí kříž směrem
ke hřbitovu, jehož nízké křížky se třpytily na protěším svahu v odpoledním slunci. Hlas zvonů k nim ještě vylétal zdola a vytlučenými otvory ve zdech vížky bylo vidět komíhající se kovové věci.
Václav Válek si vzpomněl na ono poledne před několika lety, když
se po prvé doslechli o přehradě, a najednou mu utonula cesta v třaslavé mlhovině. Utřel si však spěšně oči hřbetem ruky a srdcem mu
projel pocit zcela protichůdný: jako když mladá vlaštovka ucítí
ponejprv opojení z prostoru a letu.

K večeru postávali doupovští mezi novými chalupami a těkali
po okraji údolí, ale dolů se už nikomu jaksi nechtělo, ačkoli tuto
noc se ještě nedala čekat voda. Jenom z hospody u Maděrů, přikrčené v půli stráně, bylo slyšet hlasy, a mladému Václavu Válkovi,
který tiše sestupoval po příkré pěšině, se zdálo, že rozeznává tenor
Řečníkův.
Mladík chvíli poslouchal, ale pak se spustil horempádem k jejich staré chalupě. Otec bude nejspíš tam.
Když se rozptýlil zástup u nového kostela, nenašel ho mezi
lidmi. Všiml si jenom děda, který zůstal klečet v lavici, vonějící
čerstvým dřevem, a modlil se růženec. Také v novém domku nebyl — Václav tam zastal jenom Pepíka, jak hledá místo pro holubníky. Anička právě přišla ze staré chalupy s prostěradly a se zbytky šatů po nebožce. »Kříž jsme tam zapomněli!« leklo se najednou
děvče a zůstalo stát zaraženo s uzlem v náručí.
»Já tam jdu,« řekl Václav, »vezmu jej s sebou.«
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Sladké sluneční světlo ještě leželo v trávě, světlo pozdních
odpolední ke konci léta. Listí ve stromech tiše šumělo a po větvích
poskakovaly pěnkavy a sýkorky. »Vědí-li pak něco?« pomyslil si
mladík, rozhlížeje se po zahradě. Pěšinka se vinula mezi chumáči
jitrocele a bolehlavu dolů k stodole. Dosáhne voda až sem? Bude
tato zahrada s travou a s kvítím dnem jezera? Co z ní asi poroste
hluboko pod vodou ?
Václav otevřel vrata do stodoly a pohlédl vzhůru do prázdného patra. Ve střeše svítily díry mezi došky a velká pavučina se
lehounce chvěla v průvanu. Mladíka najednou zamrazilo. Slýchal
tolikrát o sebevrazích, kteří se pověsili na trám v stodole. Vyskočil na oplotu a ručkoval rychle po žebříčku. Hleděl chvíli napjatě
do šera v koutech, a pak se mu ulevilo. Páchlo odevšad ostře
myšinou.
Slezl dolů a běžel na dvůr, vrazil do chlévů, vyběhl na půdu
a teprve naposledy se odvážil do světnice. První bylo, že zaslechl
tikat hodiny, a oddechl si. Nejvíc se bál, aby nevisel hned za
dveřmi — to prý se nejčastěji stává.
Místo toho padl jeho pohled na prázdnou postel s obráceným
slamníkem a na sklenici s třemi klásky vedle na židli. Zůstal
omráčen, neboť už úplně zapomněl, že dnes odpoledne byl matčin
pohřeb. Co se naléhala na této posteli — její tvář vyvstala najednou před ním se svým slabým úsměvem, se zapadlýma očima,
s pramenem šedivějících vlasů na spánku. Chlapec najednou padl
na kolena u prázdné postele a rozplakal se dnes po prvé jako malé
dítě. Pronikla ho drásavá lítost nad něčím, co navždy odchází
a nedá se zadržet, tak jako lidská tvář na hladině vody, která se
propadá hloub a hloub a najednou se smísí s tmou.
Jeho vzlykot zněl prázdným domem a ticho z opuštěné vsi
se hrnulo okny. Chlapec si konečně uvědomil jeho zvláštní hukot
a chvilku napjatě poslouchal. »Už spustili stavidla,« napadlo ho
a vstal. Prkna v podlaze zavrzala, do díry v rohu pod lavicí vběhla
myš, Václav se t u znenadání cítil stísněn, Natáhl se na špičky
a sundal se zdi kříž — bleděžluté tělo na tmavém dřevě — a jiný
kříž zůstal pod ním vyznačen na stěně. Pak zastavil kyvadlo hodin
a vzal je pod paží. Chviličku ještě váhal, ohlédl se po holých zdech,
polkl dvakrát na prázdno a rychle vyšel. »Pro těch pár kusů haraburdí sem zajedu zítra s vozem, bude-li kdy,« myslil si, uháněje
vzhůru do svahu. Údolí se už začalo plnit soumrakem.
Když k němu opět zalehly hlasy od Maděrů, zarazil se, položil krucifix s hodinami do výmolu pod olší a blížil se opatrně
k hospodě. Nechodil ještě sám na pivo a ostýchal se vejít rovnou
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dovnitř, aby se nesetkal s otcem, kdyby tam byl. Postál chvíli
přede dveřmi a když vcházel hospodský do výčepu s prázdnými
sklenicemi, zahlédl vzadu v místnosti strejce s klobouky v týle,
s pivem před sebou. Jeden z nich si zapaloval dýmku a Václav poznal v plameni sirky čelo a kníry svého otce. Ustoupil rychle ode
dveří s prapodivným pocitem. Otec chodil málokdy do hospody,
a zrovna dnes . . . !
Anička už chodila opásaná všední zástěrou z chléva a do
chléva. »Neviděls tatínka ?« zeptala se, stojíc ohnuta pod uzlem
trávy.
Výměnkář vyšel ze dveří a ptal se, nabíraje do zesláblých očí
poslední světlo soumraku: »Kdepak je tatík?«
»Stál u Maděrových s Hradilem a s Říhou,« odpovídal Václav
oběma trochu nejisté. »Povídal, že prý přijde za chvilku, máme
prý zatím večeřet.«
Snědli každý v jiném koutě hrnek mléka s chlebem a Anička
se starala: »Kdepak tady budem spávat?«
»Já si dnes vezmu peřiny na hůru,« řekl rychle Václav a hleděl se ztratit.
Na nebi už vyskočily hvězdy a vzduch lehce prochladl. Ze
všech koutů nové vsi, páchnoucí trochu syrovinou, bylo slyšet
tlumený hovor. Václav se chvíli potloukal okolo stavení a pak se
pustil dolů k Maděrovým. Bylo tam ještě pořád živo a z otevřených dveří padal do prachu pruh světla.
Najednou se zatměl osvětlený obdélník dveří lidskou postavou. Mladík se zarazil a uhnul za křoví. Bylo něco v obrysu toho
člověka a v jeho pohybech, co ho přimělo k ostražitosti. Z hospody
se za ním vyhrnula s hulákáním písnička, z které porozuměl Václav
jenom slovu vdovec.
Odcházející se na chvilku zastavil a zapaloval si dýmku, ale
několikrát při tom zavrávoral. »Je opilý,« blesklo Václavovi hlavou a srdce v něm ztuhlo.
Co byl živ, neviděl otce opilého. Padla na něj hrůza, jako by
se byl proměnil v cizího člověka, a jeho neovládané pohyby jako
by byly prozrazením jeho tělesných tajností. Vzpomněl si na biblický příběh o Noemovi a jeho synech. Co udělá? Co udělá, aby se
otec nemusil před ním stydět? Vidět, jak se před ním otec stydí,
to by byla největší muka.
Zprvu zůstal schován a čekal. Půjde-li otec vzhůru k Novému
Doupovu, nechá ho být a bude na něho dávat jenom z dálky pozor.
Ale pustí-li se dolů . . .
Zatajil se v něm dech. Opilý chalupník se chvíli motal sem
tam, a pak se obrátil na pěšinu do údolí. Udělal několik nestejných
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kroků, zastavil se, pak se nahnul dopředu, nedobrovolně se rozběhl
a natáhl se tváří k zemi. Klobouk a dýmka mu kus odletěly.
Chlapce opustily naráz všecky rozpaky. Dvěma skoky byl
u ležícího, který se zdál zcela smířen se svou novou polohou, uchopil ho pod paže a pomáhal mu na nohy. Byl hrozně těžký.
»Nech mě,« zablekotal opilý, »já ještě musím chvilku padat,
ještě nejsem docela dole. Víš, až budu na dně, pak se hezky natáhnu, aaach, to bude úleva! Hezky si lehnu a nechám všecko jít
přes sebe... vodu, moc vody, vody až do kostelní věže . . . Moje
nebožka se jí tak bála, ani po smrti pod ní nechtěla ležet...
Chudák holka, bude dnes na hřbitově hlídat. A nahlídá se, chuděra, už tam teď nikoho za ní nepochovají... Pusť mě, kamaráde,
já j i tam tak přece nemohu nechat, samu s tou vodou a s těmi
nebožtíky...«
»Pojďte domů, tati,« řekl Václav, sázeje mu na hlavu klobouk
a utíraje mu kapesníkem krev a hlínu s levé tváře. »Pojďte, už
jsme vás čekali, Anička vám už ustlala do nového lůžka .. .«
Chalupník se zarazil, sáhl si na čelo a hleděl chvíli upřeně na
mokré prsty. »Co mi to . . . kde jsem se . . . Kdesi jsem se odřel...«
Pak otočil pomalu hlavu k synovi, a Václav uviděl s nevýslovným hnutím soucitu jeho oči, dětské, trpící, úpěnlivé. Najednou
se v nich cosi kmitlo a pomalu se sklopily.
»To jsi ty, Václave ...«
Mladík dostal strach, aby se ho otec nepustil, aby nechtěl jít
sám. Ale on se o něho opřel ještě víc a řekl: »Vidíš, vidíš,
chlapče...«
»Půjdeme tudy, tatínku,« řekl Václav a vzal ho pevně pod
paží. Šlo to však těžko. Chalupník neudělal sám ani krok, mladík
ho musil takřka nadnášet a div si při tom nevyvrátil rameno. Co
si má počít. . . Nechat ho tady ležet a j í t domů pro t r a k a ř . . . Ale
kdyby se mu zatím něco stalo . . .
Na konec se sehnul, podsunul se pod něho a vzal si ho na záda.
Nešťastník se nebránil a svalil se na syna jako skála. S tímto břemenem na bedrech dal se mladík na nesnadnou cestu do příkrého
svahu.
Pocit, že je nesen, že se kdosi jiný ujal jeho břemene a že ten
jiný je jeho syn, jeho pomocník a nástupce, způsobil zřejmě v nešťastníkovi jakési uvolnění. Odevzdal se mu všecek, s tělem
i s duší, složil se sebe všecko, co ho tížilo, s čím žil jako s nepohodlným tajemstvím.
Vstalo to v něm jako usazenina, protínalo ho to jako spleť záblesků míhajících se tmou, a vzdálené se mu pletlo s blízkým.
Veselé kousky z let svobodného tovaryšení, když proháněl děvčata
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po muzikách, měl pomíšeny s hroznějšími útěky, za kterých bývaly
oči oslněny ohněm z pušek a děl a člověk chvílemi nevěděl, je-li
mrtev nebo živ.
»To jste byli ještě malí, a já jsem myslil, že budu živ jako
anděl, vrátím-li se domů. Ale člověk je hovado, chlapče, pamatuj
si to . . . Taky jsem s nebožkou vždycky dobře nezacházel, dokud
byla zdráva, všaks to sám viděl... Ale t y ženské nedrží jazyk, ne
a ne . . . A udrží-li ho, však to u nich máš uloženo... i s úroky. ..
Někdy bych j i byl zabil, Bože můj . . . Jak to o ní mluvím, o chudákovi . . . Dnes na hřbitově hlídá, a já jsem se takhle zvedl...
Ale když to tak na mne sedlo, takovou dobu už mě to drží za krk,
div že jsem už něco nezapálil.. . Dnes jsem si mohl udělat pěkný
ohýnek, kdybych se nebyl tak o p i l . . . Však by to byla voda uhasila, chacha ...«
Mladík hlasitě supěl, napínal všecky síly, dral se do vrchu po
rukou a po kolenou, pot se mu lil s čela a zalepoval mu oči. Musím
ho donést nahoru, myslil si, musím ho donést, jenom kdyby aspoň
nic nemluvil, kdybych to nemusil slyšet.. .
Ale proud nešťastníkových řečí tekl dál, jako když zvrací ne
žaludek, ale srdce, pamět, svědomí...
»Ta voda, ta v o d a . . . Viděl jsem j i poslední čas všude okolo
sebe, nad sebou... Už jsem myslil, že se z toho zblázním . . .
Považ, poteče prostředkem návsi, mezi chalupami, dveřmi a okny
dovnitř, bude jí až do stropu, až nad střechy. Měl pravdu náš farář, že je to jako za časů Noemových. Vždycky jsem si představoval, když jsem chodil do školy, jak to podemlelo strom, na kterém seděli na vršku poslední lidé, a jak dělali žblunk! žblunk!
A vždycky jsem si myslil, že tam něco zapomenu, boty nebo
klobouk, a voda si s tím bude hrát šup, šup! ode zdi ke zdi, od
podlahy do stropu, až pak to najednou vyjede oknem . . . A já jednou půjdu a skočím za tím, protože nesnesu to pomyšlení...
A nebožka tam leží a já k ní nebudu moci, leda po loďce. Musil
jsem jí slíbit, že za ní budu jezdit... Slib mi to, povídá, já to
už potom nebudu doopravdy chtít, ale teď jsem ještě tak hloupá . . . Chuděra, taky jsem jí natloukl, kolikrát. . . Ona se nikdy
nezlobila jako já, jenom mi odpovídala malými laskavými slovíčky . .. Ale ve skutečnosti to bylo jako jehly pod sametem. . .
Mne už to dávno přešlo, a ona mě pořád bodala těmi laskavými
slovíčky, a jako by neviděla, že se trápím. Myslil jsem, že j i zabiju, Pánbůh jí odpusť . . .
A co ten farář se na mne dnes tak d í v a l . . . Jako by to byl
říkal pro mne . . . Abychom prý nevzdorovali, nebo jak to povídal,
a oblekli nového člověka . . . Víš, hochu, já jsem do toho tak zapad,
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jako když mi bylo dvacet l e t . . . A nebožka chudák na smrtelné
posteli... Víš, ta Rezka Šebestová, jak umí zametat sukní...«
»Tatínku!« vykřikl Václav a zamotal se pod svým břemenem.
»Tak jsem do toho zapad,« breptal dále opilý, obraceje s námahou jazyk, »a na nic jsem už nedbal, na lidi ani na Pánaboha...
Všecko bylo najednou fuč, celý ten pěkný čas, co jsem byl pořádně
živ . . . Už jsem ani nevěděl, věřím-li ještě v Pánaboha . . . O velkonocích jsem nešel k zpovědi, a farář si toho musil všimnout, když
to dnes říkal jako pro mne . . . Ssedlinu a plíseň starého života...
Sedm ďáblů horších ...«
Václav už víc neslyšel, neboť mu hučelo v uších a před očima
měl ohnivou mlhu. »Musím ho donést,« opakoval si a dral se ven
z údolí. Všecko, co bylo dole — opuštěná ves se svou tíží viny
a smutku — se mu věšelo okolo krku, táhlo ho nazpět, nechtělo
ho pustit dál. Jejich stará chalupa s postelí, na které tak dlouho
chřadla jeho matka, zatajujíc v sobě bůhvíjaké hoře, tmavé kouty
s kvasem tajných lítostí a hněvů, všecko nejisté a dusivé, čím tam
čpěl vzduch, mu svíralo hrdlo.
Zdálo se mu, že co na něm leží tak těžce, není ani otcovo tělo,
nýbrž jakýsi chuchvalec uprostřed něho, koule uhnětená neviditelnou prací jeho duše na zárodek zděděných vin.
Když už myslil, že padne do trní, ucítil pod nohama kamení
vozové cesty. Šumot krve v jeho spáncích zněl jako hukot vzdálených splavů. Opilý člověk na jeho zádech si tiše broukal, strnisko
jeho vousů mu jezdilo po tváři. Na konec bylo slyšet, jak pravidelně chrápe.
Anička seděla na prahu a vyhlížela do tmy. Vyskočila s tlumeným výkřikem, ale ztišila se před bratrovou přísností. Vypadal
jako člověk, který má právo rozkazovat.
Když uložili otce do peřin a dali mu na hlavu mokrý hadr,
vyšel Václav ven a vychrstl na sebe pod pumpou džber v o d y . . .
Div se nezalkl její ostrou svěžestí. Pod schody na půdu se před
ním najednou vynořil výměnkář v spodním prádle.
»Už přišel ?« ptal se, dívaje se úzkostlivě na vnuka, a brada
se mu třásla.
Ano, dědečku,« odpověděl mladík a sklopil oči. »Už spí.«
Pak vyběhl třemi skoky nahoru a vklouzl nahý do chladných
prostěradel. Otevřeným oknem bylo slyšet hukot, který se brzo
smísil s šuměním spánku.

Starý Doupov je pod vodou. Veliké táhlé jezero naplňuje
údolí, přijímajíc jeho záhyby a jeho tvar. Vlnky se lehce čeří nad
36
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rozpadávajícími se zbytky zdí a stopy lidských nohou, lidských
vzpomínek, otisky lidských těl i duší utonuly hluboko na dně.
Ryby vcházejí svobodně dveřmi i okny bývalých lidských
příbytků, jezdí okolo bývalých krbů a hrají si na místě, kde stála
smrtelná postel Františky Válkové a těch, kteří na ní umřeli předtím. Věci, které zapomněli nebo opustili bývalí obyvatelé ve světnicích, na dvorech a v zahradách — hrnce, staré střevíce a dětské
hračky — potulují se bez cíle po bludných drahách a nabývají nelidských podob, přizpůsobujíce se obraznosti vodního světa.
A skoro na konci, tam, kde se údolí uzavírá, trčí z vody kostel. Voda mu sahá až po ramena, až po oblouky gotických oken,
a šplouchá melancholicky pod jeho klenbou, tlukouc v zpomaleném
rytmu do jeho zdí. Rybkám se tu líbí, procházejí se okolo svatostánku a diví se, jak se tam vzal ten malý domeček.
Bývalý příbytek Boží stojí smutně ve vodě a vypadá jako
utonulec, který už přestal volat o pomoc, jako lodní vrak, který
uvázl na překážce. Proti němu, odděleny od něho pruhem vody,
nahýbají se křížky doupovského hřbitova, střežíce propadlé hroby
doupovských nebožtíků. A napříč přes jezerní hladinu padá stín
starého hradu, který trčí nahoře do modré oblohy a hledí řadami
svých nesčíslných oken do hlubin své minulosti.
V létě přicházejí lesními cestami turisté a ptají se lidí na poli
a ženských sbírajících chrastí, kudy se jde k starému Doupovu.
Možná, že narazí někdy na některého z Válků, ale t i neodpovídají
příliš ochotně. Starý výměnkář ostatně umřel hned to první jaro
a mladý Václav si koupil koně. Jeho otec velmi zestárl a dělá, jako
by nebyl doma v novém stavení. Syn ho sice vynesl nahoru od
samého dna, ale v jeho srdci už vzklíčilo símě tajemného smutku
a jeho rovnováha je navždy porušena. » Aspoň kdyby to bylo trochu dál,« říká, »a já se nemusel dívat na ten kostel, jak se tam
topí.«
Mladý Václav zatíná rty a mlčí. Příliš těžké břímě bylo naloženo na jeho mladá ramena, a když nasadí pluh k nové brázdě,
myslí si po každé, upínaje zrak k podezřelým stínům na obzoru:
Dotáhnu ji? Nedotáhnu?
Z chystané knihy »Modrá a zlatá«.
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ZYGMUNT

KRASIŇSKI

M O D L I T B A ZA

ZEMŘELÉ
Ó

mřeli, jako já zemru.
Ó
co jest to býti bez nich, a dnes již nechápu, co je to býti s nimi.
Kde jsou, ó Pane?
Někdy se mi zdává, že v hlasech, které slýchám, ožívá
jejich hlas — a někdy v noci mne jímá strach; hledím kolem
sebe, jako by stáli blízko, ale prchne chvíle a není t u nikoho!
Ó, dej mi odpočinek v Svém lůně, ó Pane! — Oni v čase
hřešili, ale nyní klecí u Tvých nohou ve věcnosti.
Tys jedinou Láskou, Tys jejich Otcem, Tys Otcem naším
— počali jsme z dechu Tvé Lásky, žijeme v ní — ach! —,
a budeme v ní žiti na věky. Tobě se zalíbilo v milosrdenství,
ó Pane!
A jejich krátké dni byly plny soužení — přišli v toto
údolí, a nevěděli, odkud jdou, nevěděli kam půjdou, a doufajíce jenom v Tvé Jméno — v neštěstí vzdychali k Tobě!
Smiluj se, smiluj nad nimi, ó Pane! Zlo je obklopovalo,
ale nebylo v jejich srdcích. A jestliže o Tobě pochybovali,
pak jim to bylo mukou... Jestliže poznali rozkoše, pak jim
to bylo mukou. A jestliže měli svou nadějí v pozemských
cílech a útěchách, i to jim bylo mukou — a na každý jejich
úsměv splynulo sto slz, ó Pane!
Světlo z Tvé od věčné moudrosti, které je osvěcovalo, bylo
chvějivé a mizelo v temnotách. Tento svět jim byl záhadou
a tajemstvím tajemství. Tápavě kráčeli, a když se někde
dotkli Tvé nedostižné slávy, ctili Tebe a milovali Tvé milosti!
Odpusť jim, Pane!
A jestliže dosud za své viny pykají, jsouce vzdáleni Tebe
a zbaveni nebeských radostí, jestliže se dosud neroztrhla clona
jejich osudu, jestliže dosud poznávají, co jsou to slzy a vzdechy, ó, zkrať chvíli jejich zkoušky; a jako já dnes se za ně
modlím, dej, ó Pane, aby někdy ti, které zanechám na zemi,
se za mne modlili.. . Uveď mne někdy, ó Pane, mezi ty,
které jsem poznala a milovala na zemi, abychom vespolek
žili v Tobě na věky věkův. — Amen.
Přeložil JAROSLAV J A N O U C H
36
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FRANTIŠEK

LAZECKÝ

TŘI SCHODY
Jedinou touhou člověka bez rodu a beze jména, a říkám hnedy
že člověka bídného, je dostati se do té věže, jež svítí na obzoru
mezi plameny žáru téměř očistcového. Věž je oslnivě bílá, se všech
stran dobře viditelná, pevně stavěna do čtverce jako hlavní věže
nedobytných hradů, nahoře rovně ukončena, ale tam už odsud ze
země není vidět. Jistě tam jsou trávníky a stromy, pod nimiž se
odbývá jakási věčná slavnost, která pro toho člověka znovu
a znovu začíná vypouštěním toho obrovského zlatého balonu, jenž
každého dne přeletí naši oblohu jako radostný pozdrav dětí zúčastněných na té slavnosti.
Věž je zbudována ze stříbrných kvádrů a v určitých vzdálenostech obložena zlatými pláty spjatými v sedmero prstenců kolem jejího zdiva. Na každé straně se rýsuje brána pevně uzavřena,
vykládána berylem a karneolem, portály nad nimi klenou smaragdy, ametysty a acháty; ze stříbrných kvádrů rubíny metají
své blesky a obrovské onyxy svítí ze zlatých plátů. A nahoře j i
lemuje nad všechna slunce zářící topas. Tak svítí uprostřed moře
ohnivých jazyků, které je jedinou překážkou pro člověka majícího
pevný úmysl do té věže vniknout.
Ale jak se tam dostat, když do věže nevede žádná cesta ani
žádný most se neklene nad plameny? Kterak projít onou neproniknutelnou hradbou ohně nebo kde vzít ohnivzdorný plášť, jímž
oděn by mohl putovat lesem hořících cedrů nevrhajících ani píď
stínu na cestu poutníkovu, kde je od člověka pomalu oddělován
i jeho vlastní stín, ten důvěrný, mlčelivý a nejvěrnější průvodce,
který je nám stále v patách ? Jak projít tuto cestu, není-li člověk
ptákem ohnivákem a nemá-li naděje, že se nad ním někdo mocný
smiluje a jednoho dne ho přenese ohněm?
Tu malomyslnost vstupuje do srdce toho člověka. Malomyslnost a zoufalství. Hoře z nerozhodnosti, z váhání, z ochromení,
z těch našich zvyklostí, z jejichž jařma není možno se vymknouti
jen tak lehce a bez obětí, to všechno, co známe jako hrůzu před
pohybem a z nedostatku odvahy. Ten úděs člověka, když změří
a do posledního zbytku sečte své síly, aby nakonec poznal svou
naprostou bezmocnost.
Ale není osamocena beznaděje. S ní jako její rodná sestra plíží
se nesmírná ošklivost z bídy, v které žije, neboť, jak už jsme řekli
na počátku, je to člověk bídný. Každá snaha o vyproštění z tohoto
zajetí bezmocnosti a bídy připadá mu jako chůze vyprahlou krajinou, z níž se vystěhovalo všechno živé. Nadarmo čeká, že se ně280

kde otevrou dveře, jimiž bude vpuštěn, aby se mohl ukrýt, aby
mohl ukrýt sám před sebou svou bědnotu. Nikdo ho nepřichází
pozvat pod střechu a on nemá odvahu rozbít rázně dveře některého domu. Snad z úkosti a z obavy, že by v něm nenalezl více než
čtyři holé stěny a popel ve vyhaslém krbu.
Tady aspoň žiju, říká si nakonec, leč kdybych opustil toto
místo, je jisté, že zahynu. Ale je to opravdu ještě život? Není to
spíše hrozné umírání bez naděje, jakési vnitřní hnití, které postupuje přímou cestou do samého středu srdce? Nebylo by lépe
spálit všechno, celé to hnízdo plazů, které je v něm, vrhnout se do
těch plamenů děj se co děj. Tolik by potřeboval umýt se v nich,
touží se v nich vykoupat a prožehnout až do morku kostí a sežehnout t u špínu zažranou jako rakovina v jeho bytosti.
Vy jen pozorujete, že člověk ten se vzdaluje lidí, vyhýbá se
přátelům, kteří si mezi sebou šeptají, že něco kuje, nebo, že je blázen, vyhledává samotu a nemá s nikým o čem mluvit. Jednoho dne,
když prochází, bůhví už po kolikáté, cesta necesta krajinou,
octne se najednou v blízkosti ohňů, jichž se každého okamžiku
strachoval. A t u znenadání ho uchopí jakási nesmírná ruka
a mrští jím za první kruh té ohnivé hradby. Vidíte, jak člověk ten
se zuřivě brání, zmítá a vším úsilím se hledí vyprostit z těch železných prstů, které ho svírají a nemíní pustit. Když pocítí, že sevření trochu povolilo, dá se do křiku a povykování, ale není to nic
platné. Naprosto se již uvolnit nemůže. Cítí, jak je postrkován dál
a dál do většího žáru, který se stává pomalu nesnesitelným, jak je
stále odlučován od všeho, rodiny, přátel, známých i věcí, od toho,
co ještě má za nepostradatelné, osamocován a obstupován se všech
stran. Jeho šat již na mnoha místech začíná hořet a několika děrami je vidět spálenou kůži na jeho těle. Neustává se bránit a protestovat proti takovému zacházení. Křičí, volá o pomoc, povykuje,
naříká, a když má za to, že to všechno nic nepomáhá, začne vyplazovat jazyk, míně tím patrně někoho urazit.
Pak najednou plameny zmizí a on se ocitá uprostřed kopřiv
a všelijakého potvorného býlí, v němž by bylo tak ponižující zahynout. Jaká hanba! Kdyby měl meč, a musel by to být dvojručák,
stínal by tomu hlavy, kdyby měl bič, švihl by někoho s takovou
chutí do tváře, že by tam navždy zůstalo potupné znamení po této
ráně, kdyby měl žaláře, byly by plné, a věznil by v nich krutě, že
i t i nejotrlejší zločinci by se třásli před pouhým jejich jménem.
Ale protože to všechno je mu odepřeno, vyráží pouze jediný výk ř i k : Bože můj, nedej, abych zahynul v tom chrastí!
Občas pláče, ale jsou chvíle, kdy se také směje, a někdy
můžete dokonce zaslechnout, jak uprostřed trní a křovisek také
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zpívá. A t u vchází do jeho hlasu jakási něha a stále vzrůstající
tesknota, která ho nutí protahovat pomlčky, když nabírá dech
k nové větě písně. Ta jen mimochodem uniká s jeho rtů. Myslíte
si, že když křičí a povykuje, že je to jen proto, aby přehlušil tu
nesmírnou tesknotu a vypudil j i ze své duše, ale je to obráceně.
Ten křik, to neuctivé povykování, hulákání a zmítání, to jeho
tesknotu jen napájí a zvyšuje. Právě takovou stravu potřebuješ,
tesknoto! Tesknoto! Tesknoto! Ještě nejsem dost silný, aby mne
mohl přemoci pokoj. Ještě jsi nepřipravila dosti velikou komnatu
pro tohoto hosta.
Ale již něco jiného naplňuje to zmučené srdce. Je to něco, o čem
nedovede nic říci, ale kdybyste mu nyní podali meč, zastrčil by jej
do pochvy, zlíbal by tvář, již udeřil, propustil by vězně na svobodu
a těšil by se z jejich radosti, naslouchal písni, která by ještě dlouho slabounce zněla, až by už dávno dozněly jejich kroky a oni se
ztratili za chlumy v krajině. A najednou vězňové, lidé, zvířata,
krajiny, to všechno, co kolem něho žije a dýchá, vstupuje do něho
a pod tím velikým přívalem něhy a lásky, které v sobě nalezl,
vyhrkují slzy z jeho očí, až se celý ukrývá v osvobozujícím pláči,
a v něm, tak blízko před sebou vidí tu bolestnou tvář, která se
sklání k nám v slzách, aby nás do nich oděla jako do pláště nejbezpečnějšího.
STANISLAS

FUMET

OBRANA LÉONA

BLOYE

Dne 3. listopadu tomu bylo 20 let, co zemřel Léon Bloy. Jak je
jeho příklad stále mezi námi, jak je jeho dílo, jeho myšlenky
živé, ba stále živější a naléhavější, o tom svědčí neutuchající
obrany i útoky na jeho dílo i osobnost. Když v roce 1936 vydal
Stanislas Fumet knihu »Poslání Léona Bloye«, strhla se ve Francii váda pohodlných a poučkářských katolíků, proti níž vystoupil
Fumet 1. února 1936 v Katolickém institute v Paříži apologií, již
zde otiskujeme. Není dnes sporu o tom, že Bloye obhájil, neboť
dílo Bloyovo je nepoddajné a neotřesitelné. Z knihy Fumetovy
jsme otiskli v minulém ročníku dva výňatky: »Metafysika chudoby« a »Mystika peněz«. I u nás tyto články vzbudily nesouhlas.
Je tedy tato obrana Léona Bloye od Fumeta odpovědí i na články,
jež o Bloyovi otiskovala revue N a hlubinu v č. 5—9, roč. X I I .
Red.

Zjišťuji — nikoli bez jakéhosi ohromení, to přiznávám — že
i ti, kteří pociťují (jako Paul Cazin, jako Thérive, jako Louis Gillet) nechuť k veliké postavě Léona Bloye, projevují sympathie mé
knize. Dosud nevím, mám-li se z toho radovati nebo se pro to
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rmoutiti. Več jsem doufal, bylo, že moje kniha ospravedlní nejútočnější nebo nejvýstřednější chování Léona Bloye — připomenouc na příklad, co tu bylo činů hrdinských, činů neprozřetelných,
zpupných, v prvých letech jeho návratu k Bohu, když žádal po
svém Spasiteli, aby mu seslal nejhorší utrpení, hmotná i duchovní,
nezbytná, jak věřil, k obrácení jeho dobrodinců a jeho přátel
Myslil jsem, že jsem připomněl v svém »P o s 1 á n í L é o n a
B l o y e « věci dostatečně tklivé proto, neřeknu, aby byla zacpána
ústa kritice Bloyovi nepřátelské, nýbrž proto, aby byla nucena
uvažovati poněkud důkladněji, než jak je k tomu náchylná, nežli
vznese příliš tvrdé obžaloby na mravní osobnost Ž e b r á k a nevděčníka.
Bylo tu také naléhavé svědectví, které mluvilo ve prospěch
dobroty tohoto muže, z něhož jeho nepřátelé učinili netvora nevděku, ale o němž jeho důvěrní druhové, takový Termier, takový
Maritain, takový Pierre van der Meer, takový René Martineau,
takový Paul Jury, takový Jehan Rictus, takový Léopold Levaux,
publikovali, že nebylo stvořeni méně špatného, než byl on. V soukromí byl tento strašlivý křikloun bezbranný, jemný, trpělivý,
odevzdaný. Modlil se a plakal mnoho, ale plakal-li, bylo to z lásky
a naprosto ne ze zloby.
Z prvních slov, která jsem o něm pronesl — to jste pozorovali — bylo slovo d o b r o t a , Je to také první slovo, které napadlo slavného grafologa, hraběte Franzoniho, který žije v Ženevě
a neznaje možná ani jméno Léona Bloye, našel loni na mém stole
stránku obdivuhodného rukopisu autora Z o u f a l c e . Zvolal:
»Co je hned naponejprv zřejmé v tomto písmu, je dobrota.« Dodal — pro vás, pane Seillière —: »Hle, skutečný mystik.« Pan
Franzoni je protestant, je méně přísný než my v užívání jistých
výrazů. »Jaká vznešenost ducha. Je to světec...« Pak se rozmyslil : »A přece ne, vidím tu narcissismus. Ach ne, žádná pýcha,
narcissismus.« To poopravení mi připadlo velkolepé. Narcissismus
a svatost. Ale pan Franzoni se v dalším ukázal ještě silnějším:
»Vidím v životě tohoto člověka katastrofu, která změnila jeho
průběh.«
Odpustíte mi, že vám opakuji výrazy tohoto mistra grafologie, ale celá dlouhá rozprava, kterou se mnou vedl o povaze
Léona Bloye, jak j i hlásá jeho rukopis, by si byla zasloužila stenografického zaznamenání.
Snadno se bere v pochybnost, protože Bloy hojně urážel své
současníky, že by byl člověkem dobrým a milosrdným. Ach, jak mu
mohli tohle vytýkat, velký Bože, že neměl lásky. Je to tím podivnější, že pro něho právě měla závažnost jen a jen láska! Říci, že
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Léon Bloy neměl lásky, je stejně bizarní jako tvrditi, že pro něho
neexistovala jedna ze tří Osob Nejsvětější Trojice, a že tou Osobou
je Duch Svatý. Léon Bloy bez lásky, to j e tvář, která již nemá
rysů. Odejměte lásku a nezůstane nic z fysiognomie Léona Bloye.
»Dal jsem celý svůj život do služeb lásky,« psal v roce 1887 paní
Henriette L'Huillierové, »lásky božské a lásky lidské, které jsem
často podivně pomíchal. Žil jsem jen pro to, aniž jsem kdy pochopil, že by bylo možno žiti pro něco jiného.«
Dobře vím, že to není ta láska, o níž se mluví, užívá-li se
tohoto božského jména láska milosrdná (charitas), které je vlastním jménem Třetí Osoby Nejsvětější Trojice, jak by byl zdůraznil
Léon Bloy, jako spíš ona shovívavost, kterou doporučoval prokazovati všem lidem bez rozdílu a při jakýchkoli skutcích, dobrých nebo špatných, které by mohli učiniti. Již v Z o u f a l c i se
Marchenoir svěřuje Veronice se svým míněním o tomto zneuctění
pojmu charitas: »Co byste si pomyslila o m i l o s r d e n s t v í
člověka, který by dal otráviti své bratry ze strachu, že kdyby je
varoval, zničil by záměr travičův? Já pravím, že s tohoto hlediska
pozůstává milosrdenství v hlasitém křiku a že skutečná láska
musí býti nesmiřitelná.«
Kdyby byl tento tuze náruživý křesťan vždycky užíval, když
potíral své protivníky, nebo spíše ty, které považoval za uražeče
svého Boha, bedlivé opatrnosti a metal vždycky své střely toliko
s rozvahou, těžko by ho bylo lze odsouditi pro přepínání. Skutečně
Bloy, pohlížeje na svět dvěma modrýma očima, zvětšujícíma jako
lupy, viděl urážku vždycky nesmírnou a jeho rytířské srdce ihned
bylo přesvědčeno o nezbytnosti stejně nesmírného zadostiučinění.
A přece jeho nejvěrnější přátelé jsou dosti loyální, aby se shodli
na tom, že nebyl nikdy soudný ani spravedlivý. Ale jak ho pro to
nenáviděti? Jeho úmysl byl tak přímý a tak šílená byla jeho odvaha! Ostatně se sám pokládal nikoli za řádícího pamfletáře,
nýbrž jak napsal, za »přechovavače Msty« Boží a za poslušného
»sluhu cizí Zuřivosti« — to jest za nástroj Boží spravedlnosti.
A pak, vnesl velmi mnoho umění, velmi mnoho mistrovství
do své činnosti »veřejného křiklouna Božího«, jak se též jednou
nazval. Když je věta vyřčena a zní již jako polnice v prostoru,
který naplňuje novým souhvězdím, jak by j i mohl umělec zadržeti? Tím hůře pro hokyni, nebo pro domácího pána, nebo pro
vikáře farnosti, nebo pro dodavatele, nebo pro sytého spisovatele,
který měl to neštěstí j i vyvolati. »Přechovavač Msty« Boží se násobil geniálním humoristou, vážným humoristou, který se dobíral
hlubin duše tímto točitým schodištěm stejně dobře, jako to činil
vznešenou cestou nejvyššího symbolismu ten veliký prosťáček
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Marchenoir, který podle slova Veroničina »četl ve snech dějin
a v postavách života«.
Postrádal milosrdenství? To však není jediná stížnost. Jsou
tu ještě »nespravedlnosti« Léona Bloye, které hyzdí, jak je ujišťováno, všechny jeho knihy, a jakási nedostatečnost úsudku, když
jde o to, ocenit bližního.
Bylo řečeno, že zřídka za celý běh svého bolestného a bědného
živobytí podal důkaz dobrého smyslu. Odpovídám ihned, poněvadž
nebudu moci se k tomu vrátiti:
Když byl Léon Bloy nespravedlivý, bylo to z lásky k spravedlnosti ; když byl slepý, bylo to z lásky ke světlu. Neboť si jich žádal p ř í l i š . Žádal si jich tak, jak budou na věčnosti, tuto spravedlnost, toto světlo, ne již uzpůsobené lidské přirozenosti, schopné
zde na zemi hříchu a nezpůsobilé v nynějším stavu pojmouti absolutno, nýbrž tak jak jsou v Bohu, to jest, k d y ž j s o u B o h e m .
Bloy nehleděl na překážku v okamžiku, když se střemhlav vrhal
proti všem zdem, které mu zakrývaly Tvář Otce. To ho právě
opravňuje, aby tam šel z plna srdce. Nenapadá lidí, kteří mu slouží
pouze za záminku, i když je nakrásně vyjmenuje, ani jich nepozoruje — ne, on se řítí proti vojsku Satanovu, proti nepřátelům
Božím a katanům Chudého.
Uznávám, že je tuze nepříjemné dostati se do rvačky, zakoušeti výpady Léona Bloye. Ale zaplatil dosti draze právo psáti tak,
jak myslil, a vkládal do toho dosti nadání, aby se mu rádo odpustilo . ..
*

Vrátím se k svému předmětu. Ano, zdá se mi, že chci-li
vrhnouti všechno světlo na osobnost nejmilovanějšího a nejnenáviděnějšího spisovatele, přispěji k tomu nejlépe, ukáži-li j i větší.
A mám strach, aby někteří nenašli v mé knize argumenty p r o t i
Léonu Bloyovi, když mně se zdají mluvit p r o Léona Bloye.
Zajisté to, že ho činíme lidštějším, ho neučiní menším. Jsem však
překvapen, vidím-li, jak rádi si lidé dělají jednostrannou představu o lidské osobnosti. Vyjma portrét hotových světců, prohlašuji, že nejsem schopen nakresliti portrét, který by byl veskrze
dithyrambický. Je to chyba psychologie tak hrubé, mysliti si, že
člověk, než dospěje k vrcholu kontemplativního života, by měl být
obdivován v celém svém chování! Není-li již zápasu, tedy proto,
že válka je skončena a blaženost že se započala. Ve světě je tato
věc vzácná. V očekávání toho nás zajímá a rozechvívá právě bitva;
je to božská práce na zemi, která se právě vykonává. Takový Bloy
nabízí Bohu vznešenou a nesnadnou povahu. Bez této povahy by
34*
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neměl genia, jeho dílo by nemělo důrazu, nemělo by reliefu. Zapudíme duši, protože nesouhlasí ve všem s naším ideálem? Chápu,
že bychom zapudili duši, která nízce prchá před Bohem, před
Pravdou, před Světlem, nebo před některou jinou božskou vlastností. Ale duši, která se dává v plen Boží milosti a přijímá ji,
možná neobratně, ne, to nechápu.
Velmi dobře však chápu, že o takového Bloye jsou rozepře,
že se jeho dílo nesmírně líbí jedněm a zuřivě nelíbí druhým. Léon
Bloy je dosti velký, aby zároveň rozpoutal nepřetržitý enthusiasmus ušlechtilého učence Pierra Termiera a » posvátnou hrůzu«,
kterou má pro něho André Thérive. A já první blahopřeji loyálnímu kritiku Tempsu, který prohlásil v článku o mé knize, že když
byl znovu přečetl několik stránek Léona Bloye, zůstala tato jeho
posvátná hrůza nedotčena. Je pravda, že nicméně uznává, že není
možno »se přiblížiti k Léonu Bloyovi, aniž cítíme v jeho blízkosti
závrať očarování.« Ale nic není tak směšného jako vyžadovati po
všech stejný obdiv pro myšlenku a umění autora tak výjimečného,
i na okraji všední kultury, jako je P o u t n í k A b s o l u t n a .
*

Došlo to tak daleko, že mu upírali myšlenku. Což je velmi zábavné. Sám se netajil tím, že filosofie vůbec mu je dosti nepřístupná a že její technika se mu vždy zdála strašná. Má jeden neotištěný výrok, který potěší jeho pomlouvače, Skutečně napsal
v dopise paní Montchalové roku 1886: »Často jsem mohl předvídati, vždy jsem mohl křičeti, jsem však hluboce neinteligentní.«
Mlčky měl za to -— neboť se nezdálo, že by si to tuze bral k srdci —
že má jiné prostředky hledání než prostředky dialektiky. Teprv
jeho kmotřenec, Jacques Maritain, nejfilosofičtější z lidí, musí
uváděti věci na pravou míru. Rozhoduje to tak, že Bloy »užíval znamení jazyka a rozumu, pouze aby se odškodnil za to, že byl zde na
zemi zbaven oblažujícího vidění — které žádné znamení nemůže
nikdy přesně tlumočiti — a jeho slova usilují ne tak o přímé vyjádření pravdy, jako o dosažení, jak říkal, p o c i t u t a j e m s t v í
a j e h o s k u t e č n é p ř í t o m n o s t i . « 1 ) Když chtěli po Bloyovi,
aby se vyslovil, odpovídal: »Vidím.« Pan Seillière by měl právo
nepřijíti si v podobné lakonické odpovědi na své. Hned řekneme,
zda Bloy přinášel nebo nepřinášel nějaké obohacení duchu, či zda
se spokojoval tím, že vyrážel nenapodobitelné křiky »o svém popleněném ideálu«: je to jedno z jeho slov. Podívejme se napřed,
Jacques Maritain: N ě k o l i k
»Cahiers de la Quinzaine.«
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stránek

o Léonu

Bloyovi.

zdali to, co pokládal za přednější než myšlenku, mělo nějakou
cenu.
Člověk uvyklý na modlitbu, na usilovnou modlitbu, na modlitbu, která vládne všem skutkům dne — a který žije v Milosti —
se setkává v myšlence ve vlastním slova smyslu s něčím, co hrozí
státi se clonou Absolutnu, jež potřebuje přesně určiti. Tentýž postoj, který nám u něho připadá pravděpodobný, nás odpuzuje
u jiného, který, nežije v Milosti, zamýšlí také nahraditi myšlenku
vznětlivostí, kterou nábožně pěstuje, jako Jean-Jacques a romantikové. První, Léon Bloy, když nemyslí, lpí na Boží myšlence;
muž modlitby, inteligence více nebo méně závislá, ponechává v určité prázdnotě svého ducha mysliti Boha samého. Jean-Jacques
a romantikové sestupují o stupeň pod inteligenci, odevzdávajíce
se tomu, co bychom mohli nazvati jejich uvolněnými smysly.
Myšlenka zkrátka může býti nahrazena, ba výhodně nahrazena tím, co duchovní lidé nazývají modlitbou. Když potom Bloy
bude chtít vyjádřiti ideje, nebudou nesouvislé, ale nebude j i m takřka ani možno vystupovat jinak než v podobě obrazů.
Léon Bloy, nejsa filosofem, nikdy se nepodjal hry antiintelektualismu, to je třeba poznamenati. Jeho instinkt pro pravdu by ho
byl vzdálil těchto nebezpečných doktrín, které tak žalostně řádily
na začátku XX. století. V antiintelektualismu je urážka Absolutna, která pobuřovala Léona Bloye. Nikdy ho nebylo možno zatáhnouti do nějaké modernistické léčky.
Není-li Léon Bloy filosofem, není-li myslitelem v přísném
slova smyslu, je přece možné zařaditi ho do kategorie básníků.
Nicméně, připouštíme-li, že jeho myšlenka je poesií, a ona j í je
v té míře, jak se stává tvůrčí, přece jen rozlišujme dál.
Je poesie, která neslouží téměř ničemu. Je j i nesnadno, ontologický, obhájiti. A je poesie, která uvádí ve spojení s věčnými
skutečnostmi. Poesie, která neslouží ničemu, a která se líbí, je oddechem ducha, tak jak bylo řečeno o ženě, že je oddechem válečníkovým. Ta druhá nám otvírá přístup, jakoby fysicky, k duchovní části věcí. Je svou povahou jako Beatrice. Samo sebou se
rozumí, že taková poesie spočívá na inteligibilitě, jako č i s t á
p o e s i e , o níž mluví Baudelaire a která je opakem toho, co zase
abbé Bremond chápal pod jménem »čisté poesie«, to jest poesie
prázdné, omezené pouze na své vlastnosti smyslové, tedy že pro
takového Danta, takového Vergila, takového Baudelaira, takového Bloye, takového Rimbauda, takového Claudela, je poesie neúnavnou nositelkou významu — a její panenskost je v její uzavřenosti ne snad vůči svému inteligibilnímu předmětu, jejž objevovat
jest jejím jediným existenčním posláním, nýbrž vůči všemu, co je
34*
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cizí její podstatě a co by učinilo nepřímou její objevovací schopnost. Čistá poesie může býti jakákoli, zůstávajíc čistou. Je psychologická u Racina, je morální u Baudelaira, je didaktická u Danta
nebo i u Claudela, je nabádavá u Verlaina, je prorocká u Léona
Bloye.
Předmětem poetické myšlenky u Léona Bloye je především
to, že existuje absolutní křesťanství, a toto křesťanství, které je
křesťanstvím světců, je křesťanstvím, které se nevzdává. Věří
spíše neviditelnému než viditelnému a očekává doslova vše od
Boha. Očekává vskutku pouze Boha. A pro Léona Bloye toto očekávání Boha, které má určiti celý život křesťanův a které charakterisuje vše, co bylo důležitého v dějinách lidstva, je vlastně naděje v panování Ducha Svatého. Bůh chce býti oslavován v svém
království a naším posláním je pouze připravování hodiny jeho
Slávy. Existuje prozatím nesmírná trpělivost, trpělivost chudých,
usoužených, trpících, rozvíjení bolesti časů, které se po prvé ukončilo Neposkvrněným Početím a které po druhé vyvolá nepředstavitelný Děj, po němž všechno stvoření, které o tom ví i které o tom
neví, nejasně touží. Když se vyptávali Léona Bloye na podobu tohoto Děje, byl poněkud v rozpacích; ale vědělo se dobře, čeho jeho
sen vyžaduje: neuvěřitelné útěchy pro všechna utrpení, bědy, nedostatky, hladovění a žíznění duší a t ě l, a tato útěcha nemohla
přijíti než od Boha Utěšitele v Osobě, jejíž manželkou je Církev;
od tohoto tajemného Paracleta, od tohoto »zneuznaného Boha«,
kterým je Duch Svatý, o němž si vůbec nemůžeme učiniti antropomorfickou představu. Křesťanstvím bylo pro Léona Bloye to
bouřlivé hnutí duší, které jde od Ježíše k Duchu Svatému se zavřenýma očima, v ustavičném aktu víry, skrze lásku k Bohu. Vše,
co nebylo láskou k Bohu nebo jí nějak neodpovídalo, bylo mu hanebností, a není ho třeba nenáviděti za to, ukázal-li se být nelítostný k tomu, co je možno nazvati vzpourou srdcí vůči dobyvatelskému vyzvání Lásky.
V tomto balvanu jsou nadpřirozené ideje, které vyloupnete
jen s největší námahou. Je tu ona ústřední myšlenka Reversibility,
obecné solidarity: »Každý člověk, který vykonává svobodný čin,,
promítá svou osobnost do nekonečna. Dá-li nerad chudému čtyrák,
tento čtyrák probodne ruku chudého, padne, provrtá zemi, proděraví slunce, pronikne oblohou a poškodí vesmír. Spáchá-li nečistý čin, možná že zkalí tisíce srdcí, kterých nezná, která s ním
tajemně souvisejí a která potřebují, aby ten člověk zůstal čist,
jako žízní umírající cestovatel potřebuje evangelickou číši vody.
Skutek milosrdenství, hnutí skutečné útrpnosti zpívá za něho božské chvály od Adama až do skonání věků; uzdravuje nemocné,
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utěšuje zoufalé, utišuje bouře, vykupuje zajaté, obrací nevěřící,
ochraňuje lidské pokolení.«
Podle Léona Bloye jsou Boží dary zadarmo, avšak s podmínkou, že Bůh za ně platí. Bůh i jeho přátelé, kteří se rozhodli spojit
s Ním, chtějíce s Ním tvořiti j e d n o . Takto tvrdí, že každá
prosba pro budoucnost musí býti zaplacena tím, kdo dosáhl milosti, že on zaplatí dluh nebo že jej vyrovná jinak. »Dostává-li se
nám božské milosti,« psal své nevěstě, »musíme býti přesvědčeni,
že někdo j i za nás zaplatil. Takový je zákon. Bůh je neskonale
dobrý, je však zároveň neskonale spravedlivý, a jako takový se
jeví neskonale přísným věřitelem.«
Pronikneme-li ještě hlouběji do jeho básnické myšlenky, najdeme tu: »Ježíš je ve středu všeho, bere na sebe všechno, nese
všechno, trpí všechno. Není možné, zraniti nějaké stvoření, aniž
Jeho zraníme, pokořiti někoho, aniž Jeho pokoříme, zlořečiti
komukoliv nebo kohokoliv zabiti, aniž Jemu zlořečíme nebo Jeho
samého zabíjíme. Nejhnusnější ze všech záškodníků musí si vypůjčiti Kristovu Tvář, aby dostal políček z ruky jakékoliv. Jinak
by ho rána nikdy nemohla dostihnouti a zůstala by trčet v meziplanetárním prostoru od věků do věků až do té doby, kdy by se
setkala s Tváří, která odpouští...«
Nuže, jak by se nebyl Léon Bloy ustanovil na svatosti utrpení,
na svatosti chudoby, na svatosti opuštěnosti, na svatosti hanby?
Každý, kdo trpí křivdu, zdá se mu připomínati Boha. Hájí pronásledovaného, ať je to kdo je, spravedlivého nebo nespravedlivého,
z toho neodolatelného důvodu, že v okamžiku, kdy trpí, prosvítá
jím — i kdyby to bylo jen na mžik blesku — Člověk bolestný.
Tvrdí-li se, že nás Léon Bloy nenaučil ničemu novému, tedy
jen proto, že se zapomíná na smysl, který dal bolesti, na prorocká
podobenství, která odhalil mezi Penězi a krví chudého — a zde
viděl o tolik dále než Péguy — a konečně na zkoumání, která učinil v tajemství vyvolenosti národa židovského.
Řekne-li se, že vidění Léona Bloye je naivní, odpovím, že je
takové pouze pro povrchní pohled, nebo že na příklad Vykoupení
je také naivní myšlenka.
Co je naivní pro moderní lidi, je absolutnost faktů. Je zvláštní
podívaná na to, jak v naší době, kdy se dáváme na realismus, odmítáme sledovati realismus ve všech jeho důsledcích. Je svrchovaný čas, aby filosofie analogie nám navrátila vědomí toho, co
Léon Bloy nazýval dogmatem obecné solidarity. Mluví se pouze
o konkrétnu, ale aby se z něho udělal prášek.
U Léona Bloye nebylo nic abstraktního. Stejně jako jeho
myšlenky nebyly nikdy přísně intelektuálního původu, jako se
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v něm vždycky rodily z životní nezbytnosti, po zkušenosti nejčastěji bolestné -— stejně i jeho napomenutí jsou vždycky praktická, upínají se na celou lidskou osobnost a jsou schopná, díky
této naivnosti, zvrátiti životy.
Pan Louis Gillet se netajil s údivem, když mne viděl objevovati v díle Léona Bloye klíč k moderní úzkosti. Nic není méně
moderního než tento středověký člověk, abychom neřekli tento
biblický člověk, napsal. To co mýlí o d o b ě Léona Bloye, to je
tón jeho díla, který positivně není z XX. století. Léon Bloy se školil u Barbeye ďAurevillyho, je dědicem posledních romantiků, ale
nevypůjčil si z nich leč šat. Pod tímto šatem lze v každé minutě
rozeznati starost o konkrétno, péči o skutečnosti, která uniká současníkům Léona. Bloye a intelektuálům mladším než on. Pan Daniel Halévy mi pravil jednoho dne: »Za mých mladých let — za
doby Dreyfusovy aféry — jenom ideje měly cenu.«
Pro Léona Bloye neměly cenu ideje, nýbrž věci. Byli jiní
m o d e r n í lidé před Bloyem: byl Baudelaire, byl Kierkegaard,
byl Dostojevskij, byl Rimbaud. Mladí lidé roku 1936 nemohou
posud vychutnávati sloh Z o u f a l c e , poznávají však v díle
Léona Bloye, jako u nikoho jiného — vyjmu-li snad Péguyho
a Claudela — p o d s t a t u v ě c í , v n ě ž l z e d o u f a t i, jichž
potřebují pro svou vezdejší potravu.
*

Jeho umění bylo popíráno. Tvrdí se, že jeho styl již není
módní. Bloy, to je jasné, nepsal jako Gide; tím spíše nepsal jako
Giraudoux. Jsme dnes méně citlivi k té slovní mužnosti, k té vznešené orchestraci, které byly potěšením Villiersovi nebo Huysmansovi. Století XX., které charakterisuje strach z toho, být hlupákem, miluje způsob psaní století XVIII. Století XIX. jej nesnášelo.
Je pravděpodobné, že dnes nebo zítra se bude znovu vychutnávati
literární způsob Barbeye ďAurevillyho, Léona Bloye, zatím co
umělá střídmost Gidova bude shledávána fádní. Podívejme se, co
se děje v architektuře. Hle, jak začínají být považovány za nudné
t y ploché povrchy, které nám byly násilím vnuceny, a jak se už
sní o tom, jak vyzdobiti t y prázdnoty, aniž se ovšem ještě tuze ví,
čím. Než hledá se. V malířství je to vyřešeno. Po kultu primitivů,
archaiků, znovu nabývá kouzla baroko. Bloyův styl, jeho neslýchaná věta nesporné kvality, která očarovává až i André Thériva,
tento styl jednou dosáhne přízně vzdělanců.
Že Bloy nedovedl komponovati knihu? Budiž. Jeho umění bylo
uměním po sobě jdoucích stránek, ba dokonce seřazených period.
Ale to mu právě hovělo. Baudelaire nepsal tragedií, jeho poněkud
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dlouhé skladby jsou udýchané. Lze však jmenovati většího umělce
mezi básníky?
Mějme se na pozoru před odborníkem ve skladbě. Každé dílo
si určuje svou formu. Chceme-li knihu od Bloye, která by byla
arcidílem stavby, prostudujme S p á s u s k r z e Ž i d y . Není
třeba žádati po Z o u f a l c i a po C h u d é ž e n ě právě tolik
jednoty. Bloy přestrojoval své veliké básně na romány, a ani
Z o u f a l e c , ani C h u d á ž e n a se nečtou jedním dechem
jako román od Dostojevského. Duše naslouchá knihám Léona
Bloye větu po větě. Tak jako oko se těší z nejkrásnějších malovaných kostelních oken, pozorně si je prohlížejíc.
*

»Což jsem umělcem?« praví Marchenoir k ohromení svého
přítele Lazara Druida, malíře Henry de Groux, v C h u d é ženě.
»Nejste-li umělcem, čím tedy jste?«
»Jsem poutníkem Svatého Hrobu. Tím jsem a ničím víc.«
Bylo to pravda. Pro Léona Bloye byla literatura jen nejhorším případem. Běda, ty tam jsou doby, kdy se žebrávalo po cestách
na pouti do Jerusaléma. Mohl to činiti pouze duchovně. »Jdu před
svými myšlenkami do vyhnanství v sloupu mlčení.«
Jaký úděl! Dnes víme, že ještě v mládí, po svém obrácení, se
z a s l í b i l u t r p e n í , svobodně a vědomě, a že byl vyslyšen,
pravil, v svých nadějích, ale jako vždy jinak, než jak si představoval. Prozřetelnost v každém případě — a on sám jí pomáhal
svou neschopností přizpůsobit se světu — mu poskytla existenci
tolik plnou bolestí, takže můžeme říci, že v jistých hodinách se
duch Léona Bloye dotkl pekel.
To všechno, na tom se shodneme, ho jistě učiní velmi zvláštním.
Je to jeho víra a jeho povaha, které ho vedly k prudkosti.
Chápu tudíž, že by bylo nesnadné umístiti ho v hierarchii umění
a literatury, tohoto nevychovaného člověka, který vždycky řekne
hrubosti svým bezprostředním sousedům na stránce literární příručky, kam ho budeme chtít uvésti. Je to nesnesitelný host, tento
obrovitý francouzský prosaik, tento v á ž n ý Rabelais, který se
nad žádným lidským thematem nezardí a který nikdy nic nemohl
bráti v úvahu než jako úkon své náboženské víry. Nuže, to je„
právě to, co nám ho činí tak drahým. Konečně, existoval muž,
geniální spisovatel, žijící a trpící ve světě, který nebyl duchovním
z povolání, nebo myslitelem, který se uchýlil do kláštera; který
byl člověkem hříšným, který byl dokonce těžkým hříšníkem po
deset let; a který vždy odmítal dívati se na věci jinak než skrze
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své absolutní křesťanství. U něho inteligence stejně jako srdce
pevně tkvěly v Bohu. Tento Léon Bloy, kterému chtějí upříti rozumnost, protože postrádal obratnosti jako děti světla ve věcech
tohoto světa, bude tím, koho katolíci i nekatolíci nepotkávají
často: křesťanem, pro kterého je skutečnost Kristova absolutní
dominantou. Buď je On Bůh a co zbývá, je jen přídavkem, který
existuje jen proto, aby Mu byl podřízen, nebo co tedy nám vykládá theologie? Je-li Nejsvětější Trojice středem všeho života
a obsahuje současně veškeren život, který je v bytosti uchováván
pouze trváním jejího Bytí v Ní, samo sebou se rozumí, že ve
vesmíru nemůže existovati nic, co by bylo stvořeno k něčemu
jinému, než aby Jí vzdávalo čest a slávu.
D o b r ý B ů h t o h o t o l i k n e ž á d á . To je známá odpověď lidí Léonu Bloyovi. Ale na něm je odpověděti:
— V opak běžnému názoru, On žádá vše.
Přeložil J. H.

JOSEF

VAŠICA

K OTÁZKÁM BAROKNÍHO PÍSEMNICTVÍ
3. M l a d š í

vrstevník

a krajan

Bilovského.

Role Hlučínska v naší kulturní minulosti nebyla ještě dosti
důrazně vyzvednuta, ačkoliv odtamtud vzešlo několik vynikajících
postav, daleko převyšujících průměr, a což ani netřeba zvlášť podotýkat, každým coulem českých, bez nejmenšího zdání němectví.
Jmenuji jen jesuitu Adama Kravarského z Bavorova, misionáře
typu Chanovského, o kterém psal již Balbín ve svých Miscellaneích, anebo posledního opata premonstrátského v Hradišti u Olomouce, Ferdinanda Václavíka, pocházejícího přímo z Hlučína.
Z téhož města rodem byl, vedle B. H. Bilovského (+ 1725), který je
rozpětím svého díla i stylovými kvalitami jedním z předních spisovatelů barokních, též mladší jeho vrstevník Tomáš Xaverius Laštovka (+ 1747)1). Jeho jméno je spojeno se spisem, který vyšel
posmrtně, roku 1748, v impresi akademické v Trnavě s názvem:
Roku 1720 se stal farářem v Radikově, 1726 v Uher. Hradišti, 1746
učinil směnu za faru jaroměřickou, ale na cestě tam se roznemohl a zemřel
v Brně 14. února 1747 (srv. J. Jireček, Rukověť I , 444, podle Wolného).
V úmrtní matrice fary uher.-hradištské je později dodatečně vepsán záznam
o jeho smrti, a sice ke dni 31. ledna 1747, a pak ještě jednou na spodu stránky, po prvé se udává jeho věku 57 let, po druhé 58. Jméno jeho se píše Lastiuvka — Lashtuvka, což tedy je dialektické, slezské »Laštuvka«, jak se dosud
říká místo vlaštovka.
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»Čtvrtý Článek W j r y Katolické: Trpěl pod Pontským Pilátem,
ukřjžowán, umřel, y pohřben gest; od s. Jána Aposstola do Srownánj Aposstolského wložený, od weleb. Pána Patera Wilhelma Stanyhursta z Towaryšstva Gežjssowého obssýrně wyložený, Od (Tit.)
Tomásse Xawerya Lasstowka z Hulčina, Aposstolské Stolice Notaria, Král. Města Hradjsstě Faráře a Děkana .. .«2) Titul sám budí
dojem, jako by Laštovka byl pouhým překladatelem slavného latinského díla Stanihurstova »Dei immortalis in corpore mortali
patientis história moralis«, které bývalo opět a opět vydáváno jak
v latinském originále, asi v šestnácti vydáních až do roku 1863,
tak v překladech, německém (také ve volném zpracování v Mnichově 1857, 1861, 1871, 1881 a v Paderborně 1893), českém, nizozemském, francouzském, španělském a maďarském (v Trnavě
r. 1770), — ale je to omyl 3 ). Věc se dá snadno zjistit, poněvadž
máme doslovný český překlad tohoto díla od nějakého anonyma
z r. 1708 s názvem »Boha nesmrtelného v těle smrtedlném trpícího historie mravným naučením vysvětlená« (v Praze, v impressi
Klementinské) : Laštovkův spis se jen docela volně přimýká k Stanihurstovi, a i tam, kde se ho přímo dovolává, buď jej parafrazuje, nebo cituje-li ho v uvozovkách, podává svůj překlad, rozdílný od anonyma z roku 17084).
Stanihurst5) pronikl k nám ještě jedním svým dílem, o němž
třeba se zvlášť zmíniti, totiž »Starého člověka skrze uvažování
čtyr posledních věcí proměna a nového člověka zrození«, které
»k duchovnímu užitku milým vlastencům«6) v češtinu uvedl blíže
neznámý překladatel a vydal v dědictví sv. Václava r. 1741. Obsah
sám je zajímavý pro poznání barokní psychy a její rozeklanosti.
Sotva se najde jinde tak jasná formulace ontologické barokní antitetiky, udržující člověka v napětí až do smrti jako zde: » Takového
dokonalého pokoje darmo na světě, a v běhu života tvého očekáváš,
nebo ten pokoj na výsosti nebes své bezpečné a neproměnitedlné
2
) Jubilejní spis »Pantheon Tyrnaviense«, uvádějící podrobně bibliografii
trnavských jesuitských tisků, má o této knize zmínku na str. 110, k r. 1748,
č. 12, která zní takto: »Stanihurstius Guil.: Čtvrtý článek w j r y katolické:
Trpel pod Pontským Pilátem, ukrjžován, umrel, y pohreben gest; od S. Jana
aposstolského (!) wložený. Trnav. 1748. 4°, 594 str.« Jméno Laštovkovo je
v titulu potlačeno, proto se nevyskytuje ani v rejstříku, a text jeho je pozměněn tak, že není ani patrno, jde-li o spis český! Slovenské prostředí se
projevilo v tisku tím, že několikrát tu nacházíme r místo ř.
3
) Srv. Jungmann, Hist. lit. V. 830, 880 a 1018; J. Jireček, Rukověť I ,
444. Také C. Sommervogel, Bibl. de la Comp. de Jésus V I I (1896), col.
1483—1489, řadí tento spis Laštovkův mezi překlady Stanihurstiova díla
»Dei immortalis . . . patientis hist. mor.« (col. 1485, při tom omylem po dvakrát je tu jeho jméno tištěno »Laštowsky«!).
4
) Srovnej na př. u Laštovky str. 16 a v anonymním překladě str. 14.
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obydlí má. Celý tento svět jsa z jakostí sobě protivných spůsobený
a vzdělaný, vždy k zbouření a protimyslnostem příčiny podáva,
nimiž život lidský téměř zasutý a zařičený jest« (214) .7) Eschatologické úvahy, které se za tohoto období stále vracejí v rozmanitých variacích, mění se Stanihurstovi v jakési hymnické improvisace, plné krásy a síly. Jako příklad stůjž zde passus (str.
133—134) o hlasu Kristově při posledním soudu.
O tom hlasu mluví David: »Hlas hřimání tvého v kole«. Tento hlas jako
kolo točiti bude zavržené z jedné muky do druhé, jako kolo od bouřlivého
větru se vždy točící, a to na věky věkův. Ten bude hlas poslední Kristů,
bude ale hlas nad všeckny trouby zvučnější, nad všeckno naříkání smutnější,
nad všeckny kola hbitější, nad všeckny hromy hroznější, nad všeckno hřmění
strašlivější. Slyšte, a zhrozte se. Než kterak může ta vejpověď od člověka
smrtedlného vyslovená býti, jestliže skrze samé toliko její připomenutí krev
v těle stydne, a oudové mrtvějí? ó nebesa! ó země! ó moře! ustrňte, a kvilte,
a zbledněte! tu ať hřmí povětří; ať padají z nebe hvězdy; ať skály se pukají;
tu ať byliny, zrostliny, a stromové vadnou; tu ať zvířata výjí, lvové řvou,
tu ať všechno stvoření smutné naříkání vydává, a s oným bídným stavem
ach! přespříliš nešťastným spoluutrpnost má. Ó hlase můj třesavý, vyjdi,
a rozlíhej se po dvořích královských, císařských, po obydlích duchovních, po
školách učitelů, a žáků, po radních domech soudců, po krámích kupeckých,
po lihárnách manželských, po všech lidského obydlí koutech, aby k zvuku
tohoto hlasu jim pro strach vlasy vzhůru stály, oudové se třásli, a srdce se
zhrozily. Ejhle! kráčí kroky strašlivými skrze oblaky ohnivé král zástupův;
lev řve, kdo se nezhrozí ? . . .

Není to překlad ledajaký. Jeho autor ovládal plně jemnou významovou odstíněnost české řeči a její melodickou tvárnost a dovedl j i m i rozezvučet svůj převod: »Bože nesmrtelný! co mu odpovíš ? Zavrou se tobě ústa, umlkne jazyk, smysl ustrne, žíly ztuhnou, oudové se třásti budou, srdce se poděsí, duch zkřehne, a svým
vlastním mlčením, spíšej než soudce svým vyrčením, sám sebe poděsíš ...« (61). Někde si i pohrává se slovy: » . . . t u jest živobytí
paběrek, komedie závěrek« (51), hledá a nachází rázovitá česká
úsloví pro latinské výrazy a jejich citový přízvuk (sciolus = všetečný vědilek 158, hyperbolicus rhetor = smyšlinkař, suae artis
5
) C. Sommervogel (o. c.) píše »Stanyhurst«: narodil se v Bruselu,
z rodiny původem irské, r. 1601 a tam také zemřel r. 1663. Jinak v latinských svých spisech bývá psán Stanihurstius, v českých Stanihurst.
6
) Latinský originál: Veteris hominis per expensa quatuor novissima
metamorphosis, et novi hominis genesis byl též v Praze tištěn v impresi Klementinské r. 1700.
7
) Totus hic mundus, ut e contrario qualitatis est compositus et compactus, sic turbulentae perturbationis materiam continuo suggerit, qua mortalium vita prope obruitur (o. c. 221).
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author = soukup svého kunstu nejvýbornější 250, sannio = plampač 255, audaces = smělouškové 255, ecce Iliadem mirabilium =
ejhle, celou latinu věcí podivných 46, aeternum gloriae pondus =
oblahoslavenění 52, přichází v chřestoucích střevíčkách [crepitantibus calceis], v sukni hedvábný nevím jaká pelešní dívčice [sordida pellex] 112, horrendi clamores ex crepitantibus flammis =
přehrozný praskot chřestoucího ohně 145, altercabuntur, vociferabuntur ob digitale tuguriolum, ob pedále praediolum, ob exiguum
agellum = hádati, handrkovati se budou o nějakou hrudičku a půlloketní plácek země, o brázdu pole 206 atd.), volí si a patrně i nově
tvoří módní složeniny (arroganter insolens = bezmravospurný
285, votis omnibus = celosrdečně 208, hymnus = chválopíseň 239,
carnivorum genus = masojidné pokolení 173, e suo quo sopitus est
veterno = nebudí se ze sna své ospalolenivosti 75, martyrům coronae purpureis dotibus rutilantes = skvoucí růžověnce mučedlníkův 196, samochlubnost 49, zona pilosa et hispida = roucho vlasodraplavé 80), s oblibou užívá adjektiv na -livý a od nich odvozených substantiv na -livost (čekanlivost 273, důkazlivý 23, hrůzlivý 37, 103, kouřlivý 167, nenavrátlivý čas 175, neuvěřlivý 221,
nevyskoumánlivý = inscrutabilis 273, nezměřlivý 203, nezměřlivost = immensitas 279, omrzlivý 215, omrzlivost 242, oplzlivost
mravův = morům dehonestamentum 22, praclivý 265, překážlivý
274, trpěnlivý 220 a násl., trvánlivost 274 n., krajina uvarlivá ==
regio fugienda 151), jeho sloveso má pregnantní výraznost (bujní
v žílách tvých mladá a čerstvá krev — ebullit 37, kterak sem tak
probláznila, že sem tě za Boha ctila = insanivi 86, oči krhavostí
zateklé, ústa nezažité víno vypáchají = oculi lippiunt, vinum os
olet 171 a pod.), někde projevuje i svůj dialekt8) — prostě je to
text, který pro svou jazykovou povahu zasluhuje podrobnějšího
studia a musí být veden jako jeden z důležitých článků jazykového vývoje v letech čtyřicátých, jako nezbytný ukazatel na cestě,
na níž potkáváme slovesné tvůrce té síly jako Antonín Jarolím
Dvořák.
Stanihurst je tedy, jak vidět, kapitola pro sebe. Laštovka se
opírá o jeho dílo jen velmi zlehka, v celkové disposici i v jednotlivostech pracuje na něm nezávisle. Jeho »Čtvrtý článek víry« je
vlastně dvanácterý cyklus, každý o sedmi kázáních pro všechny
8
) Píše: šikouný 170, srounalost 239, nesrounalost 261, škřemen = silex
245, řechot 185, chur m. chor 263, račí (= radši, raději) 225, svěčí ( = svědčí)
279, věčí ( = větší) 233, boská
božská) 279 atd. Sem patří též asi některé
výrazy: stavuňk 207 (srv. Kott, Dodatky k Bartošovu dialektickému slovníku morav., 1910, str. 107), brumbání 242, čuch 236, štym = consonantia
263 a pod.
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čtvrtky v postě. Obsahem jeho jsou rozjímání o mukách Spasitelových, líčených barvami ohnivě a řízně nanášenými. Drsná plastika výjevů a plamenné výzvy, strhující nelítostně škrabošku neřesti a hříchu, musely mocně dojímat přítomný lid, jehož duši měl
tento výmluvný řečník takřka ve svých rukou, hněta j i k obrazu
a podobenství Božímu. Kladu zde delší úryvek (u Laštovky na str.
94—96), kde tyto rysy zvlášť ostře vystupují.
Myslete sobě, jakby jste viděli před vámi státi v rukouch židovských
katův Pána Ježíše, má ruce vzadu s provazem svázané jako zločinec, když
ho k šibenici vedou; těžký řetěz na krku, který mu až na paty visí, jako
zbojník, druhým řetězem ho opásali v půli jako lotra; u ramen má uvázaný
dlouhý provaz, za který ho vedou šerhové jako psa. Jak s ním přišli ze zahrady k potoku Cedron, přes který byl ouzký mostek, neb lávka, shodili ho
dolu do vody jako mrchu, kdežto s svými nejsvětějšími usty na kamen padl,
a snad vyrazil sobě několik zubů. Vytáhli ho za provaz z vody, z jedné strany
na druhou strkali jako s bláznem, smáli se z něho, a vysmívali. Šel mezi nimi
jako mezi vzteklými vlky bosými nohami všechen mokrý nevinný Beránek.
Tekla z šatů voda, z očí slzy, z ust krev. Pláče ode všech opuštěný Pán, nemá u sebe ani jednoho dobrého přítele, učedlníci jeho všichni utekli, Marta,
Magdaléna, a jeho milá Matička jsou daleko od města v Bethanii, nevědí nic
o tom, co se s nejmilejším Pánem děje. Může-li co horšího, a zarmoucenějšího na nás hříšné přijíti, čeho by Kristus Ježíš nebyl vystál, nevinný Syn
Boha živého. Pláče, pravim, radost anjelův, a potěšení celého nebe, nejmilejší
Syn Boha všemohoucího od věčnosti, a ty, nemravný hříšníče, v ten čas, v tu
hodinu večer, kterou tvého Pána pro tebe zajatého židovští rasové do města
vedli, se směješ, touláš se po noci, chodíš k muzikám, skáčeš, štveráčíš, vejskáš. Jsi ty křesťan? Stydí se za tebe Kristus. Ó kde jsi! kde blahoslavená
Agatho de Gruce? Ty kdykoliv na figuru ukřižovaného Krista jsi pohledla,
omdlevala jsi; naše panenky za chlapama až mřou, běhají za ními i v noci
po hospodách s. v. jako čubky; stojí za oknama u dveří, a číhají, až některý
kozel j i trkne rohem, a veme k tanci. Ó kde jsi! kde blahoslavená Kateřino
Herrera? Ta bez pláče, lkáni, a vzdychání na umučení Páně si pomysliti nemohla; naše panenky na to ani nepomyslí, ony sobě vzpomínají, a povídají
taký v kostele, s kým která vloni v maškaře skákala, s kým chodívala k tanci.
Některá sice pláče, která sobě něco skrze svůj tanec uhonila, ale praví: že
se jí stal kvalt, a nekřičela, nemohla pro smích; a kdož tě, kozo chlipná,
z domu na provaze k tvému kozlovi vedl ? Ó kde jsi! kde blahoslavená Maria
de Ogniaco? Ta když nějaký obraz umučení Páně viděla, tak jí slzy kapaly
z očí, že kamkoliv šla, země od nich bývala mokrá; naše Kačenky a Mariánky v tanci tak se potí, až celé kozím balzamem smrdí. Ó kde jsi! kde blahoslavená Benevenuto Rakušanko svatá ? Ta v poslední den postní na Veliký
pátek pro veliké spolu-utrpění s umučením Pána našeho Ježíše Krista slzy
s krví míchané z očí vylévala; naše Moravkyně hůř než s. v. svině svou krev
hanebně przní taký v půstě. Ó kde jsi! kde blahoslavená Anižko de monte
Politiano? Ta neměla většího potěšení, jak hleděti na kříž; když okolo kříže
šla, pozdvihovala se vzhůru na prsty, aby mohla figuru Krista Pána políbiti,
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a když nemohla dosáhnouti, anjelé ji pozdvihovali vzhůru; nyní když jde
okolo Božích muk ledasjaký chrapoun, sotva svou čepici ze své prašivé hlavy
pohne, když někoho potká, neráči podle katolického obyčeje celého pozdravení vysloviti, říká: Pochválen. Ó vy pět svatých moudrých panen! Udělte
nám oleje vašeho, nebo lampy naše hasnou, zhasl oheň lásky Boží v srdcích
našich. Ó pro nás prve od židův, nyní často od svých křesťanův opuštěný
Ježíši! neopouštěj nás, když nás vidíš od vší pomoci lidské na tomto světě
opuštěných, obzvláštně když posledně opuštěni na smrtedlné slámě ležeti
budeme...

Laštovka operuje jinými stylovými prostředky než na př.
Dvořák, brousící své věty do jemných, jiskřivých faset. Není to
vždy sublime genus dicendi, co mu vyplynulo z pera, nevybírá slov
a nezalekne se ani nejošklivějších, aby dal důraz své myšlence.
Za to má bohaté rejstříky, s nimiž umí dovedně zacházet, od něžného roztklivění nad trpícím Pánem až do hrubých invektiv, chrlených bezohledně na hlavy vinníků. Vedlo by daleko, chtít rozebírat
všechny typicky barokní znaky jeho slohu stále zviřovaného vnitřní pulsací mocného patosu. Je z rodu Abrahama od svaté Kláry,
jehož nadarmo necituje, a také leccos nám připomíná manýry jeho
krajana Bilovského, jako sklon k satiře, smysl pro groteskní detail, příměs výrazů triviálních, ač jeho úsměvné šprýmovnosti nezná. Laštovka má své prostředky, jimiž dovede vystupňovat účin.
Poslouží mu k tomu na př. lidové »ouha« (190).
. . . (Kristus Jidáše) v zahradě Getsemanské políbil, a řekl svému zrádci:
Amice, ad quid venisti? Příteli, k čemuž jsi přišel? Ty, když se potkáš s někým, o kterým jsi nějakou klevetu slyšel, která je nejčastější lež, aspoň se
to tak nestalo, jak ti pochlebníci povídali, odvracuješ od něho svou tvář, ani
se naň nechceš podívati; mlčím, abys k němu, nebo o něm pokojně promluvil,
a jemu něco dobrého vinšoval. Nabíhají ti žíly, zapaluje se krev, srdce v tobě
pomsty žádostivé skáče, jazyk se v ustech třese jako psa, když je zahřitý
v psí dni, tak mu řekneš, tak ho vyhyzdíš, tak vyšpincuješ, že na něm dobrého štichu nenecháš. Ouha! stůj hovado! kde je rozům? pes hned na svého
protivníka, když ho vidí, vrčí, štěká, zubama po něm brousí, proto, že je pes;
člověk není pes, má rozum, pes nemá; a který je takový, říkáme mu: zlý pes,
a ty se ještě pravíš býti dobrým; kdyby to bylo, říkáš, na jiného trefilo, bylby mu jináč p l a t i l . . . 9 )

Vplétá kolikrát do výkladu rázovitá úsloví nebo přirovnání
blízká představivosti svých posluchačů: »Psí pokolení nemůže nic
mlčeti, vždycky se vadí, vždycky štěká, vždycky vrčí: bábo vaďme se . . .« (134), nebo: »Jest k víře nepodobná věc, kterak nej9
) Srv. též str. 327: Reptáme proti samému Bohu, že jiní jsou šatnější
než my, zdravější než my, bohatší než my; ouha! kdež je vězení? kdež je
smrt? . . .
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moudřejším lidem mozek v hlavě zakroutiti musí, že věčná moudrost, král nebe i země jako nějaký blázen takové posměchy, hanbu
a potupu vystáti musel, kdož to může věřiti, aby se to stalo ?«
(300), nebo: »Víte, co je to pokání? vy se domníváte, že jste již
příliš svatí, když jako husy oves, vaše svědomí přeběhnete, a nějaké pletky do uší knězových zavěsíte« (359), nebo: »víra nám
má býti jako šňura tesařům, podlé které, co ona učí, pokračovati
máme« (461). Stavba jeho věty je mnohdy značně složitá, ale
člení se přirozeně, z vnitřní logiky, proto působí dojmem lehkosti:
»Ach! když to pichlavé trní z koruny Kristové propíchne srdce
vaše, aby láskou Boží raněné, milovalo samého Boha, a to, co jest
jemu milé, pro něho, a vystříhalo se nebezpečné světské lásky,
obzvláštně ženské, která, jak se jednou srdce chytí, nebohá holubička duše člověka, velmi těžko bez zázračné milosti Boží se vypletem (367). Slovník jeho hemží se na některých místech cizomluvy, ne snad z nějaké nedbalosti nebo malé znalosti češtiny, —
někde klade přímo vedle sebe slovo české a cizí (na př. »pfant
a závdavek« 259) —, nýbrž z důvodů funkčních, charakterisačních, zejména aby pranýřoval a zesměšnil jisté zlořády městské
nebo panské10). Jinak se bez nich skoro obejde i při nejprudčím
horlení, kdy se mu derou na mysl hrůzné představy pekelného
žaláře:
. . . Z tých a všech svých šatův zvlekli svého Krále jeho ministři, židovští katové, až do naha v síni Pilátové, v které kusem hadru přikrytý po bičování snad v koutě neb pod lavicí seděl. Přišli k němu dva vojáci, a na nahého
jako na psa, hodili provaz na krk, a táhli jej ven, do prostředku síně plné
jeruzalémských štverákův. Jak za to panenská čistota nahý Ježíš se styděl?
tu nejstydlivější panna pomysliti může; a tenkráte trpěl za vás masné krámy, které taký v pátek s otevřenýma jatkama chodíte, abyste očí nevinné
mládeže přitáhly k milování vašeho tělska. Ó kolik smrtedlných hříchův jste
příčina nevěstky babylonské! pro které na věčnou hanbu, do pekla odsouzené, vaše nahé prsy ohnivým hadům a krokodilům k věčnému zizkání11)
dávati budete, prubirujte, jak vám to bude šmakovati, strčte si rozžítu svíčku
za ňadra, anebo žížlavý uhel, který je jako červená růže proti jedné jiskře
pekelného ohně . . . (363).
10
) Uvádím několik méně obvyklých: allamatresse (40), einzug (o vjezdech císařských nebo biskupských 98—99), fanfrnoch (236), fofr (314), galland homo (442), galanzyrování (87), habart (295), hofrechty hráti (dostaveníčka 108), kortyzon (79, 144, 236), korydon (245), kotsprt (236, srv. Kott
I , 716, V I , 629, V I I I , 155, kocprd), liberaj (321), palatýnky (357), rostok
( = Rasttag 359), vyšpalírovaná šéza (357), šilkrot ( = Schildkröte 262),
štokfiš (593) atd.
11
) Kott V I I , 1141: zíza f. nebo zizí n. — matčin prs. Srv. v písni o mukách pekelných (Pourova edice 1934, str. 60): »Těch oprašnic obojí cic noční
můry cecají...«
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Kulturní historik najde zde mnoho prvků k povšechné charakteristice doby. Jako spisovatelé barokní, vytýká i Laštovka s důrazem rovnost všech lidí před Bohem: »Pán Bůh nemá.dokonce
žádného respektu osob, u něho jedno platí pán nebo sedlák, král
nebo mušketyr, žebrák nebo císař, před ním všechni lidé jsou sobě
rovní. Na tom světě, který nic jiného není, jedině nějaké theátrum,,
na kterým jsou samé komedie, je jináč, jeden má osobu krále,
druhý žebráka, jeden má personu moudrého a druhý blázna, ten
před Bohem platí, který svou personu, jakou má, dobře dělá...«
(445). Vyjadřuje to někdy slovy žíravě sarkastickými: »Bohatý
člověk na své tabuli má plno jídel, žebrák s. v. plno vší v šatech,
a je obraz Boží tak dobře strupovatý žebrák, jako milostivý pán
v paruce« (51). Větší mravní odpovědnost padá na pány, neboť
poddaní následují jejich příkladu jako tělo stín.
Ti, kteří nad nimi (t. j. poddanými) jsou, jsou jako tělo, jim poddaní
jsou jako stín. Nyní: stín tělo člověka následuje ve všem: pije nějaký žíznivý bratr z nějaké konvice, stín jeho taký se náchyluje jako on. Tancuje
nějaká mladá Herodias minuety, stín její taký kaprioly řeže na stěně, a dělá
taký pukrle. Vytahuje nějaký Bruncvík svůj meč z pošvy, stín jeho také
chápá se k kordu. Měří nějaký Lámech z lučiště na zvěř, stín ho také následuje, jakou posituru má tělo, takovou jeho stín; jak činí páni, tak jejich
poddaní. Co vidí poddaný na svým pánu, myslí, že on to taký může činit.
Odkuď neštudyrovaní sedláci, naučili se latinsky hřešiti, sacramenta? od.
svých pánův officýrův, obzvláště od pánův drábův. Odkuď dcérky městské,
taký ševcovské, krejčířské etc. naučily se divný fanfrnochy na hlavách stavětí? od pánských šlečenek, jejichžto ony jsou opice, již někdo s těžkém rozezná výsoceurozenou pánskou osobu od na peci uválené... (251).

Žehrá na pány, že trpí pro svůj hmotný prospěch, aby »privilegovaní lotři« kradli, obírali lid, plundrovali domy, vedli vojny
a mordovali nevinný lid (40); stěžuje si na úpadek křesťanského
řádu porušením právního citu, místo něhož se rozmáhá jakési »neprávo - křesťanské právo«, jež připouští úplatky na soudech, lichvu,
protahovaní křivých procesů, souboje, pitky; artykule cechovní se
pilněji zachovávají než přikázání Boží, na zemské řízení a na císařské patenty se dává pilný pozor, na Boží patenty nic. Práva
advokáti »natahují jak švec kůži, na mnohých místech jsou pohrýzané a vytrhané, obzvláště na tých, kde napomínají Boha před
očima míti, to oni praví, že jsou věci, které patří do zakristie, a ne
na rathauz« (394). Běda knězi, který by chtěl zjednat nápravu.
»má krátkou ruku takové trestati, začne-li co domlouvati, hned
má proces, že do světského práva sáhá« (396). Laštovka odvažuje
se za této éry osvíceného absolutismu přímo napadat nejvyšší
princip státního macchiavelismu, pokud se příčí křesťanství, když
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praví: »Proklatá ratio status jest někdy nad zákon Boží, nade vše
práva, odtuď sluší vydírati lidem jejich těžkou práci, vésti vojny,
páliti kostele, vypálovati města, hubiti země, mordovati lidi, zabiti mnoho tisíc lidů, k vůli vysokomyslnosti jednoho člověka«
(396).
Jako farář, dbalý svých povinností, jistě se nejednou střetl
s panstvem, které mu dávalo cítit svou povýšenost a moc: »musejí
často státi za dveřmi milostivého pána, a čekati audienci náměstkové Kristovi, posvěcené Bohu osoby, ku kterému prašivý žid vejde, kdy se mu líbí; jak musejí poníženě psáti, klaněti se; jináč,
říká vysokomyslný Annáš: toho grobiánského popa naučím moresu, a když nesmí na život, sáhá na jeho živnost« (110). Měl j i m za
zlé, že v kostele panské lavice, třebas pozlacené, zejí prázdnotou,
zvlášť o kázání, zato »chovají sobě své kaplany, kteří j i m doma
sloužívají mše, často proti duchovním právům po poledni. Milostivá paní je unpäßlich, musí píti čokoládu, a kněz jako blázen čeká
na ni u oltáře oblečený. Musí mši sloužiti na počtě, nechce-li míti
domluvy od jich milosti, že je Kertzen-Brenner, bolí j i hlava od
kouření svíček. To je všechna některých pánův pobožnost, všední
den, i ve svátek; kteří chodí z nich poslouchati slova Božího? to
je bäuerisch, oni tomu víc rozumějí, než ten Pfaff, a ani neumějí
syllabikáře, kolik je darův Ducha svatého etc....« (283). »... Truc
nechť j i m der grobe Pfaff něco řekne, co on má s níma poroučeti,
oni mají své zpovědníky, často hloupé, kteří j i m pochlebují, vede
slepý slepýho, a oba do jámy vpadnou. Je mnoho kronik o té materii« (440). Vyčítá jim, že »nerádi čtou duchovních knížek, pekelného žaláře, o mukách zatracených, Dionyzia Kartuziána o soudným dni etc. Říkají: kdyby v nich čtli, že by byli melancholitští.
Čtou raději fabule Ezopové, metamorphosis Ovidia, Macchiavella,
staré Římanův kousky o lásce ženské, a jiné historie světské ; historie a životy svatých, ty se j i m nelíbí« (283). Protiví se mu jejich odrodilectví, »kupujeme si praedikaty, nechceme se jménovati Kovář, ale Herr von Schmidt; Švec, ale Herr von Lastenberg;
Krejčíř, ale Herr Sartorius von der Nadel; Sedlák, ale Herr Collony; Sládek, ale Herr Pollentarie etc.« (302), a bohatým měšťanům a officírům má za zlé, že » jsou opice panské, co vidí na panského stavu lidech, to oni také následují, takové paruky, čepce,
šaty nosí jako vašnosti, již taký musí míti své bále, třebas se po
sedmerce na ně skládají« (440). Daruje-li něco panstvo do kostela, musí na tom býti erb jejich: erb pána Maušle, neb pana
Srole (186).
Ve svých kázáních dotýká se někde dost nešetrně luteránů,
jinde je spíše ironisuje 12 ), polemisuje s nimi o bibli, háje tradici
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církevní13), brojí proti pověrečným modlitbám svaté Brigidy,
sedmi zámků a jiným (30), nebojí se kázat ani o hříších kněží
(206—210), akcentuje, že hřích musí pocházeti od vůle ze všech
stran svobodné, »svobodná paní, vůle, když nemůže činiti, co chce,
zle nečiní,« proto jestliže jsme zhřešili, marno se vymlouvat: »ani
kněz, ani pán, ani žádný člověk, ani sám ďábel, ani natura, ani
komplexy, ani zlý příklad tě k hříchu nenutí, ani nemůže nutit«
(514). Jeho obsáhlá sčetlost14) a znalost života, jejž pozoroval
otevřenýma očima, učinila z jeho kázání pramen mnohého poučení o přerozmanitých stránkách českého duchovního bytu a jeho
úrovně v polovici 18. věku.
Jeho kněžský soucit sklání se s porozuměním arciť především nad ranami duše, jichž se dotýká ostřím svého slova, ale při
tom nezapomíná na tíhu lidské práce a hmotnou bídu: » Pravda:
že mušket na rameně nositi, taký v největší mráz, v zimě, v noci,
ustavičně se báti kaprálovýho kyje, je těžký kříž. Pravda: vždycky tloucti kladivem na kovadlo, fechtovati se s jehlou ve dne
v noci, až jsou oči jako maso červené, hoblovati tvrdé, sukovité
desky, zdvíhati těžké trámy, nositi na ramenách měchy, každé dílo
řemeslnické je kříž. Práce sedlská, kopati, orati, mlátiti, choditi
na robotu, jinou těžkou práci prováděti, o kousku chleba a trunku
vody, je k ř í ž . . . « (457). Když líčí na příkladech, jak milovníci
tohoto světa musí nésti těžší kříž než milovníci ukřižovaného
12
) Martin Luter, poběhlý mnich a s. v. kurvář (187), Kalvín s kobylou
tělesně zacházel, a proto podle práva měl být od kata u šibenice spálen (ib.) t
Luter zamilovaný do své Káči (256), Lutr — lotr. — Lutr z kláštera utekl,
nemohl vystáti vězení Pána Ježíše, zahodil své pouta, kterýma se dobrovolně zavázal Bohu, chudobu, čistotu, poslušenství. Hloupí svatí otcové, nač
pak tolik učených hlav tak mnoho pro nebe, na pouští, v klášteřích, ve světě
trpěli, mohli by tak lehce jako luteráni do nebe přijíti? Je pak snadnější,
a milejší s níma za stolem seděti v pátek, v sobotu, v suché dni, a jiné posty,
maso jisti, než postiti se a seděti v kládě učeni katolického s Pánem Ježíšem.
Předce Pán Ježíš musí více milovati luterány, než miloval své apoštoly, mučedlníky a jiné své milé svaté, že jim tak lacino dává nebe, a svým milým
tak draho . . . (364).
13
) . . . T i lidé (kteří zamítají vše, co není v bibli) mně přicházejí jako
Poláci, když po světě nedvědy vodí, zavěsejí jemu na paštěku dřevenný rygl,
oni Pánu Bohu biblii, aby nic nemluvil, co není v biblii. Jestli nedvěd vyjde
z kola, bije ho Polák s palicí, a praví: do kola. Tak Slezáci a jiní GlaubensGenosse zacházejí s Bohem, chtějí, aby jim tancoval, jak mu pískají, ženou
ho do biblie, do kola, jak Poláci, mluv, co jsi v biblii mluvil, my ti nevěříme (521).
14
) Cituje několikrát Jana Klimaka, potom Ruize, »kladívko svědomí«
Tomáše Kempenského (71), apology a zrcadla příkladů, Ezopa, ví o upálení
nešťastného děkana šumperského v Mohelnici, v jehož čarodějnictví mylně
věří (206) a p.
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Krista, staví proti sobě mnicha a vojaka, při čemž jeho sympatie
se bezděky kloní na stranu většího utrpení: »Nikdy toho nevystojí
v klášteře mnich, co v poli voják; a mnich má za to nebe, voják
kej na záda; nemá-li peněz, těžko avanžiruje; když několik plezur
dostane na své tělo, pro které není schopný více ve vojně sloužiti,
dá se mu obšit15), je privilegirovaný žebrák, a když chodí po žebrání, honí ho jako psa, a říkají: kdybys byl co dobrého, nebyl bys
šel na vojnu. Když chodí po žebrání mnich, třeba svého rodu sedlák, švec, krejčíř, nebo jiný řemeslník, když obleče habit, říkají
mu Vašnosti, posadí ho za stůl, a traktyrují; vojákovi obdankovanému16), aby třeba byl od stavu, neřádi dají něco; kdyby to pro
Boha byl vystál, co pro špatný plat, byl by v takové cti a slávě,
jako kterýkoliv svatý mučedlník, jehožto kosti líbáme« (419).
Byl si vědom, že jeho poslání je k chudým, kteří tvořili hlavní
kádr jeho věřících: » . . . Jsou mnozí Turci, židé, kacíři velmi bohatí. Právě věřícím katolíkům toho (Bůh) nedává, je mezi nimi
nejvíc chudých lidí, žebrákův, tak, až se horšejí z toho kacíři,
říkajíce: že je Pán Bůh více miluje než nás. Ovšem, že jich více
miluje než nás, tak jak miloval zrádce svého Jidáše více než Petra
a jiné apoštoly... Těm, kteří obrazy svatých trhají ze stěn, rubají
šavlami, vyhazují ven, šlapají po nich, jak dokazovali Brandeburci
v Moravě, dává j i m zdraví, žerou dobře, ožírají se vínem, jsou
veselí, tancují; těm katolíkům, kteří pro uctivost obrazů svatých
putují do Marie Celly v Štýrsku, do Častochova v Polště a na jiné
svaté místo, nechává je nemocné, podagrické, šmatlavé etc.« (50).
Tento příklon na stranu lidu proti cizáckému panstvu a soucit s jeho bědným a lopotivým životem, který se u Laštovky tak
mnohostranně projevuje, péče o jeho mravní zušlechtění náboženskou výchovou, jest jedním z podstatných ideových prvků českého
baroka, ovšem žádá si ještě, jmenovitě pokud se týče svého vývoje, zevrubnějších rozborů.

15

) Z něm. Abschied = propouštěcí list z vojny; říkalo se mu tak až do
války světové, alespoň v mém rodném Slezsku.
10
) Z něm. abdanken, propuštěný.
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MARKO

WEIRICH

MZDA A RODINA
O TAK

ZVANÉ

RODINNÉ MZDĚ

Dnešní hmotný i mravní stav lidské společnosti vyzývá přímo
k poplachu. Není ve společnosti místa, kde by diagnostikové sociálních chorob nenašli těžkou nákazu a hrozící rozklad. Diagnosa
však už nemůže býti horší, zjistíme-li, že rozvrat zachvátil i základní buňku společenské stavby: r o d i n u !
Odtud vyplývá nutnost rychlé a radikální nápravy. Zachráníme-li rodinu, zachráníme všecko: zachráníme národ, zachráníme
svou státní samostatnost a třeba dokonce zdůrazniti, že zachráníme
i katolickou víru v naší svatováclavské vlasti. Málo vlastenců je
si vědomo toho, že největší velezradou na národě jest otravovati
a ničiti rodiny, málo státníků u nás vidí souvislost blahodárného
vývoje rodiny s budoucností naší státní samostatnosti, a bohužel
pramálo katolíků, i těch uvědomělých, rozpoznalo, že budoucnost
katolicismu leží především v našich katolických rodinách.
Proto i hospodářské zabezpečení rodiny, které jest podmíněno
u většiny lidu m z d o u , není otázkou, která zajímá jen sociálního
pracovníka, nýbrž stejnou měrou všechny, kterým záleží na budoucím politickém i náboženském vývoji našeho národa a našeho
státu. Nesmíme zapomenouti, že otázka hospodářského zabezpečení rodiny našla své místo i v encyklice »Casti Connubii« o křesťanském manželství1). Než však přikročíme k problému s p r av e d l i v é m z d y , to jest mzdy zakladatele i živitele rodiny, jest
nutno, abychom si vyjasnili význam r o d i n y a základních pojmů
n á m e z d n í h o p o m ě r u . Tím vytvoříme nezbytné a ideální pozadí k vyřešení problému spravedlivé mzdy.
A) RODINA A NÁMEZDNÍ

POMĚR

Má-li ve smyslu definice encykliky »Quadragesimo Anno«
spravedlivá mzda stačiti k tomu, »aby dělník mohl uživiti sebe
i svou rodinu« 2 ), je jasno, že především je nutno uznati zřízení
rodiny a její význam daleko přesahující soukromou sféru jednotlivce. Dále si musíme vyjasniti pojem a opodstatněnost námezd1

) »Encyklika Pia X I . o křesťanském manželství (Casti connubii).« Přeložil a rozčlenil Dr. Bedřich Vašek. Olomouc 1935, str. 55—57.
2
) »Encyklika Pia X I . Quadragesimo anno.« Přeložil Dr. Bedřich Vašek.
I I I . vydání. Olomouc 1935, str. 32.
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ního poměru. Pak teprve budeme s to na základě těchto poznatků
vysloviti a odůvodniti celou vahou a přesvědčivostí požadavek
spravedlivé mzdy, která má krýti nejen potřeby dělníka, nýbrž
i celé jeho rodiny.
I. V ý z n a m

rodiny

Pojem rodiny, názor o jejím vzniku a významu pro lidskou
společnost měly a mají rozhodující vliv na stanovisko k manželství a tím také na postoj k otázce, má-li spravedlivá mzda anebo
tak zvaná »rodinná mzda« stačiti ke krytí potřeb rodiny, kterou
dělník skutečně má anebo kterou by mohl založiti. Tuto otázku
lze vyřešiti jen tehdy, uznáme-li rodinu a její individuelní a nadindividuelní funkce.
Německý sociolog a národohospodář P. Heinrich Pesch S. J.
definuje rodinu jako společnost osob podrobených otcově moci.
Blíže j i charakterisuje jako první svazek odvozený ze samé lidské
přirozenosti, který váže lidi vzájemnými právy a povinnostmi.
Rodina jest základní podmínkou tělesného, duchovního a mravního bytí lidstva, jest základní buňkou celého přirozeného společenského života. Pro všechny ostatní společenské útvary, včetně
státu, byla rodina historickým východiskem a zůstane vždy jedinou jistou základnou šťastného a zdárného vývoje lidské společnosti3) .
Pesch dokazuje na základě bohaté vědecké literatury, že pevný
rodinný svazek není pozdějším výtvorem civilisace, nýbrž že naopak existoval už na nejnižším kulturním stupni jako pravidlo bez
výjimky. Věda nemohla dokázati existenci ani jediného primitivního národa, jehož pohlavní poměry by jen naznačovaly stav tak
zvané promiskuity t. j. nevázanosti pohlavního styku (vagus concubitus). Jen fantastičtí spisovatelé jako Spencer, Morgan a jiní
vypravovali, už je tomu dávno, o zvířeckých anebo polozvířeckých
poměrech pračlověka, o dobách, kdy lidé žili spolu jako dnes gazelly, sloni, opice, ve větších nebo menších stádech. O tom věda
nic neví4). Není zbytečno upozorniti na tyto dětské výtvory bývalé
vědy, poněvadž dnešní názor o pohlavním styku a jeho rozšířená
prakse, hlavně pak sociální poměry, které naprosto nedostatečně
přihlížejí, ba přímo ignorují existenci rodiny a právo člověka na
rodinu, tvoří ve skutečnosti takový stav, jaký se zdál fantastům
o pravěku lidské společnosti.
3

) Heinrich Pesch S. J., »Lehrbuch der Nationalökonomie«. I . Bd. Freiburg in Breisgau 1924, str. 162.
4
) H. Pesch, op. cit., str. 165.
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I kdybychom však nepřihlíželi ke vzniku pevného manželského
svazku jako k výronu samé lidské přirozenosti, jsou funkce rodiny
individuelní i nadindividuelní tak významné, ba základní, že popírati nárok rodiny na existenci a zdárný vývoj by znamenalo
ničiti nejenom jednotlivce, nýbrž i stát a národ, ba samé národní
hospodářství.
Nepotřebuji zde zdůrazniti individuelní funkce rodiny, poněvadž odpůrci mzdové politiky, která by přihlížela k rodině a k nároku na rodinu, dovolávají se právě jejích individuelních funkcí,
aby dokázali, že založiti rodinu jest čistě soukromou záležitostí
dělníkovou. Také s hlediska katolické mravouky jsou individuelní
funkce rodiny tak jasné, že je nepotřebujeme zde rozebírati.
Nadindividuelní funkce rodiny ovšem zasluhují zvláštní pozornosti, jelikož vytvářejí, jak jsme řekli, pozadí k diskusi o spravedlivé mzdě.
Už svatý Tomáš Akv. definoval jako účel manželství v prvé
řadě prospěch celku »Matrimonium principaliter ordinatur ad bonům commune«. Tato pravda se nám zjeví lépe, probíráme-li funkce rodiny podle jejich významu pro národ, stát a konečně i pro
náboženství.
a) Význam rodiny pro národ s populačního hlediska
Vzhledem k prvotnímu úkolu manželství definuje H. Pesch
rodinu také jako přirozenou a rozumnou instituci pro znovutvoření lidského pokolení t. j. pro zrození dětí a jejich výchovu.
Právě požadavek mzdy poměrné k rodinným břemenům, který
vznikl původně ze sociálních pohnutek, odůvodňuje se dnes čím
dále tím více populačními hledisky, takže není takticky ani věcně
lepší argumentace pro zahájení »rodinné« politiky než poukaz na
zhoubné následky denatality.
V rodině se především znovuzrozuje a omlazuje národ. Už
suchá čísla populační statistiky nám povídají, že vývoj porodnosti jest mezi jiným podmíněn i vývojem sňatečnosti v předchozím roku. Klesá-li však porodnost i přes předcházející vzrůst počtu sňatků, je to už vážnější zjev, který jest podmíněn jinými příčinami než vývojem sňatečnosti, to jest zvrácením přirozeného
a prvotního úkolu manželství.
Zjev denatality jest obzvláště osudný u malého národa. Populační vývoj v Československu, zvláště pak v historických zemích
a v prvé řadě v Čechách je přímo zdrcující 5 ).
Sňatečnost, to jest počet sňatků připadajících na 1000 obyvatel, jest poměrně vyšší v západní části republiky než na východě
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státu, tedy úplně obrácený poměr než v případě porodnosti. V Cechách činila sňatečnost před válkou stále méně než 8 promille, po
válce stoupla na 9—10 promille až do roku 1933. Teprve od roku
1934 zase poklesla, aniž dosáhla předválečného průměru. Letos jak
známo počet sňatků opět, ovšem nepatrně, stoupl. Přes to všecko
vývoj porodnosti v České zemi jest nejhorší z celé republiky a jest
úplně na úrovni denatality anglické. V zemi moravskoslezské je
vývoj podobný. Sňatečnost nepoklesla pod předválečnou úroveň,
ale porodnost jest na stálém poklesu a jen nepatrně lepší než v Čechách. Na Slovensku se pohybovala sňatečnost s malými výkyvy
kolem 8 promille. Po válce se sňatečnost udržovala jen málo nad
předválečnou výší, a r. 1932 nastal pokles sňatečnosti pod předválečný průměr. Jsou tedy hospodářské podmínky pro lepší vývoj
sňatečnosti na Slovensku nepříznivější. Ale i zde můžeme předpokládati, že eventuelní vzestup sňatečnosti by nevedl k zvýšení porodnosti. Poměry na Podkarpatské Rusi jsou podobné jako na
Slovensku6).
Důležitější jsou ovšem data o plodnosti žen, to jest počet živě
narozených dětí připadajících na 1000 žen v plodném věku od 15
do 49 let. Prof. Chura krásně vystihuje, že každý populační problém jest problémem rodiny a proto se populační vývoj rozhoduje
v jejím lůně a jest určován manželskou plodností. Skutečně nám
data vývoje plodnosti vdaných žen povídají mnohem více než obvyklá data o vývoji porodnosti, t. j. počet živě narozených dětí na
1000 občanů.
Nejnižší plodnost vdaných žen vykazují Čechy. Roku 1921
připadlo 155.6 živě narozených dětí na 1000 vdaných žen, r. 1934
už jen 80 promille. V zemi moravskoslezské klesla plodnost žen
ve stejném období ze 200 na 100.1 promille, na Slovensku ze 244.8
promille na 141.0 promille, v Podkarpatské Rusi ze 277.9 na 195.7
promille 7 ).
Zvláště tragicky působí dnešní vývoj denatality, domyslíme-li
5

) Dr. A. J. Chura, »Slovensko bez dorastu ?« — Publikacie roľníckej
osvety v Bratislave 1936. — Konečně se nám dostalo tohoto díla, které zpracovává s obdivuhodnou důkladností a pílí bohatou populační statistiku. Je to
obšírné sociálně-pediatrické studium profesora pediatrie a přednosty bratislavské kliniky pro dětské choroby, který rozebírá nejenom populační vývoj
Slovenska, nýbrž porovnává jej často i s vývojem západní části republiky.
Je to kniha, o které se bohužel u nás málo psalo, ale která by měla býti prostudována všemi, kteří rozhodují anebo pracují na vyřešení životních otázek
našeho národa a státu. Odkazuji zvláště na bohatě zpracovaný materiál Churovy studie, čítající 450 stran a 128 statistických tabulek a diagramů.
6
) Dr. A. J. Chura, op. cit., str. 79—80.
7
) Dr. A. J. Chura, op. cit., str. 81—84.
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její důsledky do budoucnosti. Je samozřejmé, že při pokračujícím
poklesu porodnosti bude čím dále tím méně mladých lidí a hlavně
bude méně žen v plodném věku, t. j. bude méně matek, které zase
mají dáti život novým budoucím matkám.
Dr. Chura vypočetl počet školou povinných dětí v příštích letech na základě počtu dětí narozených v letech 1926 až 1935, a za
předpokladu, že specifická úmrtnost (to jest úmrtnost podle věku)
z let 1929—1932 vypočtená Státním úřadem statistickým zůstane
stejná. Tak v r. 1935 se dožilo 6. až 9. roku života, tedy prvých 4
tříd obecné školy v zemi České a Moravskoslezské 703.865 dětí,
r. 1941 se dožije stejného věku už jen 585.651 dětí t. j. o 118.214
dětí méně než před krátkými šesti roky. Na Slovensku stav není
o mnoho lepší: r. 1935 se dožilo čtyř tříd obecné školy 311.076
dětí, r. 1941 se jich dožije už jen 268.624 t. j. o 42.452 dětí méně.
V celé republice se dožije r. 1941 čtyř tříd obecné školy o 160.000
dětí méně. Sebe větší zlepšení úmrtnosti mezi 6. až 9. rokem života
nemůže tato čísla podstatně zvýšiti. Nepotvrzují se tady obavy,
že bude třeba zavřít potom celou řadu škol? O dalších následcích
ani nemluvím. Stejné výpočty provedl Dr. Chura pro branný věk8).
Vypočetl*) jsem věkové rozvrstvení obyvatelstva Československa v r. 1960 a totiž od 24. dokončeného roku života do 90. roku
života. Do té doby, totiž za pouhých 20 let — to jest tolik, kolik
uplynulo od obnovení našeho státu — nastane hotový převrat ve
věkovém složení našeho obyvatelstva. Zde bych chtěl jen poukázati na ztráty v počtu plodných žen mezi 24. až 45. rokem života,
které budeme míti do té doby následkem poklesu porodnosti.
Zatím co v celé republice ubude proti r. 1930 matek v uvedeném
věku jen 66.012 (t. j. 2.71%), ubude jich v historických zemích
276.490 (t. j . 15.14%), v Čechách zvláště poklesne počet matek
v tomto věku z 1,238.824 na jen 979.419, to jest bude jich o čtvrt
milionu méně (20.90%). Ve věku mezi 25. a 29. rokem bude jich
dokonce o 33.72% méně.
Pokud jde o celkové věkové složení, stačí zde jen naznačiti,
že v celé Československé republice bude r. 1960 proti r. 1930 24letých o dobrou čtvrtinu méně (t. j. 26.98%) a 601etých bude
skoro o dvě třetiny více (62.60%). V Čechách bude ovšem stav
ještě horší: bude 241etých skoro o polovinu (t. j. 44.01%) méně
a 601etých bude o dvě třetiny (t. j. 66.68%) více. Zbytečně upozorňovati, že takové ztráty mají zhoubný vliv na 40- až 60milionové národy, nemluvě o našich 10 milionech Čechů a Slováků!
8
) Dr. A. J. Chura, op. cit., str. 289—294.
*) Práce vyjde ve Statistickém obzoru, roč. 1937, č. 6—7.
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Tato čísla se nedají už o mnoho zlepšiti, jelikož jsou výsledkem daného počtu živě narozených dětí minulých let a ani úmrtnost, zvláště v prostředních letech lidského věku nelze už dále
podstatněji snížiti; šlo by nanejvýše o rozdíl několika set lidí,
který při desítitisících a stotisících nehraje roli.
Uvažujeme-li, že se rozpětí mezi poklesem porodnosti české
a německé čím dále tím více zúžuje — v Čechách činí už jen málo
přes půl promille, zatím co v zemi moravskoslezské kleslo během
pouhých šesti let o celé jedno promille ze 3 a půl na 2 a půl promille — vidíme, že zde jde už o bytí českého národa v historických zemích; mimo to nutno uvážiti, že náš národ nemůže disponovati takovým populačním zázemím, jaké mají Němci za hranicemi našeho státu! Před těmi fakty jest velezrádcem na národě
každý, kdo ničí českou rodinu anebo připouští její rozvrat.
A jak často čteme v českém socialistickém tisku názory považující dokonce požadavek populačního rozvoje za hitlerovskou
propagandu! Na tuto adresu chci poukázati na ruský »vzor«,
i když se toho u nás dovolává kde kdo až do omrzení. Je známo,
že i sovětské Rusko se navrací k většímu ocenění rodinného zřízení. I když pohlíží na matku jako na »roditelku«, která je jen
dobrá na to rozmnožiti populační a tím i hospodářskou sílu sovětského Ruska, liší se tato populační politika diametrálně od toho,
co u nás hlásají zvláště naši sociální demokraté. V této souvislosti
odkazuji zde na dva sovětské autory: na obšírné Lebeděvovo pojednání o »Ochraně matek a dětí v zemi sovětů« (hlavně V. kapitola o potratu a populačním problému)8a) a dále na spis B. Smuleviče o »Mateřství v kapitalismu a socialismu«. Smulevič vystupuje ostře proti neomalthusianismu a mentalitě socialistických
stran ciziny dovolávaje se i Lenina, který výslovně prohlásil, že
naopak je v zájmu třídního boje dělnictva s kapitalismem, aby
mělo co největší počet dětí, aby mohlo bojovati a vítěziti, a nazval
neomalthusianismus některých svých straníků »deklamací docela
v liberalistickém duchu«8b).
b) Význam rodiny pro stát s mravního, občanského i národohospodářského hlediska
Co platí o významu rodiny s populačního hlediska pro národ,
totéž lze opakovati pro stát. V tom ohledu však nabývá rodina
8a) V. P. Lebeděv: »Ochrana materinstva i mladečenstva v strane sovetov.« — Mediz, Moskva-Leningrad, 1934, str. 114—158.
8
b) V. Smulevič: »Materinstvo pri kapitalizme i socializme.« — Socekgiz,
Moskva 1936, str. 110—113.
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ještě širšího významu, a to mravního, občanského i národohospodářského.
Podle kanonického práva účelem rodiny není jenom zroditi
děti, nýbrž je i vychovati. Zdravý rodinný život není jenom v zájmu
jednotlivce, nýbrž také v zájmu státu. V rodině nacházíme všechny
zárodky sociálních funkcí: vyjmenujeme zde jen autoritu, poměr
nadřízenosti a podřízenosti, vědomí povinnosti a práva, obecné
blaho, solidarita a láska, práce a majetek, zkrátka všechny podstatné prvky, opory a základy veškerých sociálních svazků. Kdo
od dětství byl veden pečlivou výchovou k těmto ctnostem v poměru k rodičům, k bratřím a sestrám, k služebnictvu a k celé rodině, ten má poměrně nejjistější vyhlídku na to, aby se stal dokonalým členem obce a státu. Ostatně kam by spěla společnost bez
rodiny? Krásně to řekl německý sociolog a národohospodář
Sehmoller: »Kdo posílá hladového do hostince, kdo posílá každé
dítě od narození až k dospělosti do celé řady výchovných ústavů,
ten přemění společnost v řadu žádostivých, egoistických tuláků,
jejichž nervový neklid a předráždění učiní z nich příliš mnoho
kandidátů blázince . . . Čím rušnější je dnešní život, tím nutnějším
se stává bezpečný, zvenku uzavřený nejužší kruh lásky, důvěry,
pohodlí, jak to dává r o d i n a . . . Ne ve zničení, nýbrž v obnově rodinného bydlení a rodinného hospodářství spočívá budoucnost národů a pravé emancipace ženy«9).
Stačí čisti encykliku »Casti Connubii«, která nazývá rodinu
»zřídlem, z něhož vyvěrá stát« a dále říká, že »takový je stát, jaké
jsou rodiny, z nichž se skládá«10). Vztah mezi státem a rodinou
nemohl býti lépe a stručněji definován. Rodiny nemají dodati jen
množství dětí, nýbrž i kvalitu.
Význam rodiny pro stát není však jen mravního a občanského
rázu, nýbrž má velkou cenu zvláště s hlediska národohospodářského. Víme všichni, jak jsou dnes osudy moderního státu úzce
spjaty s činiteli hospodářského rázu. V souvislosti s otázkou spravedlivé mzdy jest nutno blíže uvážiti služby, které vykonává rodina
nejenom pro své členy, nýbrž zároveň i pro celé národní hospodářství a také pro stát.
Pěkně rozebral národohospodářské funkce rodiny Dr. Johann
Fichtel ve svém pojednání »Der Familienlohn«10a). I když Fichtel
dochází k opačným závěrům v požadavku mzdy přiměřené k ro9

) Heinrich Pesch S. J., op. cit. Bd. I., str. 170.
) Dr. Bedřich Vašek: »Život sociální.« Křesťanská sociologie, díl I.,
Praha 1933, str. 127.
10a) Dr. Johannes Fichtel: »Der Familienlohn.
Das Problém und seine
Lösung.« Selbstverlag, Munchen 1934, str. 134—138.
10
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dinným břemenům než sociální encykliky, nicméně se mu povedlo
vyzdvihnout velký úkol rodiny na národohospodářském poli. Fichtelovi slouží tato argumentace k tomu, aby žádal rodinnou mzdu —
jak nazývá rodinné příplatky — jako odměnu za práci r o d i n y ,
zatím co sociální encykliky tento požadavek odvozují vedle individuelní, i ze sociální stránky p r á c e a mimo to jej rozšiřují i na
svobodné dělníky, kteří jsou zralí pro manželství, ale nemají ještě
rodiny. Nicméně je argumentace Fichtelova zajímavá pro náš
účel, jelikož dokazuje jasně a podrobně, jaké národohospodářské
funkce vykonává rodina pro lidskou společnost.
Tak na př. u muže jest třeba vyzvednouti, že převzatými
hmotnými závazky vůči rodině a dětem se stává podnikavějším
a šetrnějším pro osobní potřeby, že se stává mravními závazky
ochotnějším k práci. Mimo to ušetří společnosti pravidelně anebo
do určitého stupně výlohy ošetřování po dobu, pokud je nemocen,
churav anebo kdy stárne. Zvláště blahodárný je rodinný život tím,
že omezuje mor prostituce, která působí tak zhoubně na tělesné
a duchovní zdraví a radost z práce.
Jako samostatný hospodář by byl muž nucen k ukojení svých
osobních potřeb (vaření, prádlo, opravování, bytová péče atd.) buď
částečně stáhnouti své pracovní síly ze všeobecné výroby statků
a věnovati je sobě samému anebo by musel objednati třetí osobu
pro svou obsluhu. V prvním případě se zmenšuje obrat vyrobených
statků na trhu a stoupají ceny. V druhém případě musí muž odměniti i osobu, která ho obsluhuje, a bude hleděti na účet toho
žádati vyšší mzdy pro sebe. Vyšší mzdy znamenají však vyšší výrobní náklady, což vede zase k stoupání cen. V obou případech
zdražení vede na trhu k zmenšení odbytu a brzdí tedy vývoj
a vzrůst národního hospodářství.
V rodině zasahuje do toho hospodyně a tím vylučuje tyto
zdražovací tendence. Přebírá jako samozřejmost výše uvedené obsluhy manžela, čímž se uvolňují jeho pracovní síly pro všeobecnou
výrobu statků. Mimo to obstarává tyto služby jistě nejdokonaleji
a nejlaciněji ze všech lidí, čímž se zase uvolňuje část kupní síly
manželovy pro jiné potřeby. Pokud manžel uvolněné síly věnuje
všeobecné výrobě statků, nastane zvýšení výroby, to jest snížení
cen, což přichází ve prospěch všech spotřebitelů; při tom však zůstanou neodměněny služby hospodyně, která to umožnila. Práce,
které vykonává manželka v mezích hospodářských poměrů manželových, nemohou býti nikdy vyváženy. Důležité jest rodinné hospodaření v dobách krise, kdy se omezováním potřeb udržuje za
všech okolností rodinný svazek. Tím dosahuje rodina vrcholného
hospodářského významu, zatím co podnikatel pracující na zisk,
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bude často za nepříznivých hospodářských poměrů nucen likvido
vati podnik pro nerentabilitu, anebo podnik bude muset býti podporován státními subvencemi, což znamená zase větší zatížení společnosti. Tento význam rodinného hospodaření jest tím větší, čím
větší jest počet rodinných příslušníků, jelikož hospodárné využitkování statků stoupá se vzrůstajícím počtem rodinných příslušníků.
Hospodářský význam práce manželčiny stoupá zvláště při
výchově dětí. Ještě méně než u muže dají se nahraditi služby
matky pro děti. Děti na rozdíl od muže nemohou a nejsou s to vykonávati jisté práce pro sebe samy. Jest dokázáno, že kojenecká
úmrtnost jest nejmenší při mateřské péči. Vysoká kojenecká
úmrtnost znamená zase zdražení potomstva, poněvadž všechny
statky, které byly použity během kojení a po dobu krátkého
života dítěte, jsou ztraceny. I tělesný a duchovní vývoj většího
dítěte může býti zajištěn jediné péčí mateřskou anebo otcovskou.
I zde bez matky všechny t y práce by musely býti vykonávány
anebo objednány mužem samým, a to mnohem dráže a neracionelněji. Zde platí totéž, co jsme řekli výše o nahražené práci domácí.
Hlavní hospodářský význam vyvěrá z rodiny tvořením nových
pokolení. Bez nich není udržitelný dosažený stupeň kultury, což
jest totožné v určitém smyslu s dosaženým obratem poptávky po
statcích. Na jedné straně se udržuje vysoce vyvinuté hospodářství
hromaděním nejrozmanitějších potřeb, což jest totožné s hromaděním lidí, a na druhé straně nemůže vysoce vyvinuté hospodářství pro zachování dosaženého stupně se zříci lidí a bude nuceno
při poklesu obyvatelstva povolati příslušníky jiných národů. Tím
se ovšem usazují zájmy cizích států na domácí půdě, což může
vésti k přičlenění dotyčného území k cizímu státu. Proto pokles
počtu obyvatelstva skrývá v sobě už z čistě hospodářského hlediska veliké nebezpečí i pro státní hranice. Konečně pak jest jasno, že každá tvorba kapitálu se děje s vyhlídkou na kapitálový
výnos, kterého se má dosíci v následující době, to jest konec konců
vzhledem k hospodářství potomstva. Rodina svou generační činností vytváří předpoklady pro tvorbu kapitálu a pro výnos kapitálu, tedy předpoklady pro hospodářství a kulturu státu.
c) Význam rodiny s náboženského hlediska.
Význam rodiny pro náboženství vystihl prof. Dr. Bedřich Vašek
ve svém I. díle křesťanské sociologie11). »Dějiny vydávají svědectví
31

) Dr. Bedřich Vašek: »Život sociální«, op. cit., str. 127—128.
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O zvláštním zjevu: ve všech dobách, kdy zkvétal život rodinný,
zkvétalo i náboženství, kněžství mělo dostatečný počet dorostu,
a to dorostu dobré kvality, kláštery stály vysoko i počtem členů
i úrovní rozumovou a mravní, i působností na venek. Ve kterých
dobách však život rodinný byl v úpadku — ať již běželo jenom
o rozvrat vnitřní anebo současně i vnější — tam docházelo nutně
i k rozkladu náboženskému, tam život kléru byl stržen dolů též,
tam dorost kněžský byl kvantitativně i kvalitativně ubohý, tam
kláštery vymíraly a žalostně vymíraly. Ten vztah je vzájemný:
náboženství jest posilou rodinného života, a rodinný život je živnou a nezbytně potřebnou půdou pro náboženský život. Rodina
jest nejlepší pěstitelkou nejen života přirozeného, nýbrž i nadpřirozeného.«
Ostatně nejskvělejšími důkazy o významu rodiny s náboženského hlediska jsou opět papežské encykliky. Na I. mezinárodním
sjezdu křesťanské rodiny, který se konal letos od 25. do 27. června
z iniciativy spolku »Association du Mariage Chrétien« založeného
r. 1918, nazval P. Viollet, duše tohoto hnutí, encykliku Divini
illius magistri z prosince 1929 a Casti connubii z prosince 1930,
navazující zase na encykliku Lva X I I I . Arcanum divinae sapientiae ze dne 10. února 1880, velkou »Chartou« rodiny, jejích práv
a jejích povinností12).
To, co znamená rodina pro společnost, znamená i pro náboženství; vidíme to zvláště při všech náboženských pronásledováních a dějiny vykazují často případy, kde země, které jednou rozkvétaly náboženským životem, zanikly úplně a představují dnes
12
) Nejlépe vystihly význam rodiny zvláště pro K a t o l i c k o u a k c i
právě resoluce tohoto sjezdu, jejichž hlavní body pokládám za nutné uvésti
ji v této souvislosti. Po prohlášení, že sjezd vyšel hlavně ze zásad encykliky
»Casti connubii«, na které se zakládá každý a kterýkoli rodinný apoštolát
Katolické akce, vyslovuje tato přání: 1. aby encyklika byla podrobně komentována učiteli v seminářích a duchovenstvem ve farnostech, zvláště v lůně
farních organisací; 2. aby v každé zemi Katolická akce vytvořila » s e k c i
r o d i n y « se čtyřmi podskupinami, které mají sdružovati: a) duchovenstvo
pověřené šířením katolické nauky o manželství a rodině, b) manžele,
c) vychovatele a konečně d) mládež, aby se jí pomohlo při založení rodiny;
3. velkorysou publikační činnost, 4. pěstování všech církevních svátků, které
vyzvedají velikost a odpovědnost rodinné společnosti; 5. bod je zvláště důležitý a vyzývá členy Katolické akce, aby se zúčastnili v š e c h sociálních podniků mířících jakkoli k ochraně rodiny; 6. bod zdůrazňuje sociální akci
zvláště u potřebných rodin; 7. bod vyžaduje, aby akce v každé zemi se přizpůsobila národní letoře, zachovávajíc ovšem při tom zásady nadnárodní katolické nauky a konečně 8. bod předvídá ustanovení Mezinárodního výboru,
který by sdružil ředitele dotyčných rodinných sekcí Katolické akce v jednotlivých zemích.
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zříceniny bez jediné katolické duše. Co jsou platné všechny sjezdy,
plné chrámy a problematické politické úspěchy katolicismu, vymírají-li katolické rodiny? Bohužel můžeme často zjistiti, že mor
denatality zachvátil i katolické rodiny, jen s tím rozdílem, že u nekatolíků slyšíme alespoň upřímné slovo »my nechceme« a u katolických rodin »my nemůžeme«. Mohou býti výjimečné případy,
ale tak veliká bezdětnost u katolických rodin nemá co dělati s »výjimečnými případy« a zvláště ne systém jednoho nebo dvou dětí.
Církev potřebuje synů a dcer co nejvíce, a není snad vůbec na
světě krásnějšího úkolu pro laika, než rozmnožiti křesťanskou
rodinu, rozmnožit zástupy duší, které mají obhajovati víru, pokřesťaniti národ a chváliti Pána Boha.
Samozřejmě by měly všechny podniky, oficielně i neoficielně
katolické, vytvořiti samy vzor »rodinné politiky«.
Pius XI. ostatně sám si stěžuje, když mluví o potřebě encykliky, že se »začaly šířiti tyto velmi zhoubné bludy a zkažené
mravy i mezi věřícími a chtějí pronikati ponenáhlu a nepozorovaně stále hlouběji«13). Nemíní tím však jen matrikové katolíky,
když dále mluví o tom, jak tyto zvrácené názory »se očkují lidem
všeho druhu, nejenom bohatým i chudým, dělníkům a zaměstnavatelům, učeným i neučeným, svobodným i ženatým«, nýbrž výslovně poznamenává: i »těm, kteří Boha ctí, i těm, kteří Boha nenávidí«14).
V boji proti nepřátelům hlavních tří pilířů křesťanské rodiny,
jimiž jsou dítě, manželská věrnost a svátostná povaha manželství, Pius XI. udává celou řadu prostředků nejenom duchovního, nýbrž i hmotného rázu, a to reformu instituce rodiny přizpůsobením j í idei Boží, pěstování opravdového náboženského života, šíření správných poznatků o manželství, věrné zachování
příkazů božích o manželství, dobrou přípravu, a to vzdálenou
i blízkou na manželství, a konečně péči o hospodářské zabezpečení
rodiny a péči státu o duchovní hodnoty manželství15).
Nebylo možno přistoupiti k otázce hospodářského zabezpečení
rodiny, aniž bychom se všimli podrobněji ostatních duchovních
i sociálních stránek manželství, které jsem zde nevyčerpal, ale
které, pokud byly uvedeny, přímo vytváří ideální pozadí pro vytyčení požadavku spravedlivé mzdy, i když tento požadavek se neodůvodňuje existencí rodiny, nýbrž tryská ze samé podstaty, a to
z individuelní a sociální stránky práce dělníkovy.
13

) »Casti connubii«, op. cit., str. 6—7.
) »Casti connubii«, op. cit., str. 24.
15
) »Casti connubii«, op. cit., str. 45—59.
14
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II. P o j e m a o p o d s t a t n ě n o s t

námezdního

poměru

Uznáváme-li mimořádný význam rodiny s populačního, občanského, národohospodářského i náboženského hlediska, je hospodářské zabezpečení rodiny už požadavkem s e b e z á c h o v y nejenom pro národ a stát, nýbrž i pro Církev. Existence a vývoj
rodiny se však hospodářsky zabezpečuje dostatečnými důchody
manželovými, které u většiny lidí vyplývají z námezdního poměru.
Proto k vyjasnění vztahu mezi požadavkem spravedlivé mzdy
a hospodářským zabezpečením rodiny jest nutno prozkoumati
námezdní poměr s různých hledisek.
a) Vývoj hospodářských úkolů rodiny
Rodina byla prvotní, nejmenší sociální a hospodářskou jednotkou, která bezprostředně pečovala o tělesné potřeby svých příslušníků. I když odloučenost a uzavřenost jednotlivých domácích
hospodářství nebyla nikdy úplná, nicméně lze říci, že těžiště hospodářského života spočívalo nejdříve v rodinném hospodářství,
které se samo staralo o krytí svých potřeb. Teprve po rozšíření
a oživení vzájemných styků mezi jednotlivými rodinnými hospodářstvími rozštěpila se postupně bývalá jednota výrobního a zároveň spotřebního hospodářství v rodině. Zvláště v moderním
městském životě odpoutalo se výrobní hospodářství muže úplně od
spotřebního hospodářství rodiny: žena a děti pravidlem se nezúčastňují už výrobního hospodářství muže. Nicméně i zde lze pozorovati zbytek výrobního hospodářství ženy, která přípravou jídel, zhotovováním prádla a šatů atd. vykonává vlastně výrobní
úkony. Důležité však jest, že výrobní činnost muže se odehrává už
mimo dům, úplně odloučeně od vlastní rodiny. Domácí hospodářství se omezuje hlavně na řízení spotřeby, a i zde mnoho úkolů
přenechává rodina čím dále tím více výrobním podnikům, na př.
zhotovení prádla, oděvů, pečení chleba atd. Přes to všecko zůstává
rodině ještě mnoho úkolů, které se nedají tak lehce obstarati mimo
ni, takže sebe radikálnější přetvoření okruhu působnosti rodiny
nikterak ještě neodůvodňuje požadavek socialismu po odstranění
rodiny. Třeba poznamenati, že zvláště rodiny živnostníků a zemědělců si zachovaly někde více a někde méně tradiční hospodářský
význam jako jednotně spojené výrobní a spotřební hospodářství16).
16
) Heinrich Pesch, »Lehrbuch der Nationalökonomie«, I. Bd., op. cit.,
str. 168.
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Dnes je skutečností, že rodiny jsou obvykle zabezpečeny hospodářsky jen důchodem mužovým, a většina rodin zase jest odkázána na důchody mužovy z námezdního poměru. Zde je také
ohnisko celé dělnické otázky.
b) Pojem námezdního poměru
Rozbor spravedlivé mzdy vyžaduje nejenom přesnou definici
pojmů, nýbrž i správný postup při vyvozování myšlenkových závěrů. Požadavek spravedlivé mzdy není líbivou demagogickou
frází, i když se ho přemírou zvláště na politickém poli v tomto
smyslu užívá, nýbrž jest vědecky podloženým pojmem, ve kterém
se spojují mravní přikázání s hospodářskou skutečností. Spravedlivá mzda je zkrátka, jak to řekl P. Pesch ve své velké sociologii, h o s p o d á ř s k y s p r á v n á m z d a (Der gerechte Lohn
als volkswirtschaftlich richtiger Lohn) 17 ). Nestačí propagovati
až příliš hlasitě požadavek spravedlivé mzdy, anebo tak zvané
rodinné mzdy, nedokazuje-li se to hlubším věcným a vědeckým
odůvodněním a hlavně nepřinášejí-li se konkrétní návrhy k uskutečnění tohoto požadavku, návrhy, které musí především směřovati
k nápravě porušeného hospodářského koloběhu. To ovšem znamená nejenom ovládati tak složitý stroj, jakým jest hospodářský
organismus, nýbrž ovládati i současné poměry výrobní a námezdní. Svatý Otec sám naznačuje důrazně, že je třeba především
vytvořiti takové hospodářské poměry, které by dovolily uskutečnění spravedlivé mzdy, poněvadž za dnešních okolností jest spravedlivá mzda ve smyslu encykliky Quadragesimo Anno prakticky
a všeobecně sotva uskutečnitelná. Vytvořiti však takové hospodářské poměry, které by umožnily uskutečnit spravedlivou mzdu,
není hrou několika minut, a nevyžaduje to jen důkladnou znalost
národohospodářskou, nýbrž i určitý vliv na hospodářské dění.
Schází-li jedno anebo druhé, jest pustou demagogií volati po spravedlivé mzdě bez výslovného upozornění na určité meze, na které
svatý Otec zvláště důtklivě, jak uvidíme, upozorňuje.
Jelikož záleží tedy tolik na správném myšlenkovém postupu,
držíme se v hlavních rysech rozboru sociální encykliky Quadragesimo Anno, která jest vůbec mistrným a nepřekonatelným dílem
přesnosti a důslednosti. Právě jedna z největších chyb při rozboru
sociálních encyklik spočívá v tom, že se vyjímá jenom jeden odstavec, anebo jedna kapitola, řekněme v daném případě odstavec
17
) Heinrich Pesch, »Lehrbuch der Nationalökonomie«, V. Bd., Freiburg
in Breisgau, 1923, str. 617.
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o spravedlivé mzdě a o potřebách rodiny, anebo o tak zvané
»rodinné mzdě«, anebo že se i při celkovém rozboru odůvodnění
jednotlivého odstavce nenavazuje na ostatní předchozí a následující odstavce.
Požadavek spravedlivé mzdy předpokládá nutně sám sebou
odůvodněnost a uznání námezdního poměru.
Definicí mzdy jest přímo spousta, všechny však více méně vystihují stejně, byť různými slovy, hlavní znaky mzdy. Svou stručností a úplností vyniká nejvíce definice Peschova, podle které
mzda jest smluvní odplatou, již dluží zaměstnavatel zaměstnanci
za práci, kterou mu vykonal, anebo kterou jest zavázán vykonati 18 ).
Poměr mezi námezdní a tak zvanou společenskou smlouvou vystihuje krásně definice Garriguetova19), podle které v námezdním
poměru dělník dostává jako odměnu za svou práci ihned anebo
v nejbližší době pevnou peněžní částku, nazvanou mzda, aniž by
vyčkal prodeje svého výrobku, a bez ohledu na kterékoli okolnosti
a vyhlídky tohoto prodeje.
V této poslední definici vidíme, že vedle námezdního poměru
může existovati i jiný poměr, totiž tak zvaná společenská smlouva,
ve které dělník jest spoluvlastníkem a spolusprávcem podniku,
a jako takový se zúčastňuje nejrůznějšími formami i na zisku.
Ohledně názvu mzdy jest nutno upozorniti, že se zde mluví
o mzdě v nejširším slova smyslu. Dělník dostává mzdu v užším
slova smyslu, úředník, státní a soukromý, dostává plat, zatím co
honorář jest smluvní odplatou za umělecké, vědecké a spisovatelské práce. Mluvíme-li tedy o mzdě, pak se to vztahuje na všechny
t ř i případy.
Mzda jest tedy odplatou, která, aby byla spravedlivá, musí
odpovídati hodnotě vykonané práce. S hospodářského hlediska
jest mzda přikazování části výnosu výroby dělníkům zúčastněným
na výrobě. Právně vzato nejde o přímé rozdělení výrobku anebo
hodnoty výrobku. Výrobek patří podnikateli, dělník má jenom nárok na mzdu oproti zaměstnavateli.
Liberalismus viděl ve mzdě výlučně výrobní náklad. Dnes
každý rozumný národohospodář naproti tomu namítá, že mzda
představuje pro dělníka důchod, který má vliv na kupní sílu spotřebitelů a tak i na výrobu. Práce není jen zbožím, proto také
otázka mzdy není i pro čistě národohospodářskou úvahu jen cenovou otázkou, poněvadž samo snížení této ceny nemůže býti pro18
) Heinrich Pesch, »Lehrbuch der Nationalökonomie«, V. Bd., op. cit.,
str. 562.
19
) Garriguet »Le salairec«, Bloud et Gay, str. 20.
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spěšné právě s hlediska národohospodářského. Vysvítá to jasně
z posice, kterou zaujímá pracující člověk jako subjekt, podmět.
I když stojí ve službách podnikatele, je výrobcem a naprosto ne
pouhým výrobním prostředkem, zůstává i v hospodářském dění
účelem sám pro sebe.
Ovšem právní následky mají určitý význam pro dělníka: výrobek vypracovaný dělníkem se stane výlučným majetkem podnikatele a dělník už nemá na dalším osudu tohoto výrobku účasti,
a tím ovšem je sproštěn na základě pracovní smlouvy každého
risika. Výroba a odbyt zboží se děje na účet, a ovšem také na nebezpečí podnikatele.
Konečně jest nutno vyzdvihnouti, že mzda jest smluvní odplatou, ne tedy pouhou odměnou, kterou by dlužil zaměstnavatel
z důvodů křesťanské lásky anebo velkodušnosti, nýbrž na základě
závazku vyplývajícího ze smlouvy.
Jde však o smlouvu svého druhu. Není to smlouva kupní,
poněvadž pracovní síla a pracovní výkon není »zbožím«, nemůže
býti postaven na roveň hmotným statkům a nemůže ani přejiti do
vlastnictví jiné osoby. Člověk jest podmětem a účelem hospodářského řádu, není jeho předmětem ani jeho prostředkem. Dále není
to nájemní smlouva, jejímž předmětem by byla pracovní síla.
Pracovní sila jest nerozlučitelně spjata s člověkem a nemůže zrovna tak jako člověk sám přecházeti do vlastnictví třetí osoby. Konečně není ani společenskou smlouvou, poněvadž nezakládá společnost (societas aequalis), ve které autorita přísluší celku příslušníků, a ve které celek snáší ztráty a zúčastňuje se na zisku.
Námezdní smlouva jest však smlouvou svého druhu, která má sice
s ostatními druhy smluv styčné body, nesmí však býti s nimi zaměněna20) .
Podmětem této smlouvy jest svobodný člověk, který zde slibuje, že staví svou pracovní sílu do služeb jiné osoby, a dostává
za to od druhé smluvní strany odpovídající odplatu. Bezprostředním předmětem smlouvy jest pracovní výkon, to jest vnější akt
lidské pracovní síly. Bezprostředním účinkem smlouvy jest právo
zaměstnavatele požadovati od zaměstnance tento vnější úkon, a povinnost dělníka tento úkon vykonávati. Jelikož však pracovní síla
je neodlučitelna od osoby, dostává se i osoba nepřímo na základě
smlouvy do přesně určeného poměru k zaměstnavateli. Služební
podřízenost neznamená však ještě vládu nad vůlí zavázaného, naopak může nechati nedotčena všechna práva dělníka, jeho lidskou
20
) Heinrich Pesch, »Lehrbuch der Nationalökonomie«, V. Bd., op. cit.,
str. 617—623.
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důstojnost, jeho vyšší mravní povinnosti. Ostatně i původní socialistický požadavek po zrušení námezdní práce byl opuštěn už
četnými socialisty a to pro jeho neudržitelnost. Dokonce ani v sovětském Rusku se nepovedlo, přes veškeré úpravy a opravy, zničiti základní znaky námezdní práce, a může-li se mluviti o neutěšených námezdních poměrech, pak je to zvláště případ Ruska, i když
se tam nové námezdní poměry liší od poměrů za carského režimu21) .
c) Stanovisko encykliky ke společenské smlouvě
Jaké je stanovisko encykliky Quadragesimo Anno k námezdnímu poměru a ke společenské smlouvě?
Především se ohražuje Pius XI. proti tomu, že by Lev X I I I .
byl býval odsoudil námezdní poměr, jak se to někde chtělo nepřímo
odvozovati z encykliky Rerum Novarum. Není přece možno, aby se
zabýval tak obšírně a tak důkladně otázkou spravedlivé mzdy,
kdyby neuznal spravedlnost námezdního poměru. Proto jasně prohlašuje: » Především ti, kdo hlásají, že pracovní a námezdní smlouva jest již svou podstatou nespravedlivá a že tedy musí býti nahrazena smlouvou společenskou, učí něčemu neudržitelnému.«
Dále vyjasňuje blíže své stanovisko k společenské smlouvě: »Soudíme však, že za nynějších společenských poměrů bude vhodnější,
bude-li smlouva pracovní, p o k u d je to možno, p o n ě k u d mírněna smlouvou společenskou.«22)
Vidíme především, že podle encykliky není námezdní poměr
sám o sobě nespravedlivý a že nemusí býti nahražen společenskou
formou proto, že je nespravedlivý. Uznává-li svatý Otec, ovšem
s neobyčejnou opatrností a to v zájmu samých dělníků, někde některé výhody společenské smlouvy v další větě, stále však na podkladě pracovní smlouvy, která má býti jenom mírněna formami
společenské smlouvy, pak to připouští ne vždycky a naprosto ne
bezpodmínečně a, co je hlavní, jen za předpokladu pracovní smlou21
) Nejlépe nás o tom přesvědčuje sám sovětský tisk. »Komisariát těžkého průmyslu SSSR. uznává, že denní mzda 10 rublů nepostačuje na to, aby
dělník udržoval svou rodinu.« (Za industrialisaciju ze dne 16. X. 1936.) —
»Nyní jsou miliony dělníků, kteří vydělávají 3 anebo 4 rubly za den a také
méně.« (Za industrialisaciju ze dne 15. X I I . 1936.) — »Dnešní sovětský rubl
rovná se svou kupní silou jednomu franku. Ve skutečnosti, podle cen stanovených vládou SSSR., dělník může se svou měsíční mzdou koupiti buď 112 k g
chleba, anebo 14 kg másla, anebo 50 kg cukru, nebo 17 kg slunečnicového
oleje,, anebo 80 krabiček cigaret nejlepších značek.« (Pravda ze dne 21. V .
1937.)
22
) »Quadragesimo anno«, op. cit., str. 30.
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vy, která může býti pokud možno jenom mírněna některými formami společenské smlouvy23).
Skutečně mzdový režim jest slučitelný jak se spravedlností,
tak i s křesťanskou láskou: se spravedlností, poněvadž pracovní
smlouva naprosto nevylučuje, naopak reklamuje pro sebe mzdu
odpovídající výkonu práce, a to práce uznané ve své hodnotě
a svých potřebách lidských, t. j. aby stačila na živobytí dělníka
a jeho rodiny, a konečně práce provedené za uspokojujících podmínek hygienických, mravních a jiných: neodporuje ani křesťanské lásce, poněvadž pracovní smlouva vyžaduje právě podřízenosti
zaměstnance k zaměstnavateli v mezích práce, vzájemnou důvěru
a úctu k lidské důstojnosti a svědomitou spolupráci24).
Je-li námezdní poměr sám o sobě spravedlivý, neznamená
ovšem, že by byl nedotknutelný. Dějiny práce od pravěku dokazují, jak se střídaly nejrůznější formy od otroctví přes robotu
až k námezdnímu poměru, a ten zase v nejrůznějších formách,
přizpůsobujíce se době a jejím hospodářským poměrům. Při tom
je nutno vyzdvihnouti, že Církev měla lví podíl na zlidštění a povznesení lidské práce, ba možno říci, že teprve příchodem křesťanství nastaly lepší doby pro lidskou práci. Ostatně skutečnost nás
poučuje o několika nevýhodách námezdního poměru, které však
nevyvěrají z jeho podstaty, nýbrž z jeho praxe.
Námitky socialistické o vykořisťování dělníků časovými a
úkolovými mzdami, rafinovaným způsobem podílu na zisku, vědeckým řízením práce, taylorismem, fordismem, t. j. výrobou na běžícím pásu (Baťa) a záměrným snížením reálných mezd, i měnovými opatřeními a stlačením mzdy pod hodnotu pracovní síly24a),
nedokazují ještě neopodstatněnost námezdních poměrů, nýbrž jen
jeho nemravné a neodpovědné zkřivení ziskovými chutěmi podnikatelů. Právě proti tomu se staví energicky požadavek spravedlivé mzdy, která v duchu encykliky má krýti n e j m é n ě životní potřeby dělníka a jeho rodiny a dokonce má umožniti získání
určitého majetku pro dělnické vrstvy: to jest odproletarisování
proletariátu. Zde působí zvláště vliv stroje, který »depersonalisuje«
dělníka a vylučuje ho také ze zisku podniku. Také příliš normalisovaná mzda bez ohledu na zdatnost a výkonnost dělníkovu pod23
) O. v. Nell-Breuning S. J., »Die sociale Enzyklika«, Katholischer TatVerlag, Köln 1932, str. 112—113.
24
) »L'encyclique Quadragesimo anno«, Action popularie: école normale
sociále, »Spes«, 1937, str. 156.
24a) Dr. Jan Ulrych, »Základy marxistické ekonomie«, Lidová knihovna,
Praha 1937, str. 127—135.
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kopává i samo pracovní vědomí dělníkovo, jak nás o tom poučily
zvláště zkušenosti sovětského Ruska, které muselo rychle opravovati i své mzdové teorie. Z toho všeho se může zroditi úplný nezájem dělníka o podnik a o práci.
Na druhé straně však výhody námezdního poměru jsou takové,
že společenská smlouva ztrácí hodně na přitažlivosti pro samého
dělníka. Výplata mzdy v pevných obdobích, aniž by dělník musel
vyčkat prodeje výrobků, nejenom ziskového, nýbrž i ztrátového, je
jistě mnohem lepší než kdyby se dělník musil vystavovati nebezpečí
eventuelních obchodních ztrát, kterým jest vydán podnikatel. Jde
zde o jakýsi druh pojištění, kde zaměstnanec přenechává část nahodilého zisku za okamžitou odměnu, byť menší, a tím je chráněn před nebezpečím ztrát, které se jistě mohou dostaviti v určitých dobách. Konečně se může dělník zdokonalovati, přenechávaje
podnikateli odborné vedení a řízení práce, které vyžaduje odborných znalostí, získaných dlouhým učením, dlouhou ale i drahou
praxí. Dělník se může klidně věnovati své vymezené práci a v ní
se ještě zdokonaliti 25 ).
Proto také svatý Otec se vyjadřuje tak opatrně o společenské,
smlouvě, kterou, opakuji, připouští jen na podkladě pracovní
smlouvy. V tom právě se liší podstatně od nejasností socialistických theorií, které si představují pod spoluvlastnictvím a spolusprávou velmi neurčité zespolečenštění. Svatý Otec odmítá tuto
mlhavou »hospodářskou demokracii«, která má býti stupínkem
k úplnému socialismu. Ostatně smutné praktické zkušenosti z podílu dělníků na podniku dokázaly, že výhody, které se očekávaly tak
hojně od těchto nových výdělkových forem, se nedostavily. I katoličtí sociální pracovníci, jako Mons. Pottier v Belgii, propagovali tyto
myšlenky, ovšem praxe všechny tyto naděje zklamala26). To ovšem
neznamená, že pracovní smlouva nemůže býti, pokud je to možno,
postupně protínána určitými znaky společenské smlouvy, kde pevná mzda může býti spojena s podílem na zisku bez anebo s účastí
na správě podniku. Známé jsou tak zvané dělnické akcie, kde dělníci se zúčastňují na zisku pod formou vlastních akcií. Ovšem nesmí se na účet toho snížiti průměrná mzda.
Těžiště celé otázky leží tedy podle encykliky v otázce spravedlivé mzdy.
(Pokračování.)

25

) »L'encyclique Quadragesimo anno«, op. cit., str. 154.
) O. v. Nell-Breuning, op. cit., str. 113.
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VARIA
BÍLÁ HORA
Poněvadž tedy nejsme v této zemi ani cizinci ani levobočky,
nýbrž vlastními syny a zákonitými dědici těch, kteří od úsvitu
dějin po staletí tvořili tento národ a jeho dějiny, pilně a věrné
střežíce poklad víry katolické, máme svatou a nezadatelnou povinnost chrániti jak jejich odkaz, tak i své dědictví a své právo.
My jsme vlastními dědici této země, neboť my vyznáváme katolickou víru. I sluší se, abychom věrně se drželi všeho, co skrze
tuto víru bylo dáno našemu národu, nečiníce v této věci žádného
ústupku, neboť dosti jsme mohli už poznati odpůrce své a toliko
nezletilý smí nechápati, co jest to víra.
Mnozí už pokusili se zrušiti odkaz předků, aby nás vyhnati
mohli a vyloučiti z dávného obcování s knížaty, králi a světci
našeho lidu. Mnozí se snažili uvésti sem vyvrhele celého světa,
aby zde hanobil vlastní náš dům. Nikdy však úplně nevyhasla
věrnost a poctivost těch, kteří zde zůstali v staletích osiřelosti
a na které vzpomínáme s pýchou a láskou. Nezhaslo světlo věčné,
nepřestala se sloužiti mše a nezatřásla se ruka, jež proti přesile
útočících tasila meč. Věrný jest Bůh: Vytrhl z ponížení svůj lid
a zjevil svou sílu. Přes t ř i sta let už se raduje země z porážky
nepřátel víry na Bílé hoře.
Bývaly doby všelijaké a nikoliv každodenně se usmívá slunce.
Věčný jest zápas a věčná jest zkouška. Rozmnožen byl počet těch,
kteří vyznali víru, dvojnásob však i trojnásob rozmnožen počet
malověrných, počet těch, kteří se skrývají, počet těch, kteří zapírají. Jasný byl zázrak vítězství na Bílé hoře, temné však zůstává smýšlení těch, kteří pošilhávají po přízni palatinské. Jest
zajisté uprostřed tohoto lidu přemnoho tisíc katolických Švejků,
starých i mladých, tupých i vrtohlavých, jak sluhů, tak jemnostpánů; jistě pak nesluší se s těmito lidmi se ukazovati protivníkům; ať tedy v klidu užívají ovoce pokrytectví, ať v pokoji odpočívají až do dne probuzení! Vždycky to bylo a bude, že v hodině nebezpečí, když v dešti a vichru bdí před nepřítelem unavená
a hladová stráž, ti, kteří jsou obléháni, v klidu a teple hoví neřestem svým či tajně se dohadují, jak by se vzdali. A tak jest
i nyní. Nedbá však toho velitel stráže; ví, že t i malodušní též mohou uhořeti při požáru města, že zmeškati mohou hodinu zrady
a pokrýti svými mrtvolami chodníky ulic. Jest věcí velitelů jak
spravedlnost, tak soucit. Ne všichni jsou muži, kteří se zevnějškem svým podobají mužům, a jistě pak síla a rozhodnutí se do
rukou dává jen mužům.
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Čím tedy bychom byli bez Bílé hory? Byli bychom vůbec?
Co se to vlastně přihodilo na Bílé hoře? O čem k nám mluví
Bílá hora? Mlčte a naslouchejte! Směkněte, poklekněte a skloňte
hlavy! Slyšíte? Jak zněla modlitba vojevůdcova? Dej mi sílu proti
nepřátelům tvým! Ukaž, že jsi matka!
O, pramálo přemýšlíte o tomto dni, pramálo uvažujete o jeho
slávě, točíce se okolo ní jako slepí a pošetilí! Bývaly časy, kdy
tento den oslavovalo město jako den triumfu, jako den vysvobození před zatracením. Ty časy minuly. Zapomnělo se už na to, že
Bílá hora jest místo svaté, a toto místo bylo vydáno všanc těm,
kteří tam přicházeli za zcela jiným účelem než za tím, aby oslavovali zjevení milosrdenství, jak by se slušelo pravým synům této
země. Nevíte, co jest to Bílá hora. To jest místo slávy. To jest
nejpamátnější místo v této zemi. Tam bylo zachráněno naše dědictví, naše prvorozenství a náš život, časný i věčný. Místo zbožnosti
a vděčnosti otvírala se srdce hlasům úst křivých a pokořující lež
byla přijímána vděčněji než sláva pravdy. Milejší se zdálo truchliti
nad tímto dnem jako nade dnem porážky než oslavovati tento den
jako den vítězství. Ale každému to, co mu patří!
Kdo tedy byl poražen na Bílé hoře, ať želí! My jsme to nebyli.
My se k tomuto dni hlásíme vděčně a hrdě. Byl to den našeho
osvobození, byl to den osvobození prvorozených a pravých synů
tohoto národa. A ukázala i věda historická, ukázali i historikové,
chladní a nepřívětiví, že vítězství toto bylo zázračné, neboť ať
čtete vylíčení této bitvy v kterékoliv knize a v kterýchkoliv pramenech, marně se namáháte vysvětliti si porážku vojsk zimního
krále nějakým způsobem přirozeným.
My tedy tvrdíme a prohlašujeme, že na Bílé hoře nebyl národ
poražen, nýbrž osvobozen od nepřátel nejnebezpečnějších a nejhorších. Pro nás je to právě potvrzením naší důvěry v nepřemožitelnost našeho národa. Jsme národem vítězným a nestojíme o to,
aby nás někdo nutil k uctívání porážky, která se netýkala nás.
Kdo chce porážku uctívati, ať j i uctívá! Každému, co mu patří!
A nám patří toto vítězství. Přijímáme tento den do svého kalendáře
jako den slavný. Činíme to dobrým právem jako potomci a dědicové
těch, kteří vedli tento národ od úsvitu křesťanství po celá staletí
cestou víry a věrnosti k Bohu a k Církvi. Nenahlížíme, že bychom
měli s kýmkoliv o tom rokovati, neboť známe své právo a o věcech
samozřejmých se nedisputuje. Dosti už bylo koktání, zajíkání a vyhýbání. Nesluší se, abychom mluvili neurčitě. Jsme tady a víme,
kdo jsme. Můžeme odpovídati, vidí-li se nám to dobré; jinak nemusíme. O své duchovní příslušnosti pak rozhodujeme sami. A tím
pro nás jest i česká otázka vyřízena.
JAROSLAV DURYCH
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DOPIS Z

FRANCIE
V říjnu 1937.

Je-li třeba podati nápadný důkaz, že katolictví je jednou z nejživotnějších sil Francie, poskytují nám jej poslední měsíce bez námahy. Pařížská návštěva Jeho Eminence kardinála Pacelliho, papežského legáta na slavnostech
v Lisieux, byla doprovázena ceremonielem, jejž by byl nikdo neočekával od
radikální vlády. Pluky, které vzdávaly čest oficiálnímu zástupci Svaté Stolice,
zjevovaly očím méně pozorných dvě souběžné skutečnosti: že Církev ve světě
nebezpečně okouzleném mocnostmi materialismu a stádnictví zůstává i pro
nevěřící baštou, kde nejvyšší hodnoty člověka nacházejí ještě ochrany; a na
druhé straně, že ve Francii v tvrdém a zmateném zápase stran si katolíci —
poněvadž jsou nad stranami — podržují uznávanou posici rozhodčích.
Je možno říci, že francouzský katolicism těží dnes z dvojího vlivu:
z onoho, jejž získalo všemu katolickému tak vznešeně odvážné stanovisko
hlavy všech katolíků v encyklikách; a z druhého soukromějšího a částečně
se rodícího z vlivu prvého, o nějž se zasloužily rozhodnutí a prohlášení mnohých hlav jeho episkopátu. Paradoxem, který j í m je ostatně jen pro lidi méně
myslící, je to právě ve Francii, v zemi, kde katolicismus jako takový odmítá
hráti roli p o l i t i c k o u , že jeho autorita je nejzřejmější i v oblasti politiky.
Otevřeně se vyhledává jeho přízeň; události z r. 1903 jsou vzdáleny a nic nenasvědčuje tomu, že by se měly vrátit.
Je téměř zábavno pozorovati, s jakou péčí a s jakou námahou většina
žurnálů levice, rozuměj těch, které vyjadřují mínění některé velké strany, se
snažila v poslední době odmítati antiklerikalism. Duch tatíčka Comba stenal
v jeho ponurém hrobě; duch tatíčka Comba, to je dnes p. Albert Bayet, jenž
naříkal v Oeuvre na dvou sloupcích nad tímto koncem dobrých zásad. S i c
t r a n s i t . . . Mladí radikálové nejsou již anti-klerikály. Ľ E r e N o u v e l l e
nám to řekla naplno.
Někteří socialisté se pokusili znovu pozdvihnouti tento starý prapor,
který zhadrovatěl, ale byli upozorněni, že se opozdili. Naproti tomu jsou bojující katolíci ve vládních výborech a tvrdí se, že Camille Chautemps, přijímaje
za státního podsekretáře katolíka Filipa Serrens, představil jej svým kolegům
slovy: »Říkám vám předem, že chodí na mši!«
Pokud jde o komunisty, ví celý svět, že ode dvou let pochopili — a je
třeba uznat, že první — jakou důležitost by mohla míti podpora či alespoň
přízeň katolíků a vynasnažili se »podati jim ruku«. A ještě v poslední době
nejinteligentnější člověk z komunistické strany, Maurice Thorez, se pokusil
dokázati, že spolupráce s katolíky by byla možná nejenom podle samotného
Lenina, ale že dokonce dialektický materialism, základ marxismu a úskalí
každého případného sblížení, nemá onen smysl, jaký se mu obvykle dává.
V podstatě by bylo hmotné před duchovním; ale nebylo by v y š š í než ono.
To je argument, který dobře známe a který byl často označován za zvláštní.
Pro nás je duchovní první v plném významu toho slova: duch se vznášel nad
vodami, dříve než byla země.
Ale ve skutečnosti nejde o učení. V oblasti doktrinální po encyklice
D i v i n i R e d e m p t o r i s nemůže býti jakýchkoliv pochyb. A ještě před
encyklikou zmatek byl od základů vyjasněn především P. Ducaltillonem O. P.,
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jenž srovnávaje v knize » K o m u n i s m u s a k ř e s ť a n é « ze sbírky »Présences« doktrinu komunistickou s doktrínou katolickou, ukázal jejich totální
neslučitelnost. Jde ve skutečnosti méně o doktrinu jako o taktiku a tu jsou
věci velmi delikátní. Křesťan neodmítá podané ruky než má-li absolutní
jistotu o zlé vůli. J e m o ž n ý r o z h o v o r m e z i k a t o l í k y a k o m u n i s t y ? , otázal se P. Fessard S. J. A se svou obvyklou jasností: jesuitská
moudrost tu ukázala velmi znepokojivá nebezpečí. Zdá se, že dnes ve Francii tato rozprava o »podané ruce« je pro katolíky vyřízena. Zvážili nebezpečí
spojenectví, které se jim nabízelo, a posuzujíce problém především podle oblasti doktríny, rozumně odmítli každý styk, který by mohl znečistiti jejich
víru. Nešťastné nerozvážnosti revue T e r r e N o u v e l l e jen přispěly k rozpoznání nebezpečí.
Ale takovéto odmítnutí nebude míti celý svůj pravý smysl, leč uvážíme-li, že nebylo naprosto formulováno jménem zájmů nějaké strany. Nemohli bychom dosti zdůrazňovati toto štěstí katolické Francie a Francie vůbec, že katolicismus není tu takto řaděn.
Belgie nevýslovně trpí tímto zmatkem mezi katolíkem, údem nadzemské Církve, a katolíkem, občanem, uzavřeným ve straně.
Rexismus se zrodil z tohoto vnitřního rozporu a — ačkoliv tak někteří
myslí — nezemře (ať již bude v jakékoliv formě), dokud tento rozpor bude
trvat.
Ve Francii zasedají katolíci v dokonale rozmanitých stranách. Hlasují
tam a jednají tam, ale nikoliv jako katolíci, nýbrž jako občané. Vše, co se na
nich žádá v oblasti činnosti politické (v oblasti — a často se na to příliš zapomíná — v níž Církev ponechává svým věřícím velmi velikou volnost), je,
aby nezapomínali na ctnosti, které vlastně tvoří křesťana, a aby naopak tyto
ctnosti uskutečňovali právě v oblasti veřejného života. Rozumíme-li tomu
takto, je povinností katolíků křesťanstvím zavlažovati obvykle dosti vysušené
oblasti politiky. To by bylo naprosto dokonalé, kdyby všichni, kdo věří, že
mají vštípenou pravdu, nepodezřívali z tajných a temných úmyslů každého
katolíka, který nemá totéž mínění jako oni o obecném právu hlasovacím
nebo o hodnotách demokracie. Ale netajím se tím, že nebezpečí pohledu na
katolíky roztříštěné nezdá se mi menší nežli druhé nebezpečí, jsou-li příliš
uměle sjednoceni ve stranických posicích.
Je však přece oblast, kde by měla býti mezi katolíky jednomyslnost
a kde ani zdaleka neexistuje: je to oblast lásky a zvláště lásky sociální.
Zdá se, že po uveřejnění encyklik jako Q u a d r a g e s i m o a n n o povinnost každého křesťana je naznačena slovy ohnivými. A je přece skutečností,
že mnoho přesvědčených a úcty hodných katolíků naprosto nepozoruje nejzávažnější zásady sociální otázky, právě ty, které zdůrazňuje encyklika.
Můžeme říci, že pro mnohé jsou to »problémy, které se jich nedotýkají«.
To pochází z neuvěřitelné ignorance tisíců počestných věřících v oblasti sociální skutečnosti. Ve chvíli dravého napětí, do něhož náhlé vření vrhlo minulého roku Francii, bylo mnoho zaměstnavatelů, kteří si říkají křesťané, dokonale překvapeno poznáním, že ti a ti z jejich dělníků vydělávají tak málo.
Bylo třeba vymáhati, aby se jim dostalo takového minima jako je placená
dovolená, jíž měšťanská třída požívá již tak dlouho.
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A kdo zavinil tuto ignoranci ? Nikoliv Církev učící, která hromadila své
výstrahy. Nikoliv Církev slyšící, která v mnohých oblastech podala důkaz
úrodné odvahy. Je zajímavo konstatovati, že většinu sociálních reforem, které
byly minulého roku uskutečněny, navrhovali již velmi dlouho nejrozumnější
z katolických vůdců. Je nemožno neuznati vynikající roli, kterou měly v tomto
směru S o c i á l n í t ý d n y , kde katoličtí profesoři z celé Francie studovali
do základů sociální otázky před nesmírným posluchačstvem. Marino Gonin,
zakladatel Sociálních týdnů, odevzdal Bohu duši, která po celý svůj smrtelný
život byla ozařována láskou a odříkáním; ale jeho dílo trvá a bylo jedinečně
užitečné.
A důvodem tedy, proč takové úsilí bylo málo účinné ve velkých masách
veřejnosti, je snad to, že tisk, č t e n ý k a t o l í k y (tisk, který není náhodou
tiskem katolickým) je nechal bez povšimnutí. Snad proto, aby nerušily pokoj
určitých kruhů, snad z důvodů méně žádoucích mnoho z těchto žurnálů zachovalo téměř absolutní mlčení o iniciativě, která, i když byla podniknuta
z velmi vysokých míst, zdála se jim zneklidňující. Některé z těchto žurnálů
uveřejnily Q u a d r a g e s i m o a n n o okleštěnou, docela malými písmeny
a na stránce inserátů.
Nesnáze tisku výlučně katolického, jenž by dovedl přinášeti o všech
událostech soud křesťanský, bylo možno dobře pozorovat v případě týdeníku
Sept, jenž byl založen před třemi lety skupinou mladých a odvážných dominikánů. Takový soudce uráží tolik zájmů, že je velmi snadno obviniti jej, že
sám slouží jiným zájmům. Každé odstíněné mínění, jež na příklad odmítá
viděti v protivníku nepřítele, ale ukazuje v nejhorším nepříteli bratra, má za
následek v perech určitých lidí špinění nejodpornější. S e p t zanikl v srpnu
tohoto roku; ale vyryl brázdu. Ukázal, že ve Francii může žít orgán, který
stojí absolutně nad stranami a soudí vše křesťansky*). A konečně je třeba
říci, že byl nádherným prostředkem sblížení mezi křesťany přes ohrady tříd.
V tomto smyslu bylo jeho dílo prozřetelnostní. Stačí se tu odvolati na nádhernou slavnost, která ve velké lodi Notre Dame shromáždila čtyři až pět tisíc
věřících — přátel S e p t u k ranní mši, při níž zástup, odpovídaje knězi,
vrhal se stejným nadšením stejnou modlitbu ke klenbám. Kdyby nebyl vyvolal než tuto shodu, toto jednotné nadšení, měl by S e p t vynikající úlohu
ve vývoji francouzského katolicismu.
Nemůžeme zastírati nesmírné nesnáze, jež potkávají křesťana, chce-li
takto transcendovati své křesťanství a činiti ze své víry zákoník, v jehož
jméně soudí všechny události. Je to proto, že Církev je zároveň božská i lidská;
svým cílem směřuje k věčnosti; svými údy je celá účastna na časném, se všemi
nebezpečími omylů, jež přináší bezprostřední blízkost událostí. V odstupu lze
ještě rozeznati směr, v němž se má rozvíjeti naše akce. Ale události na nás
doléhají a je třeba říkati »ano« nebo »ne«.
A podle toho je nutno měřit všechno to dramatické, co je v postavení
křesťana, jenž je n a t o m t o s v ě t ě , ale nikoli z t o h o t o s v ě t a . Člověk
jako Francois Mauriac není nikdy dohnán, zaujímá-li veřejný postoj a pro* ) Autor, býv. spolupracovník Septu, hodnotí tu zřejmě Sept podle ideálních cílů, nežli podle poslední prakse zvi. ve věcech politických. Red.
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náší-li určitá slova, než nesmírným pocitem lásky, jež mu zjednala obdiv
a přátelství tisíců mladých francouzských katolíků. A přece jeho protivníci
jej obviňují s horlivostí často nedůstojnou, že se nechá věsti zájmy nebo přizpůsobivostí !
Ale to by ještě nebylo vše. Drama se vyhraňuje, když se přihází, že
v určitých bodech se vůbec neví jak souditi. Válka italsko-ethiopská hluboce
rozbouřila francouzské katolíky. Zdá se, že by bylo snadno odsouditi podnik
Mussoliniho jménem určité mezinárodní morálky. Ale bylo ještě třeba vědět,
na jakých základech spočívá tato mezinárodní morálka. Což, jak to tvrdí
Italové, není-li Společnost národů, která opatruje tuto morálku jako v Louvru
opatrují mumie, než koalicí národů nakrmených, syndikátem zájmů? Je tedy
třeba ještě odmítnouti problém a zeptati se, zda celé odsouzení italského podniku by na př. i p s o f a c t o nemělo býti provázeno účinnými opatřeními
v oblasti koloniální? Volá-li se po spravedlnosti pro jeden národ, je tu pak
právo odpírati j i jinému?
Španělské drama znamenalo ještě těžší otázku svědomí. Poslední prohlášení Jeho Eminence kardinála Verdiera dala najevo, že hierarchie francouzské Církve uznává nezbytnost a přednosti řádu. Společnost, která popírá křesťanství a nedovoluje mu žít, je za jakéhokoliv stavu věcí nepřijatelná; a to i když útvar, který ji potírá, nemůže býti křesťanem přijat bez
výhrady. To je kategorický postoj, k němuž se dnes dospělo.
*

Že tedy existují problémy, které se kladou francouzskému katolickému
vědomí, to nedokazuje bez pochyby než jediné: jedinečnou životnost, která je
oduševňuje. O tom bychom mohli nahromadit důkazy. Našli bychom je v katolické literatuře na příklad, kde nádherný úspěch knihy jako je D e n í k
v e n k o v s k é h o f a r á ř e , podivuhodného románu George Bernanose, nebyl překonán než Ž i v o t e m J e ž í š o v ý m François Mauriaca, jehož elán
není dosud vyčerpán. A je to příznačné, že dvěma nejúspěšnějšími díly na
knihkupeckém trhu loňského roku byly dvě knihy katolické. Spatřili jsme
takto, jak pronikají čisté a palčivé obrazy do prostředí, která bezpochyby
jim nebyla dříve přístupna. Řekl mi jeden kněz o Ž i v o t ě J e ž í š o v ě ,
knize, o které někteří pochybovali: »Kdo ví, kolik lidí tato kniha přinutí
k nejskrytějším počinům? Tito lidé uvidí tvář Kristovu, oni, kteří na něho
nikdy ani nepomyslili.«
M á m ještě mluvit o onom velmi zřejmém jaru klášterních řádů, z nichž
mnoha klášterům se dostává znova dorostu? Existují mimo to a stále a stále
rostou malé obce laiků, jejichž členové, oblečení jako vy a já, nejsou vázáni
než vnitřními sliby a kteří jdou takto světem, snažíce se znovu pokřesťanit
nejrůznější prostředí.
Ale nejzářivější důkaz této mocné životnosti byl podán mladými dělníky na podivuhodné slavnosti v červenci. Je tomu deset let, co drahý kanovník Cardijn přenášel z Belgie do Francie malé zrno hořčičné. Krok za krokem, pak rychleji a rychleji se hnutí šířilo, množilo se. Jde, jak známo, o úsilí
pokřesťanit mladé dělníky prostřednictvím jich samých. Apoštolát jde z nich
samých. »Pokřesťaníme naše bratry,« říká jedna hymna j o c i s t ů. Hrdost
dělníka zdvojuje tu hrdost křesťana. Jedna i druhá se stávají dobyvateli.
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Noc padala na Paříž, zvolna a jakoby ještě celá hnětená světlem. Na
ohromném stadiu — le Pare des Princes — ozdobeném prapory, tísnilo se
85.000 účastníků a všechno toto živé obilí valilo se po stupních, zaplňovalo
a pokrývalo až k vrcholku schodiště a plošiny. Uprostřed závodiště, na vysokém podiu mladý řečník, jako celebrant nového ritu, stál vztyčen, bíle oděný.
Jeho hlas naplňoval ve stovce amplionů celé prostranství; a chvílemi ohromný
dav odpovídal v dokonalém rytmu mocného rozpjetí na jeho modlitbu. Neboť
to byla modlitba, obrovská modlitba, již vrhaly k nebi tisíce a tisíce hrudí;
a tato prosba vyvolávala v srdci nejmocnější dojem jednoty. Každý z nás
pociťoval až do hloubi duše radost, že není než mravencem mezi těmito tisíci
malých bílých skvrn v noci a že cítí chvěti se v unisonu všech.
Na pokyn se vynořili dělníci. Každá dělnická delegace nesla odznaky své
práce. A celý tento dlouhý obětní průvod šel je uložiti na střední plošinu,
stavě tak zvláštní a dojemný oltář, ukazuje symbolicky na nádhernou jednotu křesťanské práce a modlitby. Horníci ze severu přinesli balvan uhlí.
Horníci ze západu kus železné rudy. Truhláři položili fošnu. Jiní přinášeli
látky a květiny. Tkalci, kráčejíce k rostoucímu oltáři se čtyř stran obzoru,
kreslili čtyřmi dlouhými rozpjatými pruhy lnu obrovský kříž na zelené trávě.
Konečně dlouhý průvod přešel celou arénu, nesa na četných ramenech desítimetrový kříž; byli to nemocní a jejich ošetřovatelé. Neboť utrpení jest jistě
hojnější v ctnosti nežli úsilí.
Byla to chvíle nevýslovné čistoty. Zvolna, za noci, kterou již nerozptylovaly ohně tisíců planoucích pochodní, vztyčil se kříž nad oltářem. Byl bílý;
čistý, vítězný. A v tom, jakoby měl vybídnouti k tomuto vítěznému vzestupu,
zdvihl se zpěv, zcela prostý v tomto palčivém tichu, vzývaje o nadzemské požehnání Tu, z níž se zrodil Spasitel lidí. A kdo by pochyboval, že v této chvíli
opět jednou v historii našla křesťanská Francie své poslání, to, jež vyvolával
v lodi Notre Dame kardinál legát, mluvě ke všem Francouzům.
DANIEL ROPS. Psáno pro Řád. Přeložil L. J.

N O V E S O V Ě T S K É V L A S T E N E C T V Í — STARÉ)
POJETÍ RUSKÉ HISTORIE
(K

DVACETILETÍ

BOLŠEVICKÉ

REVOLUCE)

Historie má u všech národů proti jiným vědám osobité, privilegované
postavení a poslání. Ať je jakkoli národ hrdý na to, čeho dosáhl v té které
vědě, historie je vždycky jeho vědním majetkem nejdražším, protože má co
říci každému jeho občanu. Není sporu o tom, v jak úzkém vztahu je historie
a nacionálni uvědomění, vždyť to byly právě a především dějiny (často idealisované), kterými byly mnohé národy probuzeny k národnímu uvědomění
a — k národnímu životu.
V SSSR. se tento důvěrný vztah mezi dějepisectvím a patriotismem,
dobře známý z posledního půl druhého století evropských dějin, uskutečňuje
před našima očima, ale způsobem neobyčejně zajímavým, protože — obráceně. Nové sovětské vlastenectví, mladé, mohutné a nyní již žádným internacionalismem nezakrývané uvědomění, si vymohlo nové dějepisectví.
Až do nedávné doby vystačili v SSSR. s jakous takous náhražkou his42*
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V jakémsi almanachu však »nějaký Vjačeslav Kovalevskij«, nevycítiv nového
kursu, dotkl se klevetivým jazykem vojenské zdatnosti ruského vojína před
125 lety, a to, co by mu bylo ještě nedávno prošlo, vyneslo mu dnes dlouhý
rozhorlený článek v »Pravdě« a titul »nevzdělance v roli historika«. Píše tam
A . Erlich doslovně: »V tisíciletých dějinách velikého ruského národa bylo
mnoho událostí, kterými se po právu p y š n í . . . (následuje výčet slavných bitev ruské historie) . . . tyto historické mezníky nemohou nevzbuzovat oprávněné hrdosti každého občana SSSR. V dalekých, dávno minulých událostech
uchvacujeme se národní mužností a vytrvalostí, vřelou láskou k vlasti, vždyť
národy SSSR. — to jsou jediní a zákonití dědicové této slávy.«
Tedy vztah k dějinám, o jakém se jistě vulgárně i nevulgárně marxistické historii nesnilo.
A ještě jeden doklad o tom, jak hluboko — nebo jak lidově široko —
zabírá nový sovětský historismus. — »Pravda« ze 4. října t. r.: »Ve spojitosti s obrovským zájmem pracujících o dějiny SSSR. zvětšil se nával výletníků na místo slavného poltavského boje.« Dokonce nával na slavná ruská
bojiště! Město Poltava se dnes tak rozrostlo, že stavení stojí až do středu bývalého bojiště, a u mohyly ruských vojáků stojí výzkumný ústav pro chov vepřů.
»Tento ústav se chová s trestuhodným přezíráním k památkám, zobrazujícím
heroickou stránku dějin ruského národa.« Ředitel výzkumného ústavu učinil
z mohyly skladiště jakýchsi chemikálií a ty porušily pomník. Mramorová
sloupoví na bývalém bojišti jsou v žalostném stavu. N a bojišti stávalo museum — to je likvidováno. V městě Poltavě museum chová cenné památky na
slavnou bitvu — ale strčili je někam do sklepa atd.
Tento anekdotický novinářský stesk je velmi charakteristický pro vývoj pojetí dějin v SSSR. Včera ještě naprostý nezájem o osobnost, datum,
událost, nic než abstraktní sociologické schema. Dnes návaly na někdejší
bojiště, objevování a oslavování velikých dat, velikých osobností, hrdinství
a hrdin. A ovšem bolestné překvapení, bylo-li využito historických památek
pro potřeby vepřů (»Politická tupost«, nadepsala to »Pravda«), ale když se
tak dlouho o ně nestarali lidé?
Gr.

POZNÁMKY
F R A N C O I S M A U R I A C : Ž I V O T J E Ž Í Š Ů V (Vyšehrad v Praze). Věc
tak nesnadnou a závažnou, jako jest zobrazení života Bohočlověka, lze podniknouti dvojím způsobem. Je možno vyjiti z kontemplace věčného Slova,
skrze něž vzniklo všechno stvoření, a ve světle jeho nevýslovného Božství
sledovati tělesné podoby a události, v nichž se projevuje Slovo vtělené; nebo
je možno vzíti za počátek naopak tělesnou podobu, Syna Člověka, a teprve
postupně objevovat v lidských nesrovnalostech a úžasech jeho skutků a slov
přítomnost Božství. V obou případech je však nutno pamatovati, že sebe pečlivější vylíčení života Kristova vyjde naprázdno, není-li zaměřeno k rozjímání. Co odlišuje viditelně příběh Bohočlověka ode všech ostatních příběhů,
je právě to, že každý Čin a každé slovo má kromě svého bezprostředního
smyslu ještě význam obrazu nebo symbolu, jímž k nám promlouvá věčná
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pravda; někdy jako v podobenstvích, je dokonce tento druhý smysl hlavní
věcí, takže jen naprostým soustředěním ducha v rozjímání jsme schopni si
přisvojiti to, co se nám zde chce říci.
Důležitost této základní podmínky nám dosvědčuje Mauriacův Život
Ježíšův, který vyšel nedávno v českém překladě. Mauriac je básník, nikoli
theolog, a proto si zvolil druhý způsob: předvádí nám vždy především Syna
Člověka, prostého Žida, jak se jeví tělesným zrakům svých vrstevníků, a věnuje velkou péči živému a barvitému vylíčení vnější podoby gest a činů; to
všechno však slouží jen k tomu, aby tím zřetelněji vynikla úžasná nadpřirozená hloubka jejich vlastního smyslu. Jsme zde oslovováni řečí nám zcela
běžnou a jsme prováděni mezi podobami, v nichž nás nic nepřekvapuje; ale
to všechno jen proto, abychom byli naplněni tím větším úžasem, když se
setkáme v těchto podobách náhle s tajemstvím, jež převyšuje všechnu podobu. Historické líčení je pouhým prostředkem, jímž je nám umožněno zamířit zrak správným směrem, aby nám neuniklo nic z nadpřirozeného smyslu
gesta; jakmile však jsme je takto uchopili, ustupuje slovo vyprávějící slovu
rozjímavému. V obojím zachovává Mauriac vzácnou uměřenost; naznačuje
vždy jen tolik, kolik je potřebí, abychom opravdu viděli, přivádí nás vždy jen
na počátek a pak ponechává o samotě v mlčení, jež jediné dovede dokonale
pojmouti tu úžasnou přítomnost Božského. Je v tom pokora, jíž je schopen
jen básník dokonale sjednocený s člověkem v řádu křesťanském; a dovedeme si jí vážit tím více, víme-li, že je ovocem těžkého zápasu. Neboť Mauriac
je z těch křesťanů, kteří prodělali na počátku století temný a nebezpečný boj
s modernismem, a jeho vidění nese dosud známky tohoto boje; tím spíše však
může býti jeho kniha užitečna dnešním lidem, poněvadž k nim z ní mluví člověk, který zná jejich bolesti, jejich pochybnosti, jejich omyly — a také všechny jejich lsti, jimiž se snaží uniknouti pravdě. Někdy se sice zdá, jako by
autorův pohled nebyl všude tak vyvážen, jak by toho bylo potřebí — a je si
toho také sám vědom, jako na příklad když v předmluvě připouští, že se snad
uchýlil stranou, příliš ubíraje člověku, ponechávaje všecku iniciativu Ježíši,
spoléhaje na onu volbu, na onen svrchovaný výběr: »Ne vy jste mne vyvolili, nýbrž já jsem vyvolil vás.« To jsou však úchylky, jež vznikají spíše
z nesnází slovního vyjádření než ze špatného pohledu na pravdu — z nesnází,
jež se naskytují všude tam, kde má básnické slovo vyjadřovati odstíny pravdy, jež dovede vyjádřiti jen slovo theologické. Zde je třeba jen chápati každé
slovo v jednotě obecné pravdy, aby byla úchylka napravena.
tv
FILOSOFICKÝ SLOVNÍK. Doc. Dr. Josef Kratochvil, historik a vykladač filosofie, s pomocí Dra K. Černockého a O. Charváta vydal v definitivním 4. vydání u Občanské tiskárny v Brně více než šestisetstránkové kompendium filosofických a psychologických hesel a jmen. Je to pokus svého
druhu a svojí potřebností úctyhodný jednak proto, že tento soubor je v naší
literatuře sám sebou potřebný a jednak že jeho podání, formulace a hodnocení směrů, uspořádání zmatků v současné a nedávné filosofii je objektivní,
vědomě nezaujaté, klidné, nevylučující nepohodlné myšlenky a práce (je nutno toto zvláště zdůraznit, když současně vycházejí tak zaujaté a jednostranné knihy jako jsou Královy Dějiny čsl. filosofie). V čem by bylo možno činiti

330

výtky, je spíše v neuvážené nerovnoměrnosti látky: jsou tu hesla svým rozsahem naprosto nepostačitelná (Schopenhauer, Bergson, Dilthey (!), Kierkegaard a mn. j.), dále charakteristiky příliš neurčité a nevyjádřené (Heidegger, Dilthey, Scheler a mn. j.). Tyto nedostatky, vyskytující se při používání
slovníku, jsou jenom u jmen novějších. Z hesel, jež jsem při pročítání slovníku postrádal, zvi. chybělo: historismus. Hesla věcná jak filosofická tak
i psychologická, jsou koncipována daleko přesněji a obsažněji. Bylo by si
tedy přáti, aby autoři slovníku připravovali nedostatečná hesla pro nové vydání obsažněji a konkrétněji, protože je to slovník velmi potřebný a svojí
nezaujatostí přede všemi podobnými kompendii doporučitelný.
J. M.
PAN PROFESOR Dr. J. L. HROMÁDKA SE RÁD HÁDÁ. Pan profesor
Husovy theologické fakulty Dr. J. L. Hromádka zlomil nad námi hůl v Křesťanské revui (»Hádání s katolíky«), protože nejdeme, jak se nařizuje, proti
národní obnově Španělska, dále že jsme proti Lutherovi a obecně proto, že
prý jsme obskuranti, protizednáři, siláci, snobové, bez humoru a já nevím
co všechno. Měli jsme už odpovídat v minulém čísle, ale jsou přece důležitější věci než se hádat s panem profesorem! Protože však, soudíce z toho,
že nám dal posiati už po třetí inkriminované číslo Křesťanské revui, je netrpělivý na to, co asi tomu říkáme, vysvětleme tedy, oč jde.
Naše práce jistě nepatří k nejdůležitějším, ačkoliv jí dáváme všechny
své síly a odhodlání, a i když o ní p. prof. Hromádka zatvrzele mlčel, namyslenosti nám tím nepřidal. Víme, kdo jsou dnes v přízni toleranční despocie: ti, kdo mluví o náboženské renesanci představitelů sovětské moci, kdož
dovedou proklínat a vyhlazovat aspoň na papíře Italy a Němce, kdož zatracují Francův meč a blahořečí madridským, valencijským a barcelonským netvorům a ti, kdo dovedou nedbati a opovrhovati varovným hlasem náměstka
Kristova. Za takovou cenu bychom byli i my účastni toleranční cti i slávy
a láskyplné přízně J. L. Hromádky. Bylo proto ticho a mlčení chytráků i povýšenců. Jen občas — pokud se pamatujeme, vystupoval jistý pan Šimsa,
Rádiův a Hromádkův stoupenec, jenž asi tak stačil na mentorování podle
osobních libůstek zvláště přilínavých k stylu policejních a censurních náležitostí, které ukládal v Národním osvobození (této světové raritě amalgamu bezbožníků s »vyznavači«). Tu však vystoupil ze stínu mlčení sám
p. prof. J. L. Hromádka. Měli jsme k němu vždycky úctu, jež stála za to,
neboť z Husovy fakulty to byl jeden, ne-li jediný — na rozdíl na př. od
p. prof. Žilky — který věřil v Božství Kristovo.
Když tedy Hromádka zcela šimsovsky, bez argumentace a bezdůvodně
nás obvinil z fašismu (proč na tom fašismu tolik záleží?), protestovali jsme.
A tu to p. profesor vyúčtoval na několik rázů. Především za Luthera, jejž
tak neurčitě a nekonkretně proti nám hájí, ačkoli jsme jeho památce nechtěli ublížit (náš článek o Lutherovi psal theolog). Vždyť osobní případ Lutherův nelze vskutku vyřídit jinak než fakty historickými a jeho případ dějinný to jen podstatně doplní! Toho se týkal náš referát v Rádu, nelze z něho
proto odvolat ani slovo. Naše stanovisko je katolické, ať si pan profesor je
má za stanovisko svíčkových bab a je nutno se držeti fakt a dějin i v případu
Lutherově! Ale Hromádka je Čech — a přes všechny jeho výlety do rudého
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Španělska, tvrdíme, že v ě r n ý Čech — proto tím smutnější je, že ještě
L. P. 1937 nevidí temnost lutherismu v českém národě po takové dějinné zkušenosti! S tím souvisí i otázka Habeše a Španělska. Hromádka tu totiž není
samostatný, nemá o věci svůj názor, jeho příslušnost ke společnosti ať všelijakých Pujmanových nebo Kratochvílů nebo dokonce společností jiných
(řečeno bez protizednářského obskurantství!), určuje jeho světový názor
a jeho mínění o Španělsku a Habeši způsobem, který není ani rozhodující
ani faktický. Nemá především už vůbec v krvi pojem práva — zbyla mu jen
laciná sympathie. Nechť se do ní nutí, my držíme stále — i dnes — právo
Habeše a Renčův epigram (kampak na epigram »smutný, příjemně snobský,
nesilácký ale s humorem« profesor Hromádka!), je i dnes podepřením našeho stanoviska i Habeše víc než famosní Společnost národů! Jen si ji držte
v plné vážnosti a důstojnosti bez epigramů!
A Španělsko? Bylo tu mnoho nejasných věcí, protože žijeme v Československu, jehož tisk je snad nejvíc na světě (včetně Německa a SSSR.)
glajchšaltován. Dnes je, chvála Bohu, jasno. I věřící křesťan Hromádka má
příležitost poznat a bránit pravdu. Ovšem v době, kdy p. Hromádka nám
vytýkal, že se »radujeme z každého vítězství Francova«, jsme se z něho neradovali, nejsouce informováni, kdežto »Obnova«, již současně chválil (nevěděl ovšem, že v ní pracujeme na některých úsecích), se radovala z úspěchů
Francových. V tom byl malý žurnalistický lapsus Hromádkův. Uvádí-li na
důkaz své pronikavosti paní Passionarii (zase epigram!), prohlašujeme, že
tuto španělskou dámu jsme neměli na mysli, nám k tomu stačily čsl. Passionarie. Tedy už nebude sporu o Španělsko. Nezbývá p. Hromádkovi nic
než dá ti do klatby jak Řád tak Obnovu, ba co víc: v š e c h n y k ř e s ť a n y ,
kteří nesmekají u vrbiček a nedávají se na politické kšefty. Proto nač to
»hádání s katolíky ?« Od té doby, co v třídním souručenství »vyvlastňuje«,
mentoruje a zavádí jakési »pivní hádání«, jeho vyznavačství je ohroženo
rudým klerikalismem. A tam přece nechce končit křesťan J. L. Hromádka?
Red.
Z A TO, ŽE TO N E D A L DO K N Í Ž E K
Nóbl společnost se pozná po cylindřích.
Za stoh recensí a ňáké noticky,
věrnost postřehu, jež předčí ba i Kodak,
za svůj dělný život vpravdě kritický
oceněn byl státně vyzkoušený vodák
Jindřich.
MAXIMAX
JEDINEČNÉ TRÁVENÍ
Ať na to jdete zdola nebo shora,
skvělá má střeva básník Josef Hora.
On všecko stráví. Z všeho poesii
buď jemně utká, uplete či sbíjí.
Dejte mu to, co odkládáte z těla,
on promptně přes noc báseň z toho sdělá.
Ba víc: když tuhle Vodák jubiloval,
i jeho on do veršů našpikoval.

MAXIMAX

NAKLADATELSTVÍ LADISLAVA KUNCÍŘE 1937
Obnovená činnost tohoto nakladatelství se ubírá přesně vytčenými cestami. První odvětví práce je udáno knihovnou Ver sacrum.
V této edici vycházejí základní díla náboženská, hodnoty vskutku
trvalé. Takový Willamův „Život Matky Ježíšovy" je dílo, jehož význam může zajímati nejširší kruhy. Kdo by si někdy nepoložil otázku: „A jak vlastně se zde na zemi pohybovala Panna Maria? Jak
vypadal její všední den ? Co dělala ? Na tyto otázky odpovídá právě
podrobně dílo Willamovo na základě důkladných studií národopisných. Nebo druhý svazek této edice Weinrichovo „Umučení Páně",
to znamená opět poznání svérázného básníka, který v jedinečné
komposici, jediné uměním svého slova postaví před čtenáře v úplnosti Utrpení Kristovo od Bethanie po Golgotu. Velké dílo náboženské, ale neméně velké dílo moderní prózy. V novém ročníku Ver
sacrum vycházejí nyní již slavné Heliovy Podobizny svatých. Hello,
mohutný filosof moudrosti, bychom řekli, kdyby to nebyl pleonasmus, který však vystihuje osobnost francouzského autora, zachycuje
v této knize jednotlivé výrazné rysy obecně známých a pozapomenutých světců, aby čtenář viděl, co za dar a velikost se skrývá u těchto
postav. Podotkneme-li ještě, že každé dílo této edice je provázeno
dokonalými reprodukcemi uměleckých děl, můžeme si alespoň učiniti
představu o tom, jak vyspělá je činnost Kuncířova nakladatelství.
Dalším edičním podnikem jsou Kuncířovy nové knihy. Moderní
próza má málo takových děl jedinečného ražení, jako je Břetislava
Štorma „Vladařství růže" a Christophera Waterse: „Povídka o starém námořníkuTam
sen pohřbené minulosti vstává z hrobu a vede
svůj spor s dnešní anarchickou dobou v povídce plné humoru, ironie
a zde u Walterse opět radostné žití se domáhá svého práva a přivádí
odpůrce do tak dobrodružných situací, že se chvílemi čte povídka,
jako „detektivka". A Zerzerův „Obraz muže v krunýřiTato
komorní historická novela o Albrechtu z Valdštejna, odehrávající se na
žlebském zámku trčkovském, připraví čtenářům pravé hody. A zvláště budou udiveni, že toto dílo, které tak vysoko hodnotí svatováclavskou korunu, mohl napsati německý autor. V této edici vychází
rovněž nová kniha Jaroslava Durycha: „Toulky po domově", obrazy
měst z Podkarpatské Rusi, z Moravy a Čech. Durychovo vidění
vlasti, její jedinečných vlastností a výsostného tajemného jejího
smyslu, je takové síly, že není vůbec druhého autora, který by se mu
mohl rovnati. Proto také „Toulky po domově" mají své prvenství
mezi všemi cestopisy republikou. Mirvaldův „Krištof Kolumbus" je
obraz živého hrdiny. A nová edice essayistická se zahajuje dílem J.
Giordaniho: „Znamení protikladu". Autor s bohatým fondem historickým, filosofickým a náboženským soudí postoj moderních katolíků k světovým událostem posledních dob v Rusku, Německu, Mexiku a Španělsku. Uvedeme-li jen, že Giordani je spisovatel z rodu
Bloyova a Papiniho, tak máme zajištěno, že nelze pochybovati, jaké
živé podnětné dílo je tato kniha.
Ročenka Rozhledů, 1937.
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Barokní lidová báseň. S výkladem Dr. Jos.

Vašici,

profesora Karlovy university a s obrázkem a úpravou E.
Frinty.
Jako obvykle vydáváme pro své přátele krásně upravený
vánoční tisk. Nárok na něj mají ti, kdož se přihlásí do 15.
prosince korespondenčním lístkem v administraci, a mají
zaplacené předplatné na IV. ročník. Naši přátelé mohou
této publikace použiti jako vlastního soukromého vánočního tisku s přítiskem svého jména a věnování u titulního
listu. Zájemci, kteří objednají za výrobní cenu nejméně
20 výtisků, nechť se přihlásí v administraci, kdež se jim
sdělí též cena. Objednávky přijímá administrace nejpozději
do 10. prosince.
Administrace Rádu,
Praha II., Voršilská S.

