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FRANTIŠEK

HRUBÍN

NA S M R T R A O U L A

PONCHONA

Na písně tvé si vzpomínáme,
ale tvůj strážný anděl již
je jako slabá křídla láme,
bys na jiných se vznesl výš!
Až rozhlédneš se nad oblouhou,
ze svatých tváří poznáš mnohou
a za nás přimluvit se smíš.
Za vinice, k nimž v drsné zimě
přimrzá slunce, aby zas
nést pomohlo jim sladké břímě
hroznů a listí. Za ty z nás,
jež trápí žízeň, a ne malá,
tak jako tebe trápívala,
než rovně naplněn byl čas.
Za města, v jejichž hloubi pláčí
děťátka odložená snem,
za země, k nimž se peklo tlačí
a jimž na stavu ohnivém
zas tkají válek ruce kruté
to roucho smrtí přišlápnuté
a krví zakládají lem.
Za ty, jimž jenom úzkost zbyla
a jimž po láskách nehodných
navždy se lože zatvrdila
a půlnoc vyhání je z nich,
za ty, jimž ještě dána není
milost a síla k navrácení,
aby se našli po dnech zlých
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jako ty, když jsi od nás kráčel
lehce jak vítr po růžích,
dost vysoko, bys neumáěel
chodidla svoje v kalužích,
dost nízko, abys viděl ještě
čas na věžích a v mracích deště,
pro zimu nachystaný sníh.

JACQUES R E Y N A U D

NOKTURNO
PAMÁTCE

OTCOVĚ

I
K ardechským vrchům za poledne
jsem vezl otce do hlíny.
A zas ty skály zprahlé, bědné
jsem našel, lože bystřiny.
Bič léta žíhal do kamení;
azur jak slepec do kraje
zorničkou civěl bez umdlení,
nezbadatelný, bez taje.
Rhona tam k Charmům, ke Crussolu
valila rovný siný proud.
0 země, nedáš mému bolu
jedinou slzou zavlhnout?
Co mohou dát mi tyto břehy —
třeskutý jas a nahý den?
Zde ženy s tváří plnou něhy
o slastech zpívat znají jen.
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Nuž pohružme se do pohoří.
To právě na hřbitovní sad
ti dávám za družku v svém hoři
po čas, kdy, otce, budeš spát.
II

Když měnila tvá agonie
ve zpěv tvé stony, každý vzdych,
čí hvězda, jaká harmonie
plamenem stály v hlavách tvých?
Zas jsem ji spatřil, na temeni
hor blízkých nebi, hvězdu tu,
když nahlížel jsem do roubení
tichého tvého úkrytu.
Ty, jenž jsi v radosti mě zplodil,
jak Bůh, když stvořil světlo dne,
naděje nestárnoucí podíl
tvá hvězda sladká vrací mně.
III
Věděls, že je ta chvíle blízka,
jíž dala hrůza jméno své.
Klopýtals těžce přes skaliska
po strmé stěně temnotné.
Tvé srdce, jež tak odolává,
se bilo v lítém zápase...
Ticho. A drahá ostrá hlava
v podušky těžce svezla se.
A tak tvá pout je dokončena.
Posléze dostoupil jsi tam,
kde duše znovu narozena
se vzdává Božím přesilám.
43*
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Přeložil

v. RENČ

ROMANO

GUARDINI

KRÁL, JEMUŽ VŠE

ŽIJE

V zádušní liturgii Církve stojí slova: Králi, jemuž všechno žije,
pojďte, klanějme se. Veliká myšlenka: Bůh je Ten, jemuž všechno
žije. Nic živého nežije Ho vzdáleno. Všechno, co může žíti, přijímá
plnost života z Něho. Bůh je Živý, plný nevýslovné životní energie.
Jsou rozličné míry, v nichž bytosti žijí. Je kolem nás množství lidí.
Všichni žijí, nejsou mrtvi. Ale v jednom je život chatrný, pocity
slabé a vášeň mdlá. V druhém zas všechno hoří: bolest má svoji
moc, radost jasnou lehkost. Jednomu se může přihodit cokoliv,
zůstává chladný. Věci proň nemají váhy, zážitky postrádají jasné
síly. Jiný je zase vším uchvácen. Každá věc mu mluví a září a mocně
dotýká; skrývá radost nebo má bolestnou moc. Je mnoho stupňů
životní intensity. A setkáváme se mnohdy s lidmi s takovýmto hlubinným bytostným založením, s takovou schopností cítění a jemností a silou trpěti, kteří svým bytím tkví hluboko v bytostném
napětí okamžiků, že teprve u nich chápeme, co vlastně znamená
žiti... Bůh je Živý. Není v něm nic mrtvého. Nic, co by jen nečinně
spočívalo; všechno je proniknuto, plno energie, všechno samo sebe
plně ovládá. Nic netíží, všechno volně vibruje v jasném napětí. Nic
nedřímá, všechno plane v jediném všeuchopujícím nekonečném
životním konu.
Toto všechno je však myšleno se strany člověka. Vlastní život
Boha je jeho Svatost. Že je Svatý, je jeho nejvlastnější živoucnost.
Ona, která se odhaluje ve Zjevení, v Prorocích, v Kristu. Ta, kterou
je duše uchopena v pravém setkání se s Ním.
Lidé se rodí, vyrůstají, mají své radosti, svou bídu, své osudy;
plahočí se, bojují a rozvinují své mohutnosti — a všechno se to děje
v Bohu. On je stvořil a vložil do nich síly. „V něm žijeme, pohybujeme se a jsme."
Radujeme-li se, je Živý Bůh v naší radosti. Ví o ní. Těší ho náš
úsměv. A když trpíme — je naším Stvořitelem. Tvorové mu nejsou
lhostejni. Bolí ho naše utrpení.
Pracujeme-li na svém díle — úloha nám přichází od Boha.
Není mu jedno, jak stolař dělá stůl, jak matka vede domácnost,
jak lékař slouží nemocným. Je určitá špatná zbožnost, která chce
božské věci vyzdvihnouti tím, že věcím světa upírá závažnosti. Nezkrotitelné dychtění po tomto světě mstí se tomuto úsilí. Věci světa
nemožno podceňovat, nejsou lhostejné — Bohu jistě ne. Stvořil
přece svět k tomu „aby tu byl". A viděl, „že všechno v něm je dobré". Chtěl, aby dobrým zůstal a božsky ho bolelo, když hřích zkazil
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dobrotu jeho díla. Tak vážně to bral, že proto „svého jednorozeného
Syna v y d a l . . T o t o své dílo svěřil v ruce lidem, aby je opatrovali
a v něm pokračovali a chce, aby je dokončili dobře, Jemu k radosti
a sami, aby tak naplnili smysl svého žití. Tak je Bůh přítomen,
když pracujeme. Pro něho máme své dílo konati a s ním. Jemu
naše dílo žije.
Lidé se navzájem potkávají, stýkají se, budí navzájem život
a rozšiřují své bytosti; bojují spolu a tím rostou; spojují se ve věrnosti a lásce, ve společenství bytí a tvoření — a Bůh je při tom. Jsou
jeho děti. Povolal je k bytí. Chce, aby rostli, jeden prostřednictvím
druhého, aby tak ve větší plnosti mu pěli chvály. I společenství žije
Bohu.
Bůh naléhá ve svědomí. Jen ve svobodném činu je místo pro
svatost. Bůh člověka povolal, aby mu člověk zjednal místo ve svobodě svého konání. Když chybuje, soudí ho Bůh ve svědomí. Ale
i v tomto soudu chce, aby člověk žil. Ve vině člověk cítí, že je zasažen nejhlubší nerv jeho živého bytí, dobra, onoho „býti zajedno"
s věčnou Svatostí. Bůh mu to dává cítiti. Ale „nechce smrti hříšníka,
ale aby se obrátil a žil". Neodmítá člověka—nezavrhuje ho od sebe.
Říká jen: „Provinil jsi se, ale cesta ke mně zůstává. Vinou se změnila, ale zůstává. Vezmi vinu na sebe. Zodpověz ji. Přemoz ji a jdi
dále vpřed". Jedná-li člověk správně, Bůh souhlasí a je v tomto
vnitřním Božím „ano" štěstí svatého božského života. Bůh v něm
žije a žije v něm a roste i svobodný Boží tvor.
V Milosti dal Bůh lidem účast na svém vlastním Životě: znovuzrozen z Božího lůna, žije věřící z proudu Božího Života a právě
v něm teprve cele a nejvlastněji věřící sám.
Bůh žije a všechno žije jemu.
A nyní přichází smrt.
Je skutečně dovršující smrt. Člověk, jak kdosi řekl, umírá
„svou" smrt. Umírá tak, že smrt je ovocem jeho nejvlastnějšího
bytí, v ní toto bytí vyzrává. A je takováto smrt vzácnou milostí. Ale
zde se právě naskýtá otázka: a proč vůbec musí život končit?
Je i smrt, která boří. Mladá bytost rozkvetla, všechno její bytí
se připravuje přijmouti plnost života a rozvinouti ji a umírá. Co
znamená toto roztržení? Jiný je druhým potřebný. Je jim oporou
a ochranou, jejich osobnímu žití nepostradatelný. A takový musí
pryč . . . Nebo jsme viděli vyrůsti člověka; jeho síly se rozvinovaly,
poznání šířilo; viděli jsme jak se chápal věcí, jak se mu jasnilo
v otázkách životního úkolu, nabýval zkušeností a tak získával ponenáhlu, co zveme mistrovstvím. Býval by byl schopen velkých
tvůrčích činů, a byl od nás odtržen . . . Těžké pomyšlení. A ještě
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tíže je srdci, má li se s tím vyrovnat. Což tím není popřen sám
život? Neselhává tu Boží Životnost?
Jiný je druhým potřebný. Je jim oporou a ochranou, jejich
osobnímu žití nepostradatelný. A takový musí pryč . . . Nebo jsme
viděli vyrůstali člověka; jeho síly se rozvinovaly, poznání šířilo;
viděli jsme jak se chápal věcí, jak se mu jasnilo v otázkách životního
úkolu, nabývat zkušeností a tak získávat ponenáhlu, co zveme mistrovstvím. Býval by byl schopen velkých tvůrčích činů, a byl od
nás odtržen . . . Těžké pomyšlení. A ještě tíže je srdci, má-li se s tím
vyrovnat. Což tím není popřen sám život? Neselhává tu Boží Živoucnost?
Víra nás učí, že ve smrti dává Bůh životu jeho vlastní dovršení.
Říká: kdykoliv se začíná lidský život, je mu určena míra Bohem,
„který nechce smrti, nýbrž života". Co je mu dáno, je vskutku jeho
míra. A co se zdálo odtržením, byla jen forma jeho míry. Se strany
Boha každý člověk umírá svou smrt; smrt, která přichází z jeho
života a jemu je určena. A může se zdáti lidskému pohledu dovršující nebo bořící. Ale tu jsme v tajemství Božího Svědomí.
Když člověk umírá, předstupuje před Boha. Padají clony. Bůh
je všudy a přece je člověku vzdálen. Je daleko tím, čím člověk je.
Moje bytí i bytí věcí—jakkoliv jsou Božím obrazem a o Bohu mluví,
zahalují mi Ho, činí ho nepřístupným. Ve smrti se láme toto bytí.
Odehrává se zázrak Božího vpádu. Bůh sám trhá záclony. Činí, jak
říká víra, zázrak Milosti. Odhaluje přítomnost svého bytí. Smrt
podle naší víry je milostí od Boha. Znamená, že Bůh se v ní odhaluje.
Člověk stojí před Bohem. Samotnou smrtí by ještě „před Ním"
nestál, neboť žádný stav, ať žití či smrti, sám o sobě není ještě Odhalením. Ale z Boha se děje milost zjevení. Člověk stane před Bohem
a všechna jeho bytost vzplane jako louč, kterou někdo drží v nesmírném žáru. Je uchvácen v nejvlastnější žití.
Všechno mrtvé je sžehnuto. My živí nejsme přece dokonale živí.
Mnohé s sebou jen vlečeme. Mnohé v nás tíží. Pracujeme, a jak často
musíme vykonané znovu uchopiti, aby bylo naše. Přihodí se nám
něco, ale jen tak nás to přejde. Jak často sedíme proti člověku, který
nám vypravuje svou bídu a beznadějně cítíme jen vlastní tupost.
Žijeme jen v hrubých črtách. Zde však všechno je strženo do nejvyšší živoucnosti. Co nežije, shoří. Shoří všechny obaly a všechno
ztrnutí. Zakrnělé se rozvine, stísněné volně se nadechne. Vina bude
zřejmá a lítost nezměrná. Co však je křesťanská lítost? Bůh člověka soudí; a člověk, jenž stojí před ním soudí též, společně s Bohem,
sebe sama. Tak nesmírně a v tak nevýslovné kráse se zjeví Boží
Svatost, že člověk splyne s přemírou Boží Lásky ve všem i v čem jí
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odporoval. Dokonává Boží soud společně proti sobě samému s horoucí vášní. A byl-li Boží milostí jeho život řízen tak, že při vší hříšnosti nejhlubší nitro zůstalo přikloněno k Bohu — všechna vina
bude v tomto soudu zničena. Vezme na sebe trest, který mu při vší
strašné tíži bude vroucím žitím. Život Svatosti se otevře.
„A všechny jejich skutky je budou provázeti" praví se dále
o mrtvých. Co člověk učinil, žije v něm. Stojí v jeho živém bytí jako
síla nebo překážka. A všechno s sebou bere k Božímu soudu. Vstupuje v žár přítomného Boha a „jako ohněm", v němž shoří vše co
není schopno života, vejde ve věčné žití. Všechno, od úderů dělníkova kladiva až k nejvyšším tvůrčím činům ducha, jde s sebou
a „jako ohněm" vchází do života.
A ještě není řečeno nejhlubší. Vírou, Milostí a Znovuzrozením
ponořil Bůh v náš přirozený život život nový, který žije v onom
přirozeném, ale pochází od Boha. Namáhavě zápasí, chce vzrůst,
vyzrát v jasnou plnost. Ale starý život jej potlačuje. Vina a malověrnost působí jeho zakrnění; svět, tragická moc tížící konečnosti
jej dusí. Pracuje skrytě, proniká brzo zde, brzo tam a přece nemůže
ven. Ale jednou, až člověk stane před Bohem, se ukáže co jsme; zjeví
se „sláva dítek Božích". Pak v osvobozujícím světle Boha vytryskne
bohatě tato vnitřní novost: nazývala přece stará Církev den smrti
dnem zrození. — Bůh je Král, jemuž všechno žije.
Věčnost je „věčný život". Jeden z myslitelů křesťanského starověku o něm řekl, že je „dokonalým uchopením plnosti nekončícího
žití". Život, jenž tu je žit, je Bůh. Je to život Boha, milostí darovaný
člověku a jeho spolupůsobením dovršený.
Bylo namítnuto — a není dobře podobná slova lehkomyslně
přehlížeti — představa věčného života pak bude nudná jednotvárnost.
Když člověku řekneme: „Je ti dán svět, jeho hmota, poklady,
jeho nebezpečí, nádhery a všechno. Je ti dán jako předmět poznání,
jako radost tvým očím, jako plnost tvého vlastnictví a užívání; jako
úloha tvému dobývání a dílu. A je ti přidán rozum, který dorostl
v úměrnosti tomuto nezměřitelnému; síla srdce všechno to procítiti
a živoucí schopnost všechno v sebe pojmouti a do všeho se vpracovati — byla by tu možná jednotvárnost ?
Věčný život praví: Bůh je ti dán jako obsah, před nímž svět je
bodem mizícím v nicotě. A milostí je ti dána účast v síle, jíž vidí,
miluje, měří, vlastní a raduje se sám Bůh. Sahá dosah onoho slova
„jednotvárnost" a co se jím všecko může míniti, aspoň do jakési
blízkosti toho, oč se tu jedná ? Ze totiž život věčný bude nekonečné
vnikání do nekonečné plnosti slávy Živého Boha?
Přeložil JAN HADRAVA
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DVĚ S L O V E N S K É

KOLEDY

BANÍCKA

1. Novina, milí kresťania, novina, novina,
zjavila sa v Betleheme ctná Panna.
Tam nám porodila,
však Pannou zostala,
Syna prekrásneho,
jednorodeného,
všemu světu, všemu 1'udu šťastného, štastného.
2. Ánjel, posol to pastierom oznámil, oznámil,
do Betlema istou cestou vypravil, vypravil,
aby oni na to
vel'mi pusté miesto,
rychle sa vybrali,
Ježiška vítali,
Jemu hlbokú poklonu konali, konali.
3. Tak v rychlosti pospiechali pastieri, pastieri,
ktorí v tú noc pri ovečkách strážili, strážili,
ti hned z ochotnosti,
vel'kej skrúšenosti,
na cestu sa dali,
k Ježišku náhlili,
Jemu chváFu, Jemu spevy činili, činili.
4. Od pastierov sa my učme haviari, haviari,
popadajme pred Ježiškom na tváři, na tváři.
Srdce mu darujme,
práce obětuj me.
Přijmi od nás vdacne,
tie dary srdečné,
ktoré Ti obětuj eme spolocne, spolocne.
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VALAŠSKÁ
Raduj sa, vesel sa betlehemská chasa,
Pán Boh nám požehnal nového juhása.
Co nám bude ovce pasti, aj kozičky jalové,
dáme mu halenku aj krpence nové.
Podmeže, stanmeže, jeho privitati,
a jemu Malému nieco darovati.
Tam vidíme jeho Mamku, ktorá pri ňom stojí,
na svojho Synáčka milosrdné hl'adi.
Zaspievaj sláviček v zelenej brezine,
co ti Boh osudil, však ti to nezhynie.
Každý vtácik pri jesličkách svoju notu spieva,
a tá stará sova zdaleka sa diva.

G. K .

CHESTERTON

DUCH VÁNOC
Pustil jsem se poněkud ukvapeně do článku o duchu Vánoc;
naskýtá se mi hned na počátku obtíž, již upřímně doznávám. Způsob, jakým lidé dnes mluví o „duchu" nějaké věci, je velmi podivný. Vyskytuje se na příklad zvláštní druh nadutců, kteří nás
neustávají poučovat, že mají ducha pravého křesťanství, bez ohledu
na jeho jméno nebo podobu. Pokud já mohu soudit, míní pravý
opak toho, co říkají. Myslí si, že máme dále užívati jmen „křesťan",
„křesťanství" atd., pro něco, v čem je velmi zřetelně duch, který
křesťanský není, co je snad jakousi směsí bezedného optimismu
amerického atheisty a pacifismu tichého Hinda. V podobném smyslu čteme toho spoustu o duchu Vánoc v moderním žurnalismu
a komercialismu, a jde tu ve skutečnosti o zvrácení pojmu téhož
druhu. Nedoveda vůbec zachovati podstatné bez vnějšího, zachovává často vnější, kde nic podstatného býti nemůže. Je to, jako
když vezmeme dvě dočista hmotné věci, jako třeba jedlové snítky
a jmelí, a rozsejeme je po těch velkých vyhnaneckých a kosmopolitních hotelích nebo kolem dorských sloupů neosobních klubů,
plných unuděných a cynických starých pánů, nebo po kterémkoli
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jiném místě, kde se skutečný duch Vánoc pravděpodobně už vůbec
nevyskytuje. Ale je tu ještě jiný způsob, kterým složitost moderního zkomercialisovaného světa zbavuje věci dřeně, ponechávajíc
při tom jejich pomalovanou skořápku. A tím je příliš daleko sahající systém závislosti na koupi a prodeji, a proto také na shonu
a tlačenicích, a skutečné zanedbávání toho nového, co by se o těch
starých Vánocích mělo narodit.
Zpravidla, kdyby totiž dnes ještě bylo něco pravidelného, by
se mohlo zdáti, že je to truismus, řekneme-li, že Vánoce byly rodinným svátkem. Ale je si teď možno získat slávu vynalézáním
paradoxů (a já jsem měl to štěstí nebo neštěstí, že jsem na to přišel), budeme-li prostě tvrdit, že truismy jsou pravdivé. V tomto
případě důvod, jediný opravdový důvod, je náboženský. Vánoce
jsou svátkem šťastné rodiny, poněvadž jsou zasvěceny Svaté Rodině. Je naprosto pravda, že mnoho lidí si tuto skutečnost uvědomilo, aniž pocítilo, proč tomu tak jest. Řekneme-li, že kořen byl
náboženský, nemíníme tím, že pan Sam Weiler z Pickwickovců byl
hluboce ponořen do přemítání o theologických hodnotách, když řekl
svému tlustému hochu, aby dal „něco vánočního", na tu kterou
věc, která pravděpodobně byla k jídlu. Nemíníme tím, že by se byl
onen tlustý hoch pak dostal do stavu mystického rozjímání jako
mnich, který má vidění. A dokonce už nemyslíme, že by se byl Bob
Cratchit chtěl zastávati punče, když říkal, že se jen díval na víno,
jak je bílé; nebo že by Tim Tenký byl citoval Timothea. Míníme jen,
že všichni, včetně autora, by si byli měli pokorně a srdnatě doznati, že tu byl v dějinách někdo mnohem dříve než pan Scrooge,
kdo by měl býti nazýván Zakladatelem tohoto svátku. Ale ať tak
či onak, ať je již důvod jakýkoli, všichni by se měli shodnouti co
do výsledku. Aby se totiž Vánoce pana Wardla slavily v rodině
pana Wardla; a ne v poslední řadě proto, že romantičtí stínové
pana Winkla a pana Snodgrasse hrozí ji rozbít, aby založili jiné
rodiny.
Doba Vánoc je dobou domova; a proto většina lidí se na ni
připravuje tím, že se trmácí v tramvajích, že čeká ve frontách, že
kamsi uhání ve vlacích, že se zoufale tlačí v obchodech a že se
diví, kdy a zda se vůbec dostane domů. Nedovedu si vysvětlit, jak
to, někteří nezmizí navždy v hračkářském oddělení některého obchodu nebo prostě nespadnou a nezemrou v čajovnách; ale když se
člověk na ně dívá, nevypadá to tak nepravděpodobně. Zdá se, že
těsně před velkým svátkem domova, všechno obyvatelstvo pozbylo
domova. Je to největší triumf průmyslové civilisace, že v těch
ohromných městech, v nichž zřejmě je příliš mnoho domů, je beznadějný nedostatek smyslu pro domov. Již od dost dlouhé doby
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velký počet našich lidí se stal ve skutečnosti potulným. Také my
se k tomu přiznáváme, neboť jsme mluvili o některých z nich jako
o Arabech ulice. Ale tento systém ve věcech domova překročil ve
své nynější ironické fasi již meze normální abnormálnosti. Svátek
rodiny činí z bohatého stejně jako z chudého tuláka. Jsou tak rozptýleni v tom pustém labyrintu našeho ruchu a našeho obchodu,
že někdy se nedostanou ani do svého obchodu; zacházel bych
příliš daleko, kdybych se zmiňoval i o hospodách. Stěží se natlačí
do svých hotelů, pak se rozejdou, aby každý se dostal domů. Míním pravý opak neúcty, řeknu-li, že v tom jedině se podobají první
Vánoční Rodině, že nebylo pro ně místa v hospodě.
Avšak Vánoce se zakládají na krásném a záměrném paradoxu:
že narození Toho, jenž nenalezl domu, se slaví v každém domě. Ale
jiná podoba tohoto paradoxu není záměrná a zajisté také ne
krásná. Je to dosti zlé, že všichni dohromady nedovedeme rozřešit
tragedii chudoby. Je to dosti zlé, že narození Toho, jenž neměl domova, slavené u krbů i oltářů, často spadá zajedno s umíráním
těch, kteří jsou bez domova, v chudobincích a obydlích spodiny.
Nemáme proč, abychom se těšili z tohoto obecného nepokoje, který
se zmocňuje bohatého jako chudého; ale zdá se mi, že máme proč,
abychom, pokud jde o onu druhou věc, usilovali o reformu novodobých Vánoc.
Chtěl bych nyní dát se zalesknout jiné plošce paradoxu a poznamenat, že Vánoce spadají do zimy. To znamená, že to není jen
svátek věnovaný domovu, nýbrž že je úmyslně postaven tam, kde
jej provázejí takové okolnosti, za nichž je co nejnepříjemnější chodit někde venku a co nejpřirozenější zůstávati doma. Avšak složité
podmínky moderních konvencí a moderního pohodlí vytvářejí makavější, ale mnohem méně příjemný druh paradoxu. Ze totiž je
třeba, aby lidé běhali po několik týdnů venku, chtějí-li jen několik
hodin zůstati doma. Avšak stará a zdravá myšlenka takových zimních svátků byla tato: lidé, jsouce zavřeni doma a obležení počasím, jsou nuceni se vracet k svým vlastním zdrojům; čili jinými
slovy, mají příležitost ukázat, zda v nich něco je. Není jisto, že by
proslulost nejslavnějších současných požitkářů neutrpěla úhonu
v této zkoušce. Lehce bychom se mohli přesvědčili o ubohosti tak
mnohých hvězd společnosti, odřízli-li bychom je od moci strojů
a peněz. Jsou naprosto zvyklí, že se všechno pro ně udělá; a i když
jdou tančit ty nejposlednější americké tance, zdá se spíše, že jsou
to čerností hudebníci, kteří tančí. Ale ať je tomu jakkoli, věřím,
že na průměr zdravého lidstva by toto odříznutí od všech mechanických pomocných prostředků mělo naskrz oživující a probouzející účinek. Neustále se lidem dnes vyčítá, že jen a jen se baví;
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oni však nic tak vznešeného a své lidské důstojnosti hodného nečiní. Většinou lidé naší doby se nedovedou bavit; jsou příliš zvyklí,
aby jiní je bavili.
Vánoce by měly býti tvořivými. Slyšíme, a to právě od těch,
kdo je nejvíce chválí, že se velmi hodí pro obnovení starých zvyků
i zapomenutých her. Hodí se věru pro oba tyto obdivuhodné účely.
Ale v tom smyslu, v kterém já teď mluvím, bude znovu možno
obrátit kolo pravdy. Nejde tak o staré věci jako spíše o nové, jež
by skutečné Vánoce měly stvořit. Měly by, na příklad, vytvořit
nové hry, kdyby lidé byli skutečně nuceni vynalézat své hry. Většina starých her vznikla užitím obyčejného nářadí a náčiní. Tak
prý kricketová hůl byla původně nohou dojičské stoličky. Teď
bychom měli vynalézat nové věci tohoto druhu, kdybychom nebyli
zapomněli, kdo je matkou vynálezů. Jak hezké by to bylo, kdybychom se dali do hry, v níž by šlo o to, strefovat se o závod do hole
deštníku nebo do jídelního vozu, nebo dokonce do hostitele nebo
hostitelky, ovšem střelami z něčeho měkkého. Děti, které jsou dost
šťastné, aby v svém pokoji byly ponechány o samotě, vynalézají
nejen celé hry, nýbrž celá dramata nebo vypravování ze svého života, vynalézají tajné řeči, vytvářejí pomyslné rodiny, pracně vedou rodinné kroniky. To jest onen druh tvořivého ducha, kterého
bychom si přáli v novodobém světě. Přáli bychom si ho jak proto,
že po něm toužíme, tak proto, že ho postrádáme. Kdyby se Vánoce
staly domácnějšími, věřím, že by se velice rozmnožil a zesílil skutečný duch Vánoc: duch Dítěte. Ale abychom uskutečnili tento
sen, nezbude nám, než ještě jednou zvrátit běžnou konvenci ve
formě paradoxu. V jednom smyslu je pravda, že Vánoce jsou dobou, kdy dveře by měly býti otevřeny. Ale já bych chtěl, aby byly
zavřeny o Vánocích, anebo aspoň před Vánocemi; a pak by svět
uviděl, co dovedeme.
Nemohu než nevzpomenout s trochou úsměvu, že na jedné
z předešlých a bojovnějších stránek této knihy*) jsem se zmínil
o dámě, která se otřásala hrůzou při myšlence na věci, spáchané
lidmi mého náboženského vyznání za zavřenými dveřmi. Ale má
zanícenost se odtud značně zmírnila odstupem a přítomným námětem, a nemám teď už nejmenší chuti do kontroverse. Doufám,
že ona dáma i všichni, kdo smýšlí jako ona, také budou tak moudří,
aby zavřeli své dveře; objeví, že jen tehdy, jsou-li všechny dveře
zavřeny, se najde uvnitř to nejlepší. Jsou-li to puritáni, jejichž
náboženství spočívá jedině na bibli, nechť je to jednou skutečně
rodinná bible. Jsou-li to pohani, kteří nedovedou připustit leč
*) The Thing.
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zimní svátek, nechť je to aspoň rodinný svátek. Nesoulad a nepohoda v kruhu rodinném, na který si stěžují současní kritici, nejsou
zaviněny tím, že jsme nechali hořet onen mystický oheň v krbu,
nýbrž tím, že jsme jej nechali vychladnout. Je to tím, že vychladlé
zlomky kdysi živoucí věci jsou nešikovně spojeny. Není však důvodu, abychom tu věc opět nevzkřísili. Vánoční hračky jsou nevhodně rozvěšeny před těžkopádnými a neotesanými strýci, kteří
by raději hráli golf. Ale to nic nemění na tom, že by jejich mysl
a rozum byly jasnější, kdyby věděli, jak si hrát s hračkami. A jsou
hrozně nudní i v golfu. Jejich tupost je jedině posledním výplodem
mechanického pokroku organisovaného a profesionálního sportu,
v tomto ztrnulém světě rutiny mimo domov. Kdyby byli dětmi,
doma za zavřenými dveřmi, každý z nich by jistě měl sny za bílého
dne a nenapsaná dramata, která by patřila jemu, tak jako Hamlet
patří Shakespearovi a Pickwickovci Dickensovi. Oč napínavější by
bylo, kdyby strýc Jindřich, místo aby popisoval dopodrobna, co
všechno musil podniknout, aby se dostal z uhelného skladiště na
lodi, řekl rovnou, že byl na konci světa a že tam chytil toho velkého
mořského hada. Oč opravdu intelektuálnější by byla rozprava
strýce Viléma, kdyby řekl přesvědčivě, že byl králem Klokaních
ostrovů nebo náčelníkem rudokožců kmene Uťatého pazouru, místo
aby nám vykládal, o kolik bodů zmenšil náskok svého soupeře.
Tyto věci, které vycházejí z vnitřka, jsou vlastní skoro každému
lidskému duchu; a není normální, že jeho inspirace je tak krutě
ničena věcmi z vnějška. Nemyslete ani na okamžik, že já také náležím k tyranům naší země, a že bych chtěl někomu vnucovat svůj
vlastní vkus nebo nutit děti, aby hrály mé hry. Nepohrdám golfem; je to skvělá hra. Hrál jsem golf, nebo spíše hrál jsem si na
golf, což se obecně považuje za pravý opak. Na každý případ však
nechte hrát hráče golfu golf a třeba také organisátory organisovat,
je-li jejich jediným pojetím varhan něco jako flašinet. Ať hrají
golf den za dnem, ať hrají golf třistačtyřiašedesát dní i tolikéž
nocí s míčkem natřeným světélkující barvou, aby jej ve tmě viděli.
Ale ať je tu jedna noc, kdy věci začnou zářit zevnitř; a jeden den,
kdy lidé hledají vše to, co v nich je pohřbeno; a ať pak opravdu
objeví, co je skryto za přiraženou branou a zavřenými okenicemi
a dveřmi třikrát zamčenými a zahrazenými, totiž duch Svobody.
Přeložil LEO GREGOR
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KŘESŤANOVA

MICHEL

ODPOVĚDNOST

Slovo odpovědnost došlo rozšířeného užívání od té doby, co se
v našem krisí postiženém moderním životě projevila a uznala nutnost hluboko zasahujících ztvárňujících procesů. Vyjadřovala se
jím totiž v daleko větší míře než v předešlých dějinných údobích
potřeba politického projevu a osobního zásahu lidí všech vrstev:
všech, jimž byly na četných místech ve veřejném životě a v jeho
správě svěřeny úkoly a dány možnosti tohoto ztvárňování, Slovo
to se stalo znamením, v němž se uvědomělí lidé pokusili tváří
v tvář přibývajícímu uvolnění starých řádů učiniti přítrž tomu,
aby rozpoutané moci zájmů a nezodpovědné společenské vrstvy
nezneužívaly novodobých svobod. Bylo provoláním, jímž se odvolávali k pravým mravně politickým silám v lidu, cílem, vzhledem
k němuž měl býti lid vychováván. Čím více však slovo »odpovědnost« zevšedňovalo, tím větší bylo nebezpečí, že ztratí svůj závazný nárok a svůj hluboký smysl, jejž v ně vložil duch řeči. Počalo poklesati k nezávaznému heslu, jež nutně působilo tím zhoubněji, čím neúprosněji vyžadovala dějinná chvíle zásahu pravé odpovědnosti a tím i naplnění smyslu tohoto slova.
Pokusíme se v této úvaze přispěti k tomu, aby se při pohledu
na naši dějinnou situaci opět mocněji projevil smysl a nárok slova
»odpovědnost« a aby mu byla zase v užívání vrácena jeho závazná vážnost. Především však chceme ukázati na význam, jehož nabývá pojem odpovědnosti v souvislosti s věřící a zvláště křesťanskou existencí.
1. Odpovědnost a svoboda.
Co to znamená, řekne-li někdo: »Odpovídám za výchovu tohoto dítěte«, »zodpovím si toto své jednání, jež se odchyluje od pravidla« ? Nic jiného než to, že ručí za utváření všech oblastí mladého života tak, že přebírá od autoritativní instance, jako odpověď*
na ni, odpovědnost za všecko své rozhodující jednání, jež se týká
těchto oblastí: že této instanci ručí za to za vše celou svou
osobností.
Předpokládá se tedy při postoji, jemuž se říká odpovědnost,
že jest někdo spojen s určitou oblastí skutečna — jako otec se
svou rodinou, jako farář se svou obcí, jako kapitán se svou lodí —
tak, že toto spojení pro něho znamená zcela zvláštní druh závazku,
jenž sluje »odpovědnost«. Tento druh závazku naznačuje, že jest
tento člověk povolán a pověřen, aby při svém jednání činil rozhodnutí s ohledem na oblast jemu svěřenou, rozhodnutí, jež mají
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povahu o d p o v ě d í právě oné instanci jej oslovující, jej zavazující. Soubor úkolů, oblast jednání se mne týká jako otázka
autoritativní instancí ke mně pronesená, takže mám odpovědět
právě jí právě za tento obor působivým zásahem své osobnosti.
Avšak odpověď, v níž zasahuji svou vlastní osobností, to jest
pravá odpovědnost, jest možná jenom ve svobodě rozhodování:
při předpokladu, že mohu úkol přijmout nebo odmítnout a že mohu
ve volbě cest a prostředků dát v sázku svou osobnost.
Potřebuji takto této svobody rozhodování ve dvojím ohledu:
a to jako možnost přijmouti nebo odmítnouti svěřenou, ba nařízenou odpovědnost; dále však jako možnost činiti po převzetí odpovědnosti za určený obor úkolů vždy od případu k případu náležitá rozhodnutí jako odpovědi a tak osobně státi za svým jednáním. Přesné předpisy o tom, jak si počínati v nejrůznějších možných případech, nevylučují uplatnění jistých duševních sil a mravních hodnot jako poslušnosti, věrnosti, smyslu pro povinnost, pozornosti, dokonce jich většinou vyžadují, ale neponechávají místo
skutečné odpovědnosti. Řečeno přesněji: odpovědnost jest jako
druh a soubor takových pověření — na příklad jistých forem
mzdové práce, vojenské služby — sama vyloučena z oblasti jednání ; ale člověk může tento zcela vázaný druh své činnosti učiniti
odpovědným v jiném ohledu: tím, jak jej přijímá a snáší jako
osud, po předběžném rozhodnutí, zda se smí zavázati k takové
službě, zbavené odpovědnosti, až do jaké míry, za jakých výhrad.
Odtud jest krok k jiné všeobecné skutečnosti, že jest jeden
každý postaven bez osobního rozhodnutí — svým narozením, osudem, duševní váhou a tak dále — v určitý společenský vztah,
z něhož se nemůže vyvléci, a i kdyby mohl, často se nesmí vyvléci —, a přece na něho mezi těmito nevyhnutelně danými skutečnostmi náhle dolehne odpovědnost. A zavazuje tohoto člověka
ve dvojím smyslu: aby především ve své vázanosti, pokud jest mu
určeno a možno, za tuto oblast odpovídal, a aby dále případně
neústupně trval na své osobní odpovědnosti za svou skupinu
i proti domněnkám a sklonům vzdáti se jí a učiniti ze sebe prostý
výkonný nástroj této skupiny. Národ, stát, Církev, třída, vztah
lásky jsou některé takové závazně dané skutečnosti nebo události,
z nichž vždy pro jednotlivce vyplývá nepřenosná odpovědnost,
i když na něho tuto odpovědnost tyto moci samy nepřenesly nebo
mu ji dokonce upírají.
Svobodou rozhodování, která jest, jak jsme poznali, předpokladem pravé odpovědnosti, zajisté nemyslíme subjektivní svobodu autonomního člověka, jenž si sám určuje dosah své odpovědnosti podle svých sklonů, založení a zájmů. Takové zaměření osob347

ní svobody nikdy se nestane o d p o v ě d n ý m jednáním, i když
se jednající při tom sebe více vydává a »nezištně« zasazuje za
předmět své činnosti. Schází tu totiž pravá odpovědná povaha
jeho činnosti; tato činnost jest daleko spíše charakterisována
jako pouhé rozvíjení sebe na lidských nebo věcných předmětech,
aniž však jednotlivec vychází sám ze sebe a skutečně se setkává
s někým d r u h ý m a s ním zakouší svobody a vázanosti rozhovoru, pravého dialogu.
My však myslíme na onu osobní svobodu člověka pospolitosti
schopného a pospolitostí vázaného, jež se rozvíjí a uskutečňuje
teprve v pravém oslovení a v jeho osobním nároku. Dík tomuto
provolání své osobní svobody stává se odpovědnost člověka teprve
skutečnou možností, může-li se náležitým způsobem rozhodnouti
pro přijetí nebo odmítnutí konkrétní odpovědnosti. Pravé rozhodnutí k převzetí odpovědnosti tedy právě předpokládá, že člověk
zlomil vzdorovitost liberálního sebeurčení, že překonal individualistickou zapředenost v sebe, že »naopak« dopřává sluchu volání
»zvenčí« k němu zaléhajícímu, že žije vzhledem k »druhému«.
Teprve nyní může osobnost odpovědně zasahovat, zatím co
dříve setrvávala spoutána ve vězení své osamělosti a ochuzovala se
libovolným plýtváním silami. Neboť takové jest tajemství osobního života, že se může rozvíjeti jenom v pospolitosti a skrze pospolitost: jako svoboda k odpovědnosti a jako její uskutečnění.
Moderní individuum jest však rozpadový produkt osobnosti vázané
na pospolitost, »redukovaný člověk množného čísla«, byť i samolibá nabubřelost jeho já násilně předstírala lidské rozměry.
2. Osud jako otázka a úkol.
Naše úvaha se obírá »světskou odpovědností« —, a to odpovědností křesťana, jemuž jako údu Církve vyvstává svět jako
zvláštní otázka pro jeho křesťanský život. I v této viditelné, institucionální církvi jest »svět«; zde však chceme zahrnout pod pojem svět zvláště jednu stránku dějinné dvojice protiv »Církev
a svět«: totiž přírodu a dějiny, jejich řády, moci, mocnosti, jejich
dané skutečnoisti a úkoly, tak jak jsou a jak na nás doléhají —
zdravé a nemocné, svaté a hříšné.
Především jest třeba upozorniti na pochybnost postoje, jenž
často vyplývá ze zkušenosti protikladu Církve a světa nebo take
z dualistického napětí mezi ideou a skutečností, postoje, jenž zdánlivě míří proti subjektivismu a přece se vyhrocuje v podobný libovolný vztah k světu. Často se totiž stává, že lidé is ideálním řádem
hodnot, s hotovými mravními měřítky, s duchovním nebo náboženským obrazem světa vystupují proti skutečnému světu a že si
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podle oněch »objektivních pout« v o l í oblast své odpovědnosti.
Domnívají se snad, že jejich libovolné zabývání se »duchovními
otázkami« jest ospravedlněno tím, že »dlich« patří k vyššímu
řádu. Podobně se často odůvodňuje zabývání se »náboženskými
otázkami«. Nebo si někdo vyvolí oblast činnosti, jež odpovídá do
jisté míry jeho mravnímu ideálu a dává čekat co možná nejméně
srážek s jeho svědomím. Odtud už jest jenom krok k známému
zjevu, že se lidé domnívají, že se smějí vyvléci k vůli své individuální duchovní spáse konkrétní světské odpovědnosti, jako kdyby
se dostali blíže k Bohu a lépe plnili jeho vůli, když pokud možno
vyloučí věci tohoto světa jako rušivé ze styku duše s Ním.
Tento postoj a jeho odůvodnění jest odmítnouti jako klamné.
Pro vyplnění našeho lidského určení záleží v základě na tom, abychom se každý na svém místě stali vnitřně přístupnými a pokornými, ať už náležíme v stvoření, dějinné, osudové vázanosti kterémukoli světskému oboru, ať už je jakkoli uspořádán, ať už z toho
pro nás plynou jakkoli střídavé a stupňované nároky. U každého
tedy záleží na tom, aby byl v plnosti světa přístupný tomu, co mu
bude sesláno, čeho se mu dostane, do čeho bude postaven, k čemu
přísluší. Zde se nesmí p ř e d b ě ž n ě rozlišovat mezi »vnějškem«
a »vnitřkem«, mezi vyššími a nižšími hodnotami, kde jde o přijetí
toho, co bylo konkrétně určeno mně nebo tobě.
To, že se někdo uchyluje do samoty, do »života světu vzdáleného«, může býti ospravedlněno, není-li to podmíněno zásadní
zdrženlivostí od světa, vyloučením světa, ale je-li to skutečně
a opravdu v určitém čase nutná forma světské odpovědnosti: totiž
umožňuje-li to právě mou odpověď, jež předpokládá přijetí mně
svěřeného světského oboru.
Toto mně určené konkrétum světa, z něhož snad mohu býti
dnes nebo zítra odvolán k něčemu jinému, jest můj o s u d
a v n ě m vyvstává má odpovědnost. Ale tento osudový obor mi
nezjevuje jednoznačně a nutně mou odpovědnost, není v něm obsahově hotově obsažena a nelze z něho jenom tak prostě odvodit,
že se mám před mocnostmi tohoto osudového kruhu zcela sklonit
jako před pány, kteří určují mou odpovědnost. Daleko spíše musím
v oboru svého osudu teprve zápasit s jeho mocnostmi, řády, požadavky, nároky o pravé otázky, jež mně zamýšlí uložiti P á n
nad o s u d e m , abych na ně odpověděl svým osobním bytím. Jako
mně nebylo určeno za osud všecko, co jest a co se děje zde kolem
mne — musím se z toho svou vnímavostí dovědět o s v é m
osudu — tak není všecko, co z oné oblasti se zde přede mne staví
s nárokem otázky a požadavku, právě onou pravou otázkou, jež
ve skutečnosti vyvolá mou odpovědnost. Musím se s touto otáz43*
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kou v pokoře své pozornosti a osobní vytrvalosti především setkat.
Nikdo mne nemůže tohoto úkolu zprostit, nikdo, žádná osoba
a žádná instituce nemůže skutečnou nezajištěnost tohoto počínání
autoritativními zajištěními zrušit nebo dokonce podstatně zmírnit.
Proti tomu však lze namítnouti, že osud vyvstává v podobě
seslání, jež lze jenom přijmout, poněvadž na něm nelze nic měnit,
na příklad smrt milovaného člověka, Ale i tento vnějškově nezměnitelný osud, jenž už v sobě zdánlivě nemá místa pro můj zásah
či resignaci, může se pozvednouti k pravé otázce, na kterou mám
odpovědět celou svou osobností, takže i zde je ještě možné řešení.
Neboť takové seslání nemá význam jenom samo o sobě; jest zapojeno do souvislosti celého mého osudu a vyžaduje, aby se v něm
na ně bral ohled a aby bylo zodpověděno vzhledem k tomuto osudu.
Otázka a odpověď v tomto smyslu leží takto v jiné rovině než subjektivně podnětná otázka, jak se p r o s e b e duševně a duchovně
vyrovnám se smrtí milovaného člověka. Jistěže mne tato událost
raní především subjektivně, ale protože zároveň transcenduje tuto
formu vázanosti, jest otázkou určenou mé osobě, aby tato má
osoba vystoupila ze své subjektivnosti a o s o b i t ě odpověděla.
Událofet sama snad patří jenom k užšímu oboru životopisného
osudu, rozhodující však jest, zda ji přijmu nad touto »oblastí zážitků« konkrétně v její osudové souvislosti.
3. Setkání s osudem.
Vůči osudu, jenž na člověka doléhá, může se člověk chovat
různým způsobem. Takové různé základní postoje se staly typickými pro celé národy a kulturní oblasti.
1. Člověk se může svému osudu v y h n o u t i nebo pokoušet
se mu vyhnouti. Tento postoj se jistě vyskytoval ve všech dobách
a u všech národů, ale jest nám zvláště v našem každodenním životě na dosah ruky blízko — snad jako následný zjev neobyčejného uvolnění náboženských pout ve skutečnosti živého života.
Stávalo se z různých důvodů a v různých formách znovu a znovu,
že lidé, ba celé velké lidské skupiny žily ve vnitřní uzavřenosti
před osudovou povahou svého určení, takže tu lze mluvit o b e zo s u d o v o s t i života. To by pak byla t r v a l á forma vyhýbání
se osudu, při čemž si tito lidé průměrně vůbec nejsou vědomi nějakého osudu, neřku-li už svého osudu. Člověku zde nevyvstává
z jeho života naléhavější nebo závaznější nárok, jenž propůjčuje
jeho světu osudovou povahu. Nebo jde, jako v prvně jmenovaném
případě, ze slabosti a subjektivistické zvůle cestou nejmenšího odporu a vytáčí se tak svému osudu.
2. Člověk může osudu v z d o r o v a t . A může to dvojím způ350

sobem: může při jasném zahlédnutí osudu odvrátit svůj osud jako
cizí a hrozivý tím, že se pokusí upevniti se v stavu, jenž jest mu
dán anebo povznésti se nad osud. Nebo se také může pokusiti osud
si podrobit, stát se jeho p á n e m tím, že jej přemůže a učiní
z něho služebný článek svého svévolného soukromého nebo pospolitého života. K prvnímu způsobu vzdorování osudu patří na příklad
jistý novodobý humanismus a idealismus, jemuž se stal svět
a osud pouhými prostředky k vlastnímu uplatnění. Skvělé příklady druhého způsobu skýtají evropské dějiny a především germánské národy. Sem patří také rafinované novodobé pokusy státi
se pomocí techniky a organisace pánem osudu ve všech oborech —
formy, jež znovu míří k onomu zásadnímu vyhýbání se osudu.
3. Dále se může člověk — ne ze slabosti, ale většinou z hlubokého metafysického nebo náboženského přesvědčení — o s u d u
p o d r o b i t , »vydat se mu«, vejít v něj souhlasně a úplně ho protrpět. Tento postoj nabyl jak známo velikého významu na východě, byl tam často spojován s vírou ve vykoupení, buď už, že by
podrobení se osudu přineslo vykoupení skrze »odosobnění«, nebo
že by se vyřešitel osudu objevil jako »deux ex machina«. Pod východním vlivem časem i na západě chápali křesťanský život klamně jako život pasivistický a žili jej prostě jako poslušné vydání se
na pospas údělu: buď proto, že v tom viděli obzvláště záslužnou
cestu či proto, že v nich pronikala radikální víra v předurčení, jež
mohla nabýti nakonec i podoby hegeliániské filosofie.
4. Nakonec přicházíme k onomu postoji, k němuž byla ustavičně zaměřena naše úvaha a jejž nazýváme postojem ve vlastním smyslu v ě ř í c í m . To znamená: člověk přijímá svůj osud
v celé jeho realitě a v neztenčeném obsahu tak, jak je mu seslán
a svěřen — totiž svěřen jako určený úkol a otázka, na kterou je
třeba odpovědět a za kterou je třeba nést odpovědnost. Zde jest
»podrobení se«, přijetí osudu jenom jeden prvek lidského počínání; prvek druhý jest odpovědnost, odpověď z vázanosti na osudový obor a ze závazku vůči oné moci osudu nadřaděné, jež se
v tomto mém osudu na mne obrací a jež v něm zaměřuje své
otázky na jednoho každého z nás zvlášť.
A kdo nám nyní jednoznačně řekne, které skutečnosti a události jsou nám z celého jejich souboru osudově přiřčeny? Od koho
se spolehlivě dovíme, zda a kde jsme povoláni k odpovědnosti?
Tu jest především proces výchovy a vzdělání našeho života.
V něm se nám osvědčují více méně pronikavě moci, síly, řády, pospolitosti, jež jsou nám v našem spolužití s ostatními lidmi —
Církví, rodinou, školou, učením, svazky a tak dále — závazně
zprostředkovány a jako n á š svět nám přibližovány. Ačkoli se
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takto člověku zprvu velmi jednoduše jenom ukazuje jeho osudový
svět a jeho odpovědnost v něm, jest tu přece jenom spolu dán
pravý osud a nárok na naši odpovědnost, k jejímuž poznání můžeme dospěti právě jenom v této souvislosti výchovy a vzdělání.
To, na čem záleží v tomto životním procesu, jest procitnutí
osobního života, oné původní lidské schopnosti k setkání s protějškem, s »druhým«. Naplněním uskutečněného setkání dozví se
člověk od druhého, skrze druhého, co jest mu vskutku uloženo
a na co má vskutku odpovědět svou existencí. Dozví se o svém
osudu a odpovědnosti jenom od »druhého« tím, že se mu otevře;
a dozví se o tom jenom tehdy, jestliže se mu otevře ve svém celém
osobitém lidství. Neboť jenom jako tato cele se zasazující osobnost transcenduje sám sebe, setkává se vskutku s »druhým«
a přebírá na sebe — v rozlišování duchů — osobní odpovědnost.
Tento druh odhodlání k stále novým setkáním i s nepředvídaným povoláním k osudu a odpovědnosti v okamžité situaci
můžeme označiti jako v ě ř í c í r e a l i s m u s . Je to uvážené
osobní zasahování člověka do skutečnosti světa v důvěře, že jeho
život nepřijde na zmar, ale že teprve získá tímto zásahem sám sebe.
Jestliže takto víme o svém osudovém oboru a jestliže jsme
převzali odpovědnost v něm a za něj, pak musíme bojovati se stejnou existenciální vážností o předmět a druh odpovědného jednání,
o otázku a odpověď — s ohledem na rozhodování, k němuž se nám
sice dostává pomoci a pobídek, ale žádných předem daných řešení,
jež by nevyžadovala odvahy k osobnímu rozhodování.
Jf. Autorita a odpovědnost.
Od koho se však dovíme o nároku, na který odpovíme, každý
sám za sebe? Právě od moci pro nás autoritativní, jež skutečně
jednomu každému ukládá odpovědnost v jeho životním oboru, jíž
jest jeden každý, jak ví nebo věří, v poslední instanci dlužen odpověď. Takových mocí, jimž jest propůjčena povaha poslední instance, bylo a jest ve světě mnoho: stvořené, dějinné, duchovní
moci, až k oněm na trůn pozdviženým utopiím a ideologiím. Všecky jsou však instancemi z milosti člověka a proto také není jejich osobní vztah k nám a náš k nim ontologicky skutečný. Také
tak zvané objektivní hodnoty a neosobní instituce nemohou býti
těmito instancemi, poněvadž jim podstatně schází povaha druhé
osoby a jejich slovo není osobní a nemíří k mé osobnosti. Ba ani
mého svědomí se netýká tato osobně mne oslovující autorita: svědomí jest moc, jež se týká a víc: ve mně konstituuje mé osobní
jednání a myšlení, moc, jež varuje, vzbuzuje neklid, jež mne pobízí a jako soudce povstává nad vším, co jsem udělal a co jsem
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opomenul, ale nedostává se mi od něho skutečného oslovení z životní skutečnosti a neodpovídám mu jako skutečné druhé osobě.
Mé svědomí spíš rozhodně spolupůsobí ve správné odpovědi. Výrazy jako: »jsem zavázán svému svědomí udělat to a to« nebo
»nemohu to zodpovědět před svým svědomím« neříkají právě nic
jiného, než to, že ve svém životě — kam mně mluví mé svědomí —
mohu jednati odpovědně jenom v tomto směru, v jiném však nikoli. Ať se už dále svědomí vykládá theologicky nebo metafysicky
jakkoli, nikdy není onou osobní mocí, jež stojí proti mně, jež se na
mne obrací v reálných životních situacích a žádá si odpovědi,
mocí, jíž bych byl odpovědný jako poslední instanci.
Křesťanský a také židovský člověk uznává jenom jednu instanci : živého Boha, jemuž jedinému jsme ve všech oborech světa
povinni odpovědností v posledním slova smyslu. Všecky ostatní
osobní moci a mocnosti —- instituce, jako na příklad státy, j en o m v svých osobních představitelích — mohou býti jenom meziinstancemi, zástupci, prostředníky s aktuálně přenesenou a u t o r i t o u a ž d o o d v o l á n í . Ano, Bůh může povznésti některého
člověka k vyvolenosti, k božské moci, nad ostatní lidi, tedy tak,
že má v svém pověření plnou moc a že jsme mu povinni úplnou odpovědností — ale jenom jako někomu, kdo nese b o ž í plnou moc
a za ni před Bohem odpovídá.
Jest třeba znát se k odpovědnosti vůči osobám ve stvoření,
v dějinách k tomu dosazeným a zplnomocněným — ovšem jenom
v oblasti jejich zmocnění — ale to nejinak než v tom smyslu, jak
bylo právě řečeno, totiž s tou nezrušitelnou výhradou, že nejen
zde v náboženském vyznání, ale i v uplatnění či zanedbání osobní
odpovědnosti zachováme první přikázání: »Já jsem tvůj Bůh,
a nebudeš míti jiného boha před mou tváří.« A ani tyto lidské,
Bohem zplnomocněné instance — zplnomocněné stvořením nebo
Zjevením — nemohou jednotlivce zprostit té odpovědnosti, aby se
totiž přes tyto zplnomocněné autority stále znovu dovolával Boha,
ať už jest moc nebo nárok těchto autorit sebe náležitější.
5. Křesťanská odpovědnost ve světě.
Odpovědnost ve světě v kterémkoli životním oboru se vskutku
uskutečňuje přijetím světa jako oslovení od Boha a celou odpovědí osobnosti světu vzhledem k Bohu: t o j e s t v í r o u j a k o
o s o b n í m v z t a h e m k B o h u . V ní jest tedy osudový obor
člověka obsažen tak, že jej člověk přijímá od Boha jako osobní
výzvu a že ho musí osobně zodpovědět s ohledem na Boha. Tak
jest svět spolu »místo a předmět« (M. Buber) rozhovoru mezi Bohem a člověkem. To jest třeba zdůrazniti proti každému nábožen353

skému postoji ghetta, jenž zúžuje život víry na zvláštní náboženskou oblast a na styk Boha s duší. Jestliže Bůh prohlašuje svůj
nárok v světském, mně určeném oboru, jest tím skutečně myšlen
s v ě t , tento konkrétní svět, za který mám odpovídat — vzhledem
k jeho spáse, vykoupení, zdokonalení. Svět není prostředím a popudem k osvědčování duší, ale spása duše a její osvědčení se děje
k vůli říši boží, k níž jest stvoření povoláno a vzhledem k níž jsme
neustále za duši odpovědni.
K ř e s ť a n s k á světská odpovědnost vrcholí v živé skutečnosti a ve světle Zjevení, jež zakládá křesťanskou existenci: ve
Zjevení Starého a Nového zákona.
Naše křesťanská světská odpovědnost se zakládá na Zjevení
Starého zákona; to znamená: na stvoření a jeho řádu, na pádu
a jeho působení, na úmluvě s Abrahamem a úmluvě sinajské, kde
Bůh uzavřel s celým lidstvem úmluvu na »čas a věčnost«, aby se
uskutečnilo Jeho království v dokonalosti života národů a lidstva,
jež se v celém rozsahu svého života podřizuje »království božímu«
a tím uskutečňuje tuto úmluvu. V souvislosti s ní byla vyhlášena
thora jako božské zákonodárství pro lidstvo a byla znovu doplněna a obnovena novými projevy boží vůle k následování a napodobení. To jest smysl poslání proroků s jejich voláním po pokání,
hlásáním spásy i zavržení lidu a těm, kdož nad ním mají moc,
s ohledem na obrat veřejného života. A tato celá plnost Zjevení
Starého zákona si žádá, aby byla žita a křesťanem v aktuálnosti
jeho světské odpovědnosti i uskutečňována přiměřenými zásahy
do dějinné situace, v níž jest k tomu povolán.
Následuje Zjevení Nového zákona: Zjevení odpuštění hříchů
a ospravedlnění milostí na základě víry, pozdvižení věřícího člověka k božímu synovství, to jest jeho osobní pověření úkolem odpovědné součinnosti na spáse, obnově a zdokonalení stvoření, jeho
duchovních mocí a řádů vzhledem k říši boží; a Církev jako ustanovené místo posvátného ohně, jímž se člověk stále znovu očišťuje,
rozpaluje a posiluje pro své křesťanské působení ve světě.
Všecky tyto náznaky však chtějí býti pochopeny s hlediska:
že celé Zjevení míří nad spásu duše také k zásahu člověka do díla
spásy a posvěcení světa, takže se všecka pravá křesťanská odpovědnost ve světě projevuje jako příprava království božího —
i když jest toto království dílo ne lidské, ale boží, takže člověk
nemůže určit, aby přišlo tehdy a tehdy, uskutečnilo se tam a tam,
vypadalo tak a tak. Člověk svým jednáním nemůže zabránit příchodu tohoto království, ale jeho jednání může býti vskutku zařízeno vzhledem ke království božímu a tak, požehnáno a ospravedlněno Bohem, skutečně sloužiti jeho příchodu.
Přeložil KAREL DVORAK
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JINDŘICH

STŘEDA

SVOBODA A TOTALITA
Historické poznámky o principech
a přítomnosti.

středověku

Was it hard to be free?
Swinburne.
2e se protivy stýkají, učí dávná zkušenost lidí, a někteří, zejména pak čarodějové, říkají, že se protivy rovnají. „Co je nahoře,
je i dole", praví Kabbala. Protivy v sebe přecházejí a lze jednu za
druhou dosaditi; každá myšlenka napjatá a natažená mimo rozměry a poměry pravdy se zvrací a přechází ve svůj opak. Zdá se,
že je tomu tak i se svobodou a porobou. Budeme tedy o tom přemýšleti, neboť svoboda se stala v Evropě nesporně veledůležitou
otázkou. Stala se otázkou, neboť jednak jsou ti, kdož cenu svobody
vůbec zásadně popírají, jednak po celém okrsku bělošské vzdělanosti byl člověk státem úplně podroben; a theorie nesvobody, uplatněná všemohoucím státem patrně musí vydati míru nesvobody,
o jaké se dosud druhu Homo sapiens nezdálo.
A to je na první pohled divné, neboť neuplynul tak dlouhý čas
— dva lidské životy — od okamžiku, kdy vítěznými zbraněmi vyhledávali Hoche a Marceau, Kellermann, Carnot a Buonaparte svobodu evropského plemene. Od onoho okamžiku lidé byli obecně
přesvědčeni, že jsou volni a osvobozeni od pout středověkého lidstva. Ne vždy byl rozdíl mezi touto nesvobodou a onou svobodou
velmi jasně promyšlený a velmi prakticky upotřebitelný — příliš
často se zdálo, že je to rozdíl mezi Maurrasovým „tvrdým řetězem
neuniknutelných důvodů" a tím, čemu Chesterton říká „volnost
mysliti, že jsem ze skla nebo že jsem kuře". Ale odezírejme od
tohoto řekněme radikálního druhu volné myšlenky; nesporně nastalo více svobody. Středověký, tradiční legitimní řád byl „jako
založení zemské, aby se nemohl pohnouti", jak výrazně dí Chelčický — liberální stát si zakládal na tom, že se podobal ne základům zemským, nýbrž plápolající pochodni, proudu, duze, zoře
a různým oslňujícím zjevům. Základní změna nastala v poměru
člověka ke státu. Starý stát měl svou moc od Boha. Bůh totiž stvořil člověka jako živočicha společenského, a tak stvořil i společnost
a nadal ji autoritou dávati lidem zákony. Jako se člověk — vykládá Mella — nemohl stvořiti, tak se nemůže podstatně předělali, nemůže změniti podmínky svého bytí; nemůže se učiniti tvorem na společnosti nezávislým; konečně nemůže změniti životní
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podmínky společnosti. Není mu dáno na vybranou, z d a chce žiti
ve společnosti; a jen v míře dané společnou zkušeností čili t r a d i c í je mu dáno na vybranou, v j a k é s p o l e č n o s t i chce žiti.
Ovšem tím není zneuznán význam lidského souhlasu pro bytí
společnosti a jejích vládních orgánů. Souhlas ten jest assensus,
p ř i v o l e n í k řádu, danému vývojem, zkušeností. Není volno
jedinci odepříti vůbec svůj souhlas společnosti; ale jelikož nesouhlasící společnost je stíhána mnoha zly, zajišťuje si jedinec nebo
menší společnost svým souhlasem určitá práva ve státě. To je vyjádřeno v obřadu, který designuje, označuje autoritu v tradičním
státě — v k o r u n o v a c i . Korunovace n e v y t v á ř í autoritu;
ta je vytvořena zkušeností, d o b r o d i n í m , které určitý režim
určitému národu prokázal, a výslovným schválením, které Církev
jménem Prozřetelnosti udílí výtvoru dějin. Ale dědic, povolaný
tradicí a legitimitou (paterna successione et per traditionem
nostram) nemůže užitečně vládnouti bez přivolení národa. Přivolení nelze odepříti; nelze místo přirozeného vladaře povolati nějakého „voyon de passage"*); ale přivolení je dáno teprve tehdy,
když dědic navzájem potvrdí svobody společnosti a jejích složek.
Liberální demokratický stát naproti tomu je mladší než člověk
— není založen v přírodních podmínkách, nýbrž ve volném činu.
Vytváří jej consensus, úmluva, společenská smlouva, a mohl nevzniknouti. To je vyjádřeno v úkonu, který tvoří autoritu v demokratickém státě — ve volbě. Tam svrchovaní jedinci svěřují výkon
s v é svrchovanosti státu; mohou se — ne ovšem v čsl. řízené
demokracii — volby vůbec zdržet, nepřenésti svou svrchovanost,
a jelikož státní moc není od Boha, nemá vlastního bytí, a tradice
předků neváže svrchované jedince, vzniklo by nutně b e z v l á d í .
Poněvadž však člověk není na bezvládí zvyklý, musil by svou povahu
změnit. A tím jsme se dostali k bolavému místu demokratické
politiky.
Mnoho krve, inkoustu a sliny bylo vynaloženo na otázku, zda
se demokracie snáší s katolickou vírou. Nutno odpověděti, že ano,
znamená-li demokracie jako ve středověkém Miláně a Švýcarsku
prostě určitou formu vládní a nic víc. V Syllabu Pia IX. se nezamítá smíření s demokracií, nýbrž „cum progressu et civilitate moderna". S čím tedy Církev se nemůže smířiti, to je p o k r o k o v ý
s v ě t o v ý n á z o r — představa demokracie jako cesty k nekonečnému pokroku, bezmezné změně, demokracie jako prostředku
převýchovy, vytvoření nového člověka, nové společnosti, nové
mravnosti. A v této podobě se novověká demokracie od dob ency* ) P ř e z d í v k a Briandova.

356

klopedistů nesporně sobě samé i Církvi objevovala. Její hesla
Volnost a Rovnost (Bratrství je tam jen, aby daly zednářskou
trojku — vážně je nikdo nikdy nebral) neznamenají určité politické požadavky — třebas volnost slova a rovné hlasovací právo.
Nikoli, znamenají t e n d e n c e , požadavky a priori neurčité a do
nekonečna se stupňující, směrnice přikládané na nejnečekanější
věci; r. 1848 byla ve vojště prohlášena Volnost vousů, a do různých
ústav byla zapsána Rovnost pohlaví. A demokracii za náhradu
náboženství neprohlásila závist klerikálních obročníků, nýbrž neúnavná výřečnost učitelů a poslanců. Ovšem nová víra se v jednom
od staré má lišit: jsou sice svátky demokracie a obřady, její modly
a světci, ostatky a poutě, zcela jistě pak obročí, katechismy a
krámské devocionalie — ale není dogmat. Pravda není stanovena
jednou na věky, nýbrž stanoví — vyrábí ji pro každý okamžik
sama demokracie — většina. Poněvadž totiž svrchovaný jedinec
není ničím omezován, nemá ani Boha ani pána, ni dieu ni maitre,
ani králův, ani papežův, ani heteronomní mravnosti, ani otcovské
autority, ani dědičné tradice, ani konečně národního citu (nanejvýš má třídní zájem), poněvadž jedinec je dokonale a doslovně
svrchovaný, tedy jedinci dohromady jsou také tak svrchovaní:
Eritis sicut dii, dokonec ne scientes, nýbrž statuentes bonům et
malum. Proto demokratický stát, t. j. orgán, zástupce polovice +
jednoho jedince, je všemohoucí, má monopol právní; jak se dnes
všeobecně uznává, není žádného právního pramene mimo stát,
a tedy není žádného práva a žádných svobod, aby je stát nemohl
zrušit; nikdo nemá nabytých a nezrušitelných práv vůči státu,
stát nemá pevných závazků ani ze smluv, ani z logiky; může dělat
zákony se zpětnou platností, může uzákoniti nepravdu, může si
ponechati předplacenou pensi, rozvázati katolický sňatek, nebo
třebas zavésti prohibici, sterilisaci nebo povinné nošení kroužků
v nose.
A tím, že stát může vše a občan nic, je proveden zvrat, čarovné
setkání obou konců oblouku na protilehlém bodě kružnice, přechod
z protivy do protivy, ze svobody v porobu, ze svrchovanosti jedince
v bezmocnost poddaného, ze státu liberálního ve stát totalitní.
Nemylte se, demokraté, vy jste to, kteří jste totální stát vynalezli,
stát, který nic mimo sebe nezná. A ze státu demokratického, kde
všecky zákony dává stát, je theoretický přechod velmi lehký ke
státu diktátorskému, kde stát dává zákony o všem. Prakticky je
přechod rovněž lehký. V přímé demokracii ovšem, kde v i d i t e l n ě
jedinci svrchovanost vykonávají, svobody se asi udrží; ta, jak
známo, neexistuje mimo prakantony a Andorru. V nepřímé demokracii je skutečným, viditelným (nebo také neviditelným, ba dobře
43*
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utajeným) vládcem nějaký orgán, theoretieky ovšem jen pověřenec
poloviny jedinců + 1. Ale poněvadž tento pověřenec řídí školy,
noviny a volby, pohybuje se politická vůle do kolečka od něho
k poddaným a od svrchovaných voličů k němu.
Leč voliči mají radost ze své svrchovanosti. Spengler pěkně
vykládá, kterak člověk upadající civilisace to, co si dá líbit od
diktátora, nikdy by si nedal líbit od legitimního krále. Neboť tu
by se cítil ponížen; cítil by, že má pána, že není svrchovaný, že
jeho poslušnost není dobrovolná, že král-patriarcha má autoritu
čili výsost, která je sama sebou a vnucuje se poddanému. A právě
to, vláda „z Boží milosti" je pro demokrata a demokraticky vychovaného kolektivistu nesnesitelná. Naopak diktátor, „smíšenina knížete a vůdce lupičů" ho neuráží, neboť si nečiní nároku na povýšenost; občánek cítí, že je to „jeden z nás". Ještě snazší je tato představa, když se diktátor uvolí vystupovat na veřejnosti v prostém
občanském oděvu, v ošumělém pršiplášti, měkkém klobouku nebo
čapce. Pak má občánek jistotu, že vladař není a nechce být nic
vyššího nežli on sám, že vláda je věc čistě civilní a pozemská,
dnešní a všední.
Naproti tomu z dějepisců monarchie jako byl poněkud nespolehlivý Frazer (The golden Bough) a chytrý Žid Bloch (Les rois
thaumaturges) se učíme, že ji národové při samém prvopočátku
považovali za něco zcela jiného, než za orgán ponocenského státu,
bdícího nad dopravním řádem a kanalisací. Král, Pomazaný Páně,
jest u praotců bůh a kněz a oběť, on čarovně zjednává úrodu, vítězství a zdraví skrze požehnání bohů a předků; za jeho hříchy
trpí a stená země; někdy je potřeba jej obětovati a piti jeho krev.
Nejinak dnes: Pomazanému Páně náležejí obřadné pocty, které nepřísluší nikdy diktátorovi (ač jásot a lichocení mu připadá daleko
více) — nikdo se nestará, zda a jak ukájí dočasné hlavy státu své
náboženské potřeby, ale král usedá na křeslo uprostřed kostela
jako „prostředník duchovenstva a lidu"; — Kerenský mohl
uprchnouti, ale car je vydán na smrt. A všechny pomníky a náhrobky neopatří volebním soustavám patriarchální ráz, který plyne
ne.právě ze starobylosti, ale z trvalosti a dědičnosti. Neboť proti
soustavě přirozené a tudíž se dotýkající nadpřirozena, stojí nálezek
lidský.
Ovšem, sami tradicionalisté si tyto věci namnoze zastřeli. Oni
sami si počínali, jako by hájili nějakou čistě užitečnou věc. Proti
liberálnímu idealismu, „oblakům" a svobodomyslnému individualismu nedovedli postavit než policejní pořádek, účelnost, kázeň,
sílu a totalitu. Mnoho tu zavinilo pokolení vojáků z roku 1848. Tito
jinak výborní, po staročesku řečeno urození a stateční rytíři zhusta
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rozuměli vskutku jen sedlání, komisním cvočkům a máchům šavlí,
jindy z odporu k demokratickým „knížatům oblak" naschvál přenášeli kasárenskou věcnost do státního života. Často také působíce
v cizí zemi, nemohli prostě pochopit tradici a příčinu bytí řádu*
jemuž sloužili, a tak z něho chápali pouze tu vnější, kázeňskou
stránku, nemajíce k lidu vztahu žádného. Podobně také byl vlastně
vykořeněn i Donoso Cortés. Octnuv se na isabellinské straně, kde
jako antiliberál neměl co pohledávat, a nemoha k tradicionalismu*
stal se theoretikem diktatury, moci »neospravedlňující se, nahé síly;
stal se předchůdcem moderní totality a fašismu.
Ze tento, a ne pravá reakce čili návrat ke zdravým poměrům*
stal se heslem dnešních nedemokratů, má jistě také své hmotné
a mechanické příčiny — ač ovšem zase mechanika naší civilisace
vyrůstá z duševního rázu naší doby. Ale ovšem doba nesmírných
technických vymožeností, pro kterou překážky vzdáleností a hmotných obtíží takřka zmizely, doba dopravních prostředků a výbušnin, doba všeobecného čtení a psaní, doba rozhlasu — a zároveň
doba nejen tanků a letadel, nesmírně nákladných a působivých
zbraní, nýbrž i plynů, neodolatelných, ale neovládatelných — taková doba nutně je dobou nesvobody čili centralisace. Neboť feudální svoboda — samospráva měla za hmotný předpoklad les, kterým zeměpán těžko pronikl — příkop, který nemohl překročiti —
palisádu, kterou nemohl rozvalití, a negramotný lid, v němž se
zbojník ukryl. Těmto věcem nastal konec, když Ludvík Filip dal
nadělati silnice vendejskými lesy a rakouské loďstvo bombardovalo Lovčen. Svoboda nemá dnes opory v přírodních a hmotných
podmínkách.
Takto tedy máme protidemokratické hnutí, které odpovídá
naší mechanické, centralisované, nesvobodné, strašné civilisaci -—
hnutí, které o d m í t á základní pojmy reakce a tak si zasluhuje
podivnou čest převzíti slovo socialismus do svého ošklivého jména.
V prvé řadě je v samém pojmu totálního státu obsaženo odmítnutí
základního rysu středověkého státu, jímž je rozlišení vladaře a
ovládaného. Neboť je známo, že středověké svobody byly svobodami proti vládě, svobodami, které státní orgán nemohl jednostranně výkonem svrchovanosti odstraniti. A tomu odpovídalo, že
zase ovládaný se nemohl dotknouti svrchovanosti královské, a odstraniti vladaře jednostranným výkonem národní vůle. Čili každá
středověká ústava byla paktem, smlouvou, vzájemným slibem knížete a národa. — Toto rozlišení zavrhuje hitlerovec právě tak, jako
demokrat. I on je přesvědčen o lidové svrchovanosti, o tom, že
svrchovanost svěřuje diktátorovi plebiscit, že vladař nemá žádnou
vlastní autoritu. Když zakouší nějaký výkon vládní moci, hitlero43*
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vec se utěšuje právě jako demokrat tím, že nepociťuje výkon cizí
moci, nýbrž své vlastní občanské svrchovanosti. Když je zavřen,
moderní člověk nereptá, jako středověký poddaný, proti vladaři —
neboť on nad sebou neuznává vladaře; on sám, každý z nás, je
svrchovaný, je stát, a státní orgány jen vykonávají svrchovanost
jeho jménem a z jeho výslovného pověření (viz Prohlášení práv
člověka a občana) a tudíž v moderním státě nikdo jiný nezatýká
občana, nýbrž on sám sebe skrze své orgány zavírá do žaláře. Tomu
se říká vláda lidu, lidem a pro lid, když se člověk sám sebou pro
sebe zavře; Němec by tomu řekl das Gefängniß als Wille und Vorstellung.
Ale konečně dnešní protidemokraté vědí, co dělají: když už
ničím jiným, tedy tím si získají sympatie demokratických věštců,
že důrazně a opětovně, pokud možno s doprovodem špatných vtipů,
odmítají myšlenku dědičné jednovlády. Přece jen to nejsou úplní
vyvrhelové — přece jen jsou trochu pokrokoví — utěšuje se utýraný demokrat při těchto řečech. A vskutku nejde totalitnímu nacionalistovi o nic jiného nežli o to, čemu demokrat říká pokrok:
oprostiti se od dosavadních mravních pravidel, nemíti nad sebou
vyššího. Jeden svou vlastní svrchovanost odůvodňuje perem, druhý
botou; ale oba rozhořčeně odmítají nápad, že jim někdo může něco
poroučet. Odmítají tedy i tradici. Totalitní národovec sice někdy
(aby podráždil demokrata) provolá, že „die Tradition ist zu pflegen" a vskutku se snad drží schváleného tupení a demolování
dějinných památek, které jest oblíbeným sportem demokratických
inteligentů; ale nenapadne ho, aby se na tradici ohlížel. Proč?
Protože ona právě porušuje totalitu, čili všemoc dočasného držitele
státní moci; upozorňuje ho, že kromě něho různé jiné společnosti,
jiné orgány národa mají právo na bytí; že mu není volno převychovati národ k obrazu a podobenství svému. Aby stát byl totální,
nesmí na něj ovšem nic působit shora; je tedy heslem dnešního diktátora známý onen verš:
„De par le Roi, défense ä Dieu
de faire miracle en ce lieu."
Nejen že Bůh nesmí mít Církev stojící mimo stát, nesmí svou
milostí pověřovat vladaře, který by nebyl vytvořen vládnoucím režimem, nesmí památkou svých svatých posvěcovat minulost národa tak, že by stála v cestě revoluci, převratu nebo jak to nazvete;
Bůh hlavně nesmí mluvit ve svědomí jednotlivce. Co je právem,
určuje ne Bůh, nýbrž stát. Stát určuje i to tělesné obcování svých
poddaných, i jejich výchovu a četbu. Jen že — vymyslili všechen
tento hnus pováleční diktátoři? A mají snad demokrati nárok na
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místo obhájců lidských práv? Lidskými právy ovšem rozumíme
ne práva politická, bez kterých člověk konečně může být slušně
živ, nýbrž ona práva na soukromý a rodinný život, jejichž odepření
právě bylo vytýkáno majitelům otroků, dokud křesťanské svědomí
(ovšem i zájem anglosaských průmyslníků) otroctví po světě nevykořenilo. Nuže, co praví o těchto právech demokracie? „Mluví-li
zákon, svědomí se musí odmlčet" bylo roku 1906 prohlášeno ve
francouzském senátě.
A z toho pochází vášnivost, s níž všichni pokrokáři se vrhají
na onen bod, kde mravní zákon a jeho hlasatelka — Církev — se
dotýká života každého jednotlivce: na rodinu, na manželství.
Jestliže ve středověku nejen pro theorii (která se v Církvi tak
udržela), nýbrž i pro život rodina je základní skutečností, prvotní
společností a nezměnitelnou buňkou, která skládá stát (což má
zase hmotný podklad: že muž byl odkázán na manželku, neznaje
konserv, a žena na muže, neznajíc psaní na stroji), tedy demokracie nesmrtelnými slovy Le Chapelierova zákona vyslovila, že nic
není než stát a jednotlivec. Odtud laická povaha a rozlučitelnost
manželství, odtud státní překážky sňatku, odtud státní monopol
výchovy, odtud státní úprava plodnosti, odtud protirodinné zákonodárství o dědictví a o pracovních poměrech. Všecky tyto „nové
úkoly státu" protidemokratická totalita věrně přejala od demokratické, a důrazně hlásá, že rodina je tu jen z autority a popudu
státu, resp. státního národa, že stát určuje její podmínky, práva
a povinnosti zcela svrchovaně. „Nic mimo stát."
Když pak rodina, nejstarší a přirozená pospolitost lidí, nezachovala si žádných práv vůči totálnímu státu, tím méně si nějaká
práva mohly zachovati jiné svazky. Ony svazky — země, národní
menšiny, kraje, obce, stavy, cechy, university, řády — sice vytvořily a tvořily evropskou kulturu, a to tím, že žily vlastním životem;
ale totální stát v nich vidí své orgány, jejichž činnost, a také bytí,
výhradně a úplně na něm závisí. Kdežto tedy středověk byl označen
zásadou autonomismu, rozmnožením svobod, a zásada autonomistická vždy a všude byla znakem tradičního vlastenectví, je naopak
zásada centralistická společným pojítkem reakce byrokratickovojenské, demokraticko-liberálního republikánství všech odstínů
a nacionalismu totalitního.
Ze každý internacionalismus je nepřítelem autonomismu, je
z věci samé jasno. Totalitnímu státu pak je samosprávná zásada
protivná ze dvojí příčiny: protože samosprávná tělesa omezují
vládu fakticky v její činnosti, a protože, opírajíce se o tradici,
o samostatný vznik a vzrůst, ruší pojem neomezené státní pravomoci.
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Surovost však a promyšlená důslednost, s níž totální stát ruší
samosprávu, mohla by snadno někoho svésti k tomu, že by naopak
v demokratickém liberalismu spatřoval záštitu, ba snad vlastního
zastánce samosprávné myšlenky. Vždyť přece mezi požadavky liberálních soustav patří i účast lidu na správě, fungování různých
deliberujících těles a tendence menšinám příznivá. K tomu jest
podle zkušenosti odpověděti, že demokraticko-liberální režim zásadu samosprávy vtěluje hlavně v p a r l a m e n t , kterýmžto prý
lid sám sobě vládne; je-li tedy v zemi takovéto zastoupení lidu,
každé jiné se jeví zbytečným, ba jeví se konkurencí, nepřípustným
omezením lidové svrchovanosti a usurpací jejích neomezených
funkcí. Instituce politických stran pak dovede velmi prostě uvésti
v niveč zbytky právní samostatnosti různých podřízených těles
tím, že jejich složení fakticky usměrní podle svrchovaného parlamentu. A menšinám jsou sice liberálové nakloněni — hlavně z nenávisti proti určitým panovníkům — ale jejich individualismus jim
brání vytvořit životaschopné instituce na způsob starouherské universitas nationalis. A tak v kvantitativně demokratickém prostředí
menšina má jen dvojí možnost: buď sebe sama považuje za svrchovaný lid a tedy se snaží dobýti státní svrchovanosti (neboť svrchovaný lid nemůže býti ve svých právech omezen žádnou tradicí ani
přísahou: jeho práva jsou podle „Prohlášení práv člověka a občana" nezadatelná), nebo je mu vskutku uloženo postavení menšiny. Ale pak všudypřítomný moderní stát má všecky možnosti
monopolem výchovy, hospodářským nátlakem, zejména sociálními
reformami menšinu zničiti; jestliže podle Velkých předků demokracie (St. Justa) má většina právo zničiti menšinu politickou,
proč ne jazykovou? Jediné, co demokratická rovnost zakazuje, je
právě to, co menšinu konservuje: zvláštní statut. Neboť je zásadou
kvantitativní demokracie, že všichni občané mají tentýž vztah ke
státu, vztahů mezi sebou žádných nemajíce. Odlišné skupiny se
tedy udržeti nesmějí. Neboť demokracie i totalita mají za něco
hrozného „stát ve státě", kdežto po celý středověk Evropa nebyla
než postupnou výstavbou užších a užších států — stavů (status).
Klame se tedy ten, kdo by hledal v kvantitativní demokracii
záchranu svobody před nacionalistickou totalitou. Je sice samozřejmo, že se člověku chce utéci z totality, neboť sotva co příšernějšího bylo lidmi dosud vymyšleno. Jeden orgán společnosti —
stát — vztáhl najednou svoji činnost na vše, a v theorii si člověka
podrobil neomezeně; a poněvadž povaha moderní mechanické civilisace nedovoluje jednotlivému člověku odolati vrchnosti, podrobil
si ho stát vskutku neomezeně. A což jest více, žádá, aby člověk
otročil rád, ochotně a nadšeně. Tomu nutno uniknouti. Kvantita362

tivní demokracie však postavila svrchovaný lid nad všechny zákony božské a lidské; vytvořila lid seskupený z jedinců, nemohoucích si navzájem pomoci; vytvořila nástroje k zotročení: stranickou soustavu, kterou soukromník se chápe vlády, státní školu,
která zestátňuje duši, brannou povinnost, která zestátňuje tělo,
socialism, který zestátňuje majetek; byl zrušen pojmový rozdíl,
dualismus, mezi vládcem a poddaným a tak byl zbaven občan všech
práv proti státu.
Chce-li však naopak někdo utéci z demokracie k moderním
protidemokratům (a to se stává stále častěji), bude rovněž zklamán. Neboť hitlerčíci nejsou než národní socialisté; jsou tedy, jako
všichni socialisté, dědici a dovršiteli liberalismu. I převzali jeho
nechuť ke skutečným, to jest omezeným svobodám, převzali rovnost občanů, převzali všechen aparát státní tyranie, vystupňovali
centralisaci v totalitu, vystupňovali stranický systém v diktaturu.
Odmítli autonomismus, snahu dáti každému co nejvíce možno
skutečné svobody; odmítli tradici, odmítli rodinu, totiž svéprávnou, odmítli (jak nadšeně! ba staré antikierikální pornografie
znovu tiskli) každé zasahování Církve do věcí světských. Na bašty
své nedali kouli a kříž, nýbrž rudý prapor s nějakým od profesorů
oslintaným symbolem; a pak se strašně vztekají, když katolíci odmítají v nich vidět pravé nepřátele bolševismu.
Jsou lidé, kteří vidouce tuto spoušť na obou stranách a nejsouce vlastně nijak zvláště nadšeni liberální demokracií, natož
jejími revolučními ideologiemi ročníků 1789 a 1848, chtějí dělat
jakousi „Třetí frontu" z tradicionalistů, nepolitických katolíků,
liberálů a umírněných marxistů; a pojítkem těchto lidí, jejichž
programy se vylučují a dědové se mordovali, má býti obrana evropské kultury. Je tu jaksi představa, že tito lidé zapomenou, že se
navzájem považovali za škůdce právě této kultury; že liberál přestane nazývat katolíka tmářem, tradicionalista přestane zvát liberála revolucionářem, a sejdou se k obraně — čeho vlastně? Volnosti, pohodlí, snadnosti žití, zdvořilých mravů, dobrého vkusu,
ohleduplnosti, kompromisu a snášenlivosti. Tohle jsou samé pěkné
věci nebo aspoň příjemné věci, ale je možno jejich obranu udělat
obsahem politiky? Upřímně myslíme, že nikoliv. Za prvé totiž ty
rozličné směry, které žijí vedle sebe v demokratické Evropě, nemohou jen tak na své spory pozapomenout. Neboť tradicionalista
na př. vám vyloží, že vlastně žijeme jen ve zbytku či bouračce
evropské vzdělanosti, kterou liberálové mezi lety 1789 a 1848 nabourali; dokáže to třebas dějinami vkusu, který mezi těmito slavenými letopočty z nábytku vymizel; a bude tedy málo ochoten
k odvrácení pohromy se spojit s liberálem, kterému za ni dává
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vinu. Za druhé obsah evropské vzdělanosti sám může býti sporný;
a tak tedy naopak liberál (neřku-li socialista) klade její vznik do
zmíněných roků. Vysvětlí, že Dante, Michelangelo, Tiepolo náleželi
dobám temna, kteréžto doby nenávratně atd. atd., kdežto zora lidské vzdělanosti zasvitla objevem lokomotivy a guillotiny. Tak dochází ke zcela udivujícím názorům na to, co jest vzdělanost. Jsou
lidé, jinak duševně zdraví, kteří tvrdí, že rodina je zbytkem barbarství a rozvod požadavkem vzdělanosti. Možná, že konečně mají
pravdu; stáří a smrt je také neuniknutelným požadavkem života,
a podle Spenglera každá vzdělanost v sobě nese zárodky svého
zániku... Ale takhle to liberál nemyslí: nevidí v těchto věcech,
v celém mravním a duševním bezvládí neodvratné známky blížícího
se zániku, nýbrž vyvrcholení a krásné ovoce vzdělanosti. A tak
tedy nevyčítá Velké revoluci plenění Versaillí a Notre Dame, ba
ani bolševikům vyhození Trojického kláštera dynamitem; ale trpce
vyčítá hitlerčíkům spálení rozličných pornografií. Dohodněte se
pak s liberálem o obraně kultury! Za třetí kultura neroste sama
jako hříbek v lese nebo bodlák na stráni, nýbrž musí býti vypěstěna (colere —- ctíti, pěstovati, vzdělávati) na základě určitých
předpokladů. A tyto předpoklady jsou jednak duchovní, jednak
hmotné. Každá totiž kultura je rouchem nějakého náboženství,
s jehož zánikem i ona mizí. Zánikem křesťanství v Evropě by nesporně na místo tradiční vzdělanosti nastoupila jiná — totalitní.
Nad to však musíme říci, že slušný a žádoucí stav vzdělanosti
předpokládá dobré uspořádání věcí hmotných — dobrou ústavu
státu, z níž plyne dobrá vláda. Ba dokonce, poněvadž rozšíření samotné víry závisí — kromě na milosti Boží — na příznivých vnějších podmínkách, je správný politický režim prvním předpokladem
slušné vzdělanosti.
Neboť bez programu nic nepořídíte mluvením o pokladech
evropské kultury. Jakkoli všichni nenávidíme Eintopfgericht, jakkoli se hrozíme ruského hladomoru, nedostanete nás na barikády
za štrůdly císařské Vídně, za saláty sladké Francie, za české knedlíky. Ba ani pomyšlení na plátna (hnusně) uskladněná v museích
a na budoucnost dramatického umění nás nenadchne k boji a hrdinství. To už je třeba myšlenek jiného řádu. Pro náplň kultury potřebujeme náboženství; pro předpoklady kultury politiku.
Politique ďabord. Hledajíce tedy režim, který by odvrátil totalitu a opatřil svobodu, musíme zkoumati, co pudí demokracii
a diktaturu, aby totalitu nastolily a svobodu vyvrátily. Příčina
zdá se býti tato. Demokratická vláda i diktatura musí vládnouti
totálně, aby v zemi nebylo kromě nich samostatné moci. A to proto,
že kdyby se mohla utvořiti oposice, ohrozila by samobytí vlády.
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Neboť obojí tato vláda, závislá na veřejném mínění, musí ke svému
udržení ovládat veřejné mínění a tedy celý život poddaných. Obojí
tato vláda není než delegací lidu: musí tedy buď sama vyráběti
vůli lidu, nebo odejít, jakmile se lidu znelíbí, což ovšem nikoho
nenapadne. A právem; neboť občan, celkem vzato, začne mít vládu
nerad, jakmile na něm něco chce. — Tedy aby vláda mohla ponechat občanu svobodu názoru, tedy svobodu soukromí, musí býti ve
svém trvání na veřejném mínění neodvislá. Rozuměj na okamžitém
a výslovném veřejném mínění; neboť jsme prve vyložili, že žádná
vláda nic nepořídí bez trvalého souhlasu (assensus) poddaných.
Aby však vláda byla ochotna nechati poddaným co největší volnost (zásada samosprávná), je třeba ještě dalších předpokladů.
Ovšem, především mravních: změněná mravnost mění zákony politického dění; na př. dědičná jednovláda ztrácí své výhody, jakmile rozklad civilisace zničil přirozený cit pro rodinu. Avšak za
normálních poměrů je zřejmo, že nejvíce svobody poddaným ponechá, největší zájem na jejich blahobytu bude míti ten vladař,
jehož vláda je nejtrvaleji spojena se státem. Jej totiž nic nenutí
k potlačování svobody poddaných, ale vše nutí, aby se staral
o blaho, o čest a moc státu: ví totiž, že nemůže před odpovědností
utéci, nýbrž pocítí na sobě on nebo jeho rod, jakou budoucnost
státu zjednal. To platí po stránce zájmové; po stránce citové
nejinak. Volební zápas sotva kdy vytvoří ovzduší zvláštní příchylnosti mezi voličem a zvoleným; tento lituje námahy kandidátských
slibů, onen jejich marnosti. Oba pak jsou velmi vzdáleni nějakého
nesobeckého vztahu. A oddanost lidu diktátorovi se příliš rychle
mění v očekávání jeho pádu, diktátorovo sebevědomí v opovržení
lidem. Nezištnou oddanost vytváří jen dlouhé a klidné spolužití,
vědomí pospolitosti a sounáležitosti, vědomí vzájemného vlastnictví. Vladař patří státu, jako stát patří národu, jakožto vlastnictví
a dědictví. Jen v tomto poměru vzniká vzájemná ochota k oběti,
když vládce a lid patří k sobě a patří sobě. O této, o správné soustavě vládní platí slova Písma:
„ D o b r ý p a s t ý ř d á v á ž i v o t s v ů j za o v c e s v é .
Nájemník však, který není pastýř, jehož nejsou ovce, vida
vlka přicházeti, opustí ovce a prchá; vlk pak loupí a rozptyluje
ovce. Nájemník prchá, poněvadž je nájemník, a nic mu není do
ovcí."
Tato slova by měli všichni promyslit, kdož ze strachu před
vlkem skládají naději svou do různých antikomunistických hnutí
a paktů; neboť ze zkušenosti by si mohli vzíti poučení:
„Vpravdě, vpravdě pravím vám: kdo nevchází dveřmi do ovčince, nýbrž jinudy vstupuje, je zloděj a vrah. Ale kdo vchází
43*

365

dveřmi, ten je pastýř ovci. A když vyvede ovce své, jde před nimi
a ovce ho následují, poněvadž jeho hlas znají. Cizího však nenásledují, nýbrž prchají před ním, poněvadž neznají hlasu cizích.
Toto podobenství pravil jim Ježíš; oni však nesrozuměli, co
k nim mluvil.,,
A je mnoho lidí, kteří nechtějí rozumět, proč se lid i bez levé
agitace zcela pudově bojí šovinistické diktatury, generálštiny a režimu velmi slušných lidí. Lid má také svoje zkušenosti.
„Všichni, kolik jich přišlo, jsou zloději a vrahové, a ovce jich
neposlechly. Zloděj přichází jen, aby kradl a loupil a vraždil. —
A já dávám život svůj za ovce své."
Není ovšem lehko tyto věci vykládati a poučení z nich na naše
potřeby a bědy vztahovati. Skončí to stejně jako v evangeliu:
„I vznikl opět rozbroj mezi Židy pro řeč tuto. Mnozí z nich
pak pravili: Má ďábelství a šílí; proč ho posloucháte?" (Jan X.,
1—20.)
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MZDA A RODINA
d) Mzdové theorie.
Krátký přehled hlavních mzdových theorií nám ujasňuje, jaké
místo mezi nimi zaujímá problém spravedlivé mzdy; zvláště z toho
bude patrný blahodárný zásah Církve do mzdových problémů vůbec, pokud je ovšem hospodářská stránka problému ovlivňována
a řízena mravními hledisky. Technické provedení mzdové úpravy
se samozřejmě ponechává odborníkům a lidem tohoto světa, kterým se jen připomínají všeobecně platné mravní zásady.
Podle klasifikace Peschovy lze rozeznávati tři hlavní skupiny
mzdových theorií, a to: theorii pesimistickou, optimistickou a konečně theorii spravedlivé mzdy27).
Do skupiny pesimistických theorií patří všechny theorie o existenčním minimu, počínajíc merkantilismem a fysiokraty v čele
s Turgotem, kteří žádali, aby se nezasahovalo do volného dění přírody; mluvili také o „přirozené výši" mzdy. Na tuto hospodářskou
školu z dob Ludvíka XIV., která žádala mzdy co nejnižší, navazuje
známý anglický národohospodář Adam Smith, který postavil práci
na roveň každému zboží, uznávaje plnou působnost klasického zá27)

Heinrich Pesch, op. cit., V. Bd., str. 615.
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kona nabídky a poptávky. V jeho theoriích jsou už všechny zárodky theorie Ricardovy, podle níž jest mzda cenou práce a spravuje se tudíž zákony cenovými. I Ricardo hledal „přirozenou"
mzdu, jež prý jest výsledkem přirozených zákonů. Ceny statků,
jejichž výroba není pro přirozenou vzácnost nebo monopol omezena, tíhnou k výrobnímu nákladu. Výrobním nákladem dělnické
třídy jest její obživa, postačující k tomu, aby se udržela potřebná
početní síla dělnické třídy. Díval se tedy na dělnictvo jako na výrobní nástroj.
Ze spojení theorie Ricardovy s Malthusovou theorií populační
vznikla pověstná theorie socialisty Lassalla o t. zv. železném zákonu mzdovém, podle něhož se mzda musí vždycky snížiti k nejnižší hranici, jíž potřebuje dělník a jeho rodina k živobytí, neboť
kdyby mělo dělnictvo vyšší mzdu a vyšší životní úroveň, bude se
rozmnožovati, zvětší se nabídka pracovních sil a následkem toho
klesne mzda. Klesne-li mzda a tudíž i životní úroveň dělnictva pod
mez, jíž jest k životu nezbytně zapotřebí, budou jeho řady řídnouti
nedostatkem výživy, tím se však opět zmenší nabídka pracovních
sil a mzda se vrátí ke svému rovnovážnému bodu nejnutnější výživy28). Lassallova theorie byla opuštěna už i samým Marxem,
přesto však působila propagačně velmi účinně mezi dělnictvem
k rozdmychání třídního boje.
Marx postavil tak zvanou theorii vykořisťování (Ausbeutungstheorie) na úplně jinou základnu tak zvané „nadhodnoty" práce.
Obdobnou myšlenku vyslovovala i theorie o tak zvaném mzdovém
fondu, „Wage Foundu" (James, Stuart Mill atd.), podle níž jest
sazba mzdy určována poměrem mezi nabídkou, t. j. dělníky hledajícími práci, a poptávkou, což jsou kapitály, hledající umístění.
Oběžný kapitál země byl nazván „wage found", t. j. mzdový fond.
Theorie jest už dávno odbyta.
Do druhé skupiny t. zv. optimistických theorií spadá především theorie produktivity práce (Senior, Leroys-Beaulieu), podle
níž jest sazba mzdy úměrná výrobnosti (produktivitě), t. j. užitečnosti práce, a nedostává-li dělník veškerou v podniku vyrobenou
hodnotu, tož alespoň všecko, co zbývá z celkového výtěžku po odečtení podílu ostatních spolupracovníků (úroků, zisku, renty atd.).
Tato theorie byla vědečtěji vyjádřena theorií o hraničním užitku,
podle níž se pokládá i mzda za cenu práce. Sazba mezd se řídí produktivitou posledního dělníka, kterého je ještě ve výrobě třeba,
a nejslabší produktivitou29).
28) Dr. Karel Engliš, »Národní hospodářství«, Fr. Borový, Praha 1928,
str. 424.
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Do třetí skupiny patří problém spravedlivé mzdy; spravedlivá
mzda má nahraditi dělníkovi to, co dal; dal jednak námahu, která
je podmíněna povahou práce a vlastnostmi dělníka (subjektivní
zásluha), jednak výnos své práce (objektivní zásluha). Tato theorie navazuje na objektivní zásluhu a vyslovuje nárok na plný výnos práce, t. j. na úhrnnou, ničím neztenčenou hodnotu výtěžku.
Nárok ten je logický, uznáváme-li s Karlem Marxem, že hodnotu
tvoří jedině práce. Důsledné uplatnění socialistického požadavku
ovšem vede přímo k odsouzení a zrušení námezdního poměru a
k zespolečenštění výroby, ke společenské smlouvě. Ani tam ovšem
není nárok na plný výnos práce uskutečnitelný30).
Vycházejíc však z námezdního poměru, který existuje v naší
hospodářské soustavě, vede zásada spravedlnosti, která ovšem neplatí pro zastánce zákona nabídky a poptávky, k požadavku tak
zvané mzdy podle výkonnosti a mzdy podle potřeby dělníkovy
(Leistungs- a Bedarfslohn). Námitka, že pojem „spravedlivý" jest
pojmem ethickým, jenž nemá co dělat s národohospodářskou theorií, odporuje bližšímu zkoumání, které vede k poznání, že mzda,
kterou mravouka označuje za spravedlivou, jest současně i mzdou,
která jest správná s hospodářského hlediska31).
B. SPRAVEDLIVÁ MZDA.
Je-li dnes problém rodiny problémem sebezáchovy národa,
státu a Církve a je-li na druhé straně rodina většinou odkázána na
důchody manželovy z námezdného poměru, je třeba rodinu zabezpečiti i hospodářsky přiměřenou výší mzdy, to jest podle encykliky
„Quadragesimo Anno" spravedlivou mzdou, která má p ř i n e jm e n š í m krýti živobytí dělníka i jeho rodiny.
a) Stoletá tradice moderní katolické sociální nauky.
Jako v jiných věcech, tak ovšem i v případě mzdové otázky
přistupuje katolická církev ve své věčné moudrosti k řešení problému opatrně a postupně, jsouc si vědoma, že unáhlený postup
by mohl věci spíše škoditi než prospěti a že i otázka mzdy jest
otázkou vývoje; vždyť sama hospodářská soustava není statická,
nýbrž podléhá stále dynamickým silám.
Bylo vytýkáno Církvi, že si začala všímat osudu dělnictva
Charles Gide, »Zásady národního hospodářství«, Knihovna spolku posluchačů vysoké školy obchodní v Praze, sv. 1. Přeložili Dr. Jan Stocký
a IngC. Zdeněk Pokorný. Str. 497.
30) Dr. Karel Engliš, op. cit., str. 426.
31) Heinrich Pesch, op. cit., Bd. V., str. 617.
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teprve tehdy, když jeho bída byla zjištěna socialistickou naukou
a že se o to zajímala ze strachu před socialismem. Jisto jest, že
právě otázka spravedlivé mzdy má za sebou už dlouhé dějiny, které
sahají dále, než kam vůbec spadá vznik národního hospodářství.
Byla předmětem velmi čilého badání všech kanonistů středověku,
kteří pokládali za spravedlivou mzdu onu mzdu, jež dává dělníkovi
přesnou protihodnotu vykonané práce32). Jejich formulace byla
sice nejasná pro nedostatek tehdejších národohospodářských vědomostí, ale nelze přehlížet, že zde byl zájem o spravedlnost pro pracujícího člověka, i když tehdy námezdných dělníků v dnešním slova
smyslu nebylo.
Námitka socialistů je vyvrácena dějinami katolického sociálního hnutí. Především to byl Lev XIII., jenž nečekal až se stane
papežem, aby se zajímal o sociální otázky vůbec a aby pranýřoval
sociální přestupky co nejpřísněji a nejdůrazněji tak jako nikdo
jiný. Už jako arcibiskup v Perugii ukázal na zhoubné následky
hospodářského liberalismu ve svém spise „Církev a civilisace" z r.
1878, kde žádá „zákonodárství, které by udělalo konec tomuto obchodu bez lidskosti".
Encyklika není příručkou sociálních dějin ani pojednáním národohospodářským, protože Lev XIII. nepokládal za nutné, aby se
zmiňoval o všem tom, co katoličtí sociologové napsali a uskutečnili
už před rokem 1891. I hlavní these encykliky „Rerum no varum"
byly prostudovány na jeho žádost dávno před jejím vydáním skupinou odborníků, kteří se sešli mezi rokem 1883 a 1891 v Římě
a později ve Friburgu (Švýcarsko) za předsednictví Möns. Mermillioda. Tato skupina t. zv. „Friburská Unie", nedělala nic jiného,
než precisovala nauku a sociální programy vypracované dávno
před tím předními katolickými sociology. Vedlo by nás daleko,
kdybychom zde probírali dějiny katolické sociální nauky. Stačí jen
jmenovati několik jmen z různých zemí. Mezi prvními jest německý biskup Ketteler, kterého Lev XIII. v jednom rozhovoru
s Möns. Decurtins nazval „svým slavným předchůdcem". Nuže,
Ketteler byl současník Marxův a Lassallův, a už v roce 1848, kdy
vyšel komunistický manifest, vyslovil v mohučské katedrále sociální požadavky, které, porovnány s encyklikou „Rerum no varum", úplně odůvodňují výrok Lva XIII.33). Vždyť nechyběli lidé,
kteří tehdy obvinili von Kettelera z toho, že udržoval styky s Lassallem a že byl dokonce jeho zastáncem. Nebyla to sice pravda, ale
s2)

Charles Gide, op. cit., str. 499.
G. C. Rutten O. P., »La doctrine sociale de TEglise«. Les éditions du
Cerf et la Pensée eatholique, Liege, 1932, str. 41.
**) Heinrich Pesch S. J., op. cit., Bd. I., str. 346.
M)
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dokazuje to jen tolik, že si už tehdy katolická sociální nauka intensivně všímala sociálních otázek34). Sledujeme-li však dále život
tohoto velkého biskupa, vidíme jasně, že sociální otázky naprosto
nebyly monopolem socialismu. Současně s hlavními událostmi socialistické theorie a praxe minulého století a někdy i před nimi,
zvedl se už hlas Kettelerův a s ním i hlas jiných katolických sociologů, žádající spravedlnost pro dělnictvo. Tak o tři roky dříve, než
vyšel první svazek Marxova „Kapitálu" (1867), shrnul biskup von
Ketteier sociální požadavky s nejostřejší kritikou liberalismu ve
svém spise „Dělnická otázka a křesťanství" z roku 1864, nehledíc
k četným článkům roztroušeným v různých časopisech. Vedle něho
působil Franz Hitze a četní jiní. V Rakousku to byl hlavně sociální
program barona von Vogelsanga, který předvídal už před více než
50 lety sociální pojištění a pranýřoval nespravedlnosti, páchané na
dělnících Židy v Haliči a na Moravě. Ve Švýcarsku to byl jmenovaný už Möns. Decurtins, profesor friburské university, od něhož
vyšel popud ke svolání I. mezinárodního sjezdu pro zákonnou
ochranu dělnictva v roce 1890. Ve Francii Comte de Mun a Marquis
de la Tour du Pin propagovali už od roku 1875 katolický sociální
program v časopise „L Association catholique". A kdo neslyšel
0 kardinálu Manningovi, který roku 1887 zasáhl při stávce v Baltimoru a roku 1889 při stávce dělníků v londýnských loděnicích?
1 Belgie se řadí mezi první země známým katolickým sjezdem
v Malines v roce 1864.
Nejsme ani v nejmenších rozpacích, máme-li uvésti další
jména: de Pascal, Verhaegen, Brant, Lorin, Toniolo, Kuefstein,
Liechtenstein, Ratzinger, Beck, Feigenwinter, Kostanecki, Weiss,
Albertus, Schrijers, Schaepman, Aalberse, Antoine, Vermeersch,
Rutten, Overbergh, Nicotra, Benigni, van Gestel, Bruin, Lehmkuhl,
Cathrein, Costa-Rossetti, Biederlack a mnohá jiná.
Všude a dávno před vydáním encykliky „Rerum Novarum"
byly projednány hlavní sociální problémy a tím i problémy mzdy.
Lev XIII. shrnul pojem spravedlivé mzdy v slovech, že „je vždy
v platnosti cosi z přirozené spravedlnosti. . ., že totiž mzda musí
stačiti k výživě dělníka, arci dělníka střídmého a umravněného"35).
Lev XIII. se však ještě, a to jistě ne bez úmyslu, nevyslovil
expressis verbis pro mzdu, která má krýti mimo potřeby dělníka
i potřeby rodiny, o čemž mluvila už tehdy velká řada katolických
sociologů. Pravděpodobně nepokládal tehdejší dobu ještě za zralou
pro definici spravedlivé mzdy v tomto smyslu. Nicméně ji lze ne35) »Encyklika Lva XIII., Rerum novarum«. Přeložil Dr. Bedřich Vašek.
II. vyd., Olomouc 1935, str. 34.
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přímo odvozovati z jeho encykliky. Uznává-li, že ,,žádný lidský
zákon nemůže člověku odnímali přirozené a původní právo na manželství", že „je přesvatým zákonem přírody, aby otec poskytl výživu a všeliké vzdělání dětem, které zplodil", vyslovil-li konečně
jménem přirozené, t. j. směnné spravedlnosti požadavek mzdy stačící na výživu střídmého a počestného dělníka a mluvil-li v zápětí
o mzdě, která má stačiti na to, aby dělník „mohl slušně vydržovati
sebe, svou manželku a svou rodinu", bylo na dosah ruky, aby v tom
většina katolických sociologů viděla už přiznání k tomu, co nazvali
„rodinnou mzdou". A konec konců, odsoudil-li nezdravou práci žen
a dětí, nutně předpokládal takovou mzdu u muže, která by stačila
sama o sobě na jejich výživu36).
b) Pojem spravedlivé mzdy.
Po vydání encykliky „Rerum No varum" se rozvířila samozřejmě rozprava o pojmu spravedlivé mzdy ještě více, čímž se vytvořily také zralejší podmínky pro konečné rozhodnutí v této
otázce. Pius XI. v encyklice „Quadragesimo Anno", a ovšem už
předtím v encyklice „Časti Connubii" skutečně definitivně rozhodl
0 rozsahu spravedlivé mzdy37). Prohlašuje slavnostně, že „především", tedy kromě jiných hledisek, jak ihned uvidíme, „má se dělníku poskytnouti mzda taková, aby stačila, aby mohl uživiti sebe
1 svou rodinu". Dále pak prohlašuje, že „vší mocí jest usilovati
o to, aby otcové dostávali mzdu dostatečnou k tomu, aby slušně
stačila na krytí společných potřeb rodiny. Nebude-li toho možno
vždy dosíci za poměrů současných, sociální spravedlnost vyžaduje,
aby se co nejdříve zavedly nápravy, kterými by se zabezpečila
k a ž d é m u o d r o s t l é m u dělníku taková mzda"38).
Zde jest vysloven požadavek, aby mzda dělníka, jak ženatého,
tak i každého odrostlého, tedy i neženatého, stačila na výživu jeho
a jeho rodiny. Tomu se říká v běžné mluvě „rodinná mzda" na rozdíl od rodinných příplatků, o které se zvyšuje mzda jen skutečného otce rodiny podle počtu rodinných příslušníků. Někteří mluví
v prvním případě o „absolutní" rodinné mzdě, která nepřihlíží
k tomu, zda má dělník skutečně rodinu, či nikoli, a v druhém případě to nazvali „relativní" rodinnou mzdou, ježto právě přihlíží ke
skutečným břemenům39).
Jisto jest, že název „rodinné mzdy" zavdal podnět k nedorozuměním nejenom s mimokatolickými kruhy, které rodinné pří30)

»Rerum no varum«, op. cit., str. 34—35.
»Casti connubii«, op. cit., str. 55.
3S) »Quadragesimo anno«, op. cit., str. 32.
39) »L'encyclique Quadragesimo anno«, op. cit., str. 177.
37)
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dávky nazývají vesměs rodinnou mzdou, ale i s katolickými sociálními pracovníky. Tak se mohlo státi, že si navzájem úplně zbytečně
vytýkali nepřesnost pojmů, ač šlo nanejvýše o nepřesnost terminologickou, neboť obě strany myslily jedno a totéž40).
Jistě zaráží skutečnost, že encyklika tohoto názvu zásadně vůbec neužívá, takže s tohoto hlediska není předpisu pro užívání názvu „rodinná mzda" v jednom nebo v druhém smyslu, a dá se nanejvýše předpokládati tichou dohodou podle zvyklostí katolických
sociologů; jinak jest však třeba doprovázet! název „rodinná mzda"
určitým výkladem, dokud nebude tento název uznán oficielně nebo
všeobecně za odborný výraz. Ani „Code social" z roku 1927 a z r.
1933 neužívá názvu „rodinná mzda"41).
Jistě měl Svatý Otec určité a vážné důvody, že v encyklice
nepoužil tohoto názvu, a právem lze předpokládati, že se obával,
aby nejasností termínu netrpěla podstata věci, o kterou mu nejvíce šlo.
Skutečně už fakt, že se tak lehce zaměňují rodinné přídavky
s tak zv. „rodinnou mzdou", svědčí o tom, že tento název není tak
přesný, aby znamenal mzdu v této výši pro každého, i neženatého
dělníka; hlavně jde o to, aby se tento jeho nárok odvozoval ne ze
skutečné existence rodiny, nebo jen z jeho potřeby, nýbrž ze samotného, to jest sociálního rázu jeho práce.
Už P. Pesch poukazuje v V. díle svého „Lehrbuch der Nationaloekonomie" na nepřilehavost názvu „rodinné mzdy" (Familienlohn, salaire familial). Hned na začátku zmíněné kapitoly upozorňuje na to, že „název není volen dobře potud, pokud mzda nepřísluší ani se nevyplácí rodině, nýbrž dělníkovi"42). Název „rodinná
mzda" naznačuje právě to, čemu jsou nejblíže rodinné příplatky
a čím nemá býti spravedlivá mzda.
Svatému Otci šlo právě o to, aby tento požadavek spravedlivé
mzdy, jak ji zásadně nazývá, byl zřejmě a výlučně odvozován ze
samé práce dělníkovy jako nárok, který přísluší pouze jemu, třeba
svobodnému, a nikoli rodině.
Ostatně i u katolických sociologů najdeme název „rodinná
mzda" v obojím smyslu. Tak prof. Vašek ve svém díle „Spravedlnost v životě hospodářském" po rozboru rodinných přídavků, které
se vyplácejí o t c ů m rodiny a které nazývá „rodinnou mzdou",
10) »Rozpravy«, roč. II., č. 7—8: »Nutnost studia sociálních encyklik:
rodinná mzda«, str. 195: »Jest ovšem bezpochybné, že prvý způsob rodinné
mzdy není vůbec rodinnou mzdou«.
41) »Sociální zákonník: ako sa diva Církev na sociálnu otázku?« Přeložil
Dr. Justin Štibraný. Knižnica »Slováka«, č. 15, Bratislava 1935, str. 73—77.
42) Heinrich Pesch, op. cit., Bd. V., str. 635.
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pokračuje takto: „Rodinná mzda však může býti poskytnuta
i j i n ý m způsobem: že se totiž v celku platí mzda taková, aby
stačila na výživu průměrné rodiny; je-li dotyčný zaměstnanec svobodný nebo ženatý, to je jeho věc .. ."4S).
Naproti tomu Nell-Breuning se vyslovuje pro název „rodinné
mzdy" p o u z e v plné výši spravedlivé mzdy.
Nezáleží tedy na názvu, nýbrž na podstatě věci; v každé zemi
by to mohli nazvati jinak, tak, jako to dovoluje výraznost té které
řeči; hlavně záleží na tom, že požadavkem sociální spravedlnosti
podle Sv. Otce jest, že spravedlivá mzda má stačiti na výživu dělníka i jeho rodiny, ať už tuto rodinu založil či nikoli. Proto jest
nejsprávnější mluviti důsledně jen o spravedlivé mzdě, tím spíše,
že Svatý Otec výslovně upozorňuje na to, že spravedlivá mzda se
má říditi podle různých zřetelů, ne pouze jednoho. Těchto zřetelů
může býti ještě více než je uvedeno v encyklice; Sv. Otec tam
uvádí tři zřetele jako hlavní: nejenom p o t ř e b y d ě l n í k a a
j e h o r o d i n y , nýbrž i h o s p o d á ř s k ý s t a v p o d n i k u
a p o t ř e b y o b e c n é h o blaha.
c) Odůvodňování spravedlivé mzdy.
a) I n d i v i d u á l n í a s o c i á l n í s t r á n k a p r á c e .
Tomu výkladu však nelze rozuměti bez znalosti předchozích
vývodů o dvojí stránce lidské práce, která má totiž právě tak jako
vlastnictví stránku individuální a sociální; zvláště to platí, jak říká
Svatý Otec, o té práci, která je pronajímána jinému. „Neboť kdyby
neexistoval opravdu sociální organismus, kdyby sociální a právní
řád n e c h r á n i l v ý k o n p r á c e , kdyby různé živnosti, jež
na sobě navzájem závisejí, m e z i s e b o u n e b y l y v e s h o d ě
a n e d o p l ň o v a l y se, kdyby se — a to je ještě důležitější —
rozum, majetek a práce nesdružovaly a nebyly jakousi jednotkou,
pak by lidské přičinění nemohlo nésti ovoce. Nebude tedy možno
práci spravedlivě zhodnotiti a oceniti ji tak, jak zasluhuje, nebude-li
se počítati s její povahou individuální i sociální. Z této dvojí povahy, jež jest od přirozenosti práci vtisknuta, vyplývají pak velmi
důležité důsledky, jimiž se má říditi a podle nichž se má stanovití
výše mzdy."44)
V čem je práce individuální ? V tom, že v důsledku positivního
božího příkazu jest práce positivní mravní povinností pro každého
43) Dr. Bedřich Vašek, »Spravedlnost v životě hospodářském«, Křesťanská sociologie, díl II., Praha 1931, str. 309.
46) »Quadragesimo anno«, op. cit., str. 46.
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jednotlivce, povinností, kterou člověk splňuje různým způsobem
podle potřeb, zvyklostí, věku atd. Mimo to je práce nutností pro
většinu lidí, je to jediný způsob, aby se žilo a aby se dalo žiti.
V čem záleží sociální stránka práce ? Dokud primitivní člověk
vyráběl jen tolik, kolik spotřeboval, a spotřeboval tolik, kolik vyrobil, nebyla tato stránka jasná. Ale brzy, ještě v primitivním
období, jakmile se jeden člověk sdružil s jiným, nastala už dělba
práce, stalo se, že každý vyráběl jen určitý předmět a vyráběl toho
víc, než sám spotřeboval. A tak obíhalo na trhu určité množství
hospodářských statků: práce se stala činitelem sociálního blahobytu. Zvláště pak sdružování v práci dodává jí sociální ráz,
a to už i dříve, hlavně však v moderním hospodářském řádu, a vyžaduje vnitřního souladu a rovnováhy všech činností. Konečně jest
práce sociální svým účelem, jelikož člověk má přispívati a přispívá
skutečně k dobru celku. Právě jen „ j e d n o t o u r o z u m u , maj e t k u a p r á c e", jak krásně říká Svatý Otec, nese lidské přičinění ovoce.
V této souvislosti se však můžeme opříti také o to, co jsme ne
bez úmyslu obšírně vyložili o významu rodiny s populačního a
hlavně hospodářského hlediska. Právě hospodářské úkony rodiny
nabývají, jak jsme viděli, bezprostředního významu pro celkové
národní hospodářství, hlavně pak pro posílení národního důchodu a snížení průměrných životních nákladů. Zde máme nový
klasický, dosud málo užívaný důkaz pro význam dělníkovy práce
po její sociální stránce, právě v tom, že udržuje tak důležitou hospodářskou jednotku, jakou jest rodina, která jest mnohem jistějším a odolnějším prvkem než kterýkoli jiný výrobní a spotřební
podnik.
ß) S m ě n n á a s o c i á l n í

spravedlnost.

Než budeme odvozovati určení mzdy ze sociální stránky práce,
bude nutno vysvětliti dva druhy spravedlnosti, totiž s m ě n n o u
s p r a v e d l n o s t (Tausch- und Verkehrsgerechtigkeit) a s o c i á l n í s p r a v e d l n o s t , anebo s p r a v e d l n o s t o b e c n é h o b l a h a (Gemeinwohlgerechtigkeit).
S pojmem sociální spravedlnosti se nesetkáváme u Lva XIII.;
vyskytuje se teprve u Pia XI., který takto schválil název, který byl
užíván katolickými sociology už delší dobu. Je-li nový název, není
nový jeho pojem a obsah, vždyť už sv. Tomáš mluví o v š e o b e c né n e b o z á k o n n é s p r a v e d l n o s t i , míní tím však stejnou věc45).
45 )

G. C. R u t t e n O. P., op. cit., str. 68.
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Bohoslovci thomistické školy rozlišovali mezi jednotlivostní
spravedlností (iustitia particularis) a všeobecnou spravedlností
(iustitia generalis nebo legalis).
První obsahuje spravedlnost směnnou a distribuční. S m ě n n á s p r a v e d l n o s t (iustitia commutativa) jest výlučně mezi
oběma směnnými stranami, v našem případě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a žádá, aby zaměstnavatel dal zaměstnanci
odplatu, odpovídající pracovnímu výkonu. D i s t r i b u č n í s p r a v e d l n o s t (iustitia distributiva) poskytuje každému členu společnosti právo, aby autorita s ním zacházela podle jeho schopností
a podle jeho potřeb.
V š e o b e c n á s p r a v e d l n o s t (iustitia generalis, nazvaná i iustitia legalis, poněvadž jest vymezena zákonodárstvím) -— představuje požadavky obecného blaha společnosti,
míru a sociálního řádu a obrací se přímo na o d p o v ě d n é
p ř e d s t a v i t e l e společnosti. Ale i ostatní členové společnosti
jsou jí vázáni potud, že nesmějí podniknouti nic, co by uskutečnění
sociální spravedlnosti překáželo nebo zabraňovalo, na př. tím,
že by se všelijak znemožňovala opatření, mířící k uskutečnění požadavku obecného blaha. Jinak se o uskutečnění této spravedlnosti
musí postarati přímo ti, kdož odpovídají za chod hospodářství.
Encyklika Quadragesimo Anno podřizuje vyměření mzdy
p ř í m o s m ě n n é s p r a v e d l n o s t i : v ý š e m z d y je totiž
hlavně otázkou obou smluvních stran. Výslovně to říká Pius XI.
v III. oddílu encykliky, kde shrnuje hlavní rysy II. oddílu: „Vzájemné vztahy kapitálu a práce se mají upraviti podle zásad přesné
spravedlnosti, jež se nazývá s m ě n n á a napomáhati má při tom
křesťanská láska."46)
d) Trojí zřetel při stanovení spravedlivé mzdy.
Problém stanovení spravedlivé mzdy formuloval nejjasněji
Nell-Breuning S. J. těmito otázkami: jak může býti stanovena
m z d a , která by ve smyslu směnné spravedlnosti odpovídala hodnotě pracovního výkonu? Tím, že se přihlíží nejen k individuálnímu, ale i k sociálnímu rázu práce. Jak jest však třeba postupovati, aby se zjistila h o d n o t a p r a c o v n í h o v ý k o n u se
zřetelem k individuální a sociální stránce práce? Svatý Otec říká
výslovně, že zde rozhoduje více zřetelů. Než však přistoupíme
k těmto zřetelům, podle nichž se má říditi zhodnocení pracovního
výkonu, nutno ještě upozorniti na dřívější odstavec, velmi důležitý
pro správné pochopení těchto zřetelů.
46)

48*

»Quadragesimo anno«, op. cit., str. 46.
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O několik odstavců dříve Svatý Otec totiž prohlašuje důtklivě:
„Že se však při s t a n o v e n í s p r a v e d l i v é v ý š e m z d y
musí přihlížeti nikoliv k j e d n o m u , n ý b r ž k v í c e z ř e t e l ů m , to vyslovil moudře již Lev XIII. oněmi památnými slovy:
,Má-li se m z d a stanovití s p r a v e d l i v ě , nutno u v á ž i t i
n ě k o l i k v ě c í . ' Touto myšlenkou zcela poráží lehkomyslnost
těch, kdož se domnívají, že se tato velmi obtížná záležitost dá vyřešiti hravě, a přihlížejí při tom jen k j e d i n é zásadě nebo měřítku, a to ještě k zásadě zcela pochybené."47)
Encyklika udává tři zřetele, čímž ovšem nevyčerpává všechny
možnosti. Hospodářský řád jest ve stálém vývoji a postupem času
se mohou vyskytnouti nová hlediska. Svatý Otec nám výslovně
jmenuje jen tři hlavní hlediska, ke kterým je třeba m i m o j i n é ,
avšak bezpodmínečně, přihlížeti, totiž: životní potřeby dělníka
a jeho rodiny, únosnost podniku a potřeby obecného blaha, hlediska, kterých jest si povšimnouti s p o l e č n ě a n e j e d n o t l i v ě . Proto není správné mluviti o tak zvané „rodinné mzdě",
aniž by se upozornilo na ostatní hlediska, nebo pojednávati o všech
třech hlediscích, avšak jednotlivě a bez vzájemného odůvodnění47*).
Slova Svatého Otce jsou v tom ohledu nadmíru jasná.
a) Ž i v o t n í p o t ř e b y d ě l n í k a a j e h o r o d i n y .
Spravedlivá mzda, jak ji definuje Svatý Otec, se zdá býti na
první pohled mzdou podle potřeby (Bedarfslohn). Právem bylo namítáno, co je zaměstnavateli po tom, je-li dělník ženat a má-li děti
či nikoli. Bylo upozorněno na to, že jde o dvě různé věci, a to o osobní
práci dělníkovu a skutečnost, že dělník je také otcem rodiny. První
skutková okolnost patří zřejmě k námezdnímu poměru, druhá skutečnost je mu cizí. Tím, že dělník má rodinu, nezvyšuje se ještě jeho
pracovní výkon proti svobodnému dělníkovi. To ovšem, říkají, neznamená, že by bylo nevhodné, aby zaměstnavatel k tomu přihlížel
rodinnými příplatky, ale to jest pole charity a nemá co dělat s pracovní smlouvou. Týmž právem pak by bylo možno hlásati „spravedlivou mzdu" tvrzením, že ceny v obchodech by měly býti odstupňovány podle toho, kolik každý zákazník má dětí48).
Zde vysvítá nejvíce, jak název „ r o d i n n á m z d a " působil
nedorozumění a jak v každém vzbuzuje dojem č i s t é m z d y
p o d l e p o t ř e b y . Není však tomu tak: Svatý Otec žádá mzdu
v uvedené výši nejenom pro ž e n a t é h o , nýbrž p r o k a ž 47)

»Quadragesimo anno«, op. cit., str. 31.
»Rozpravy«, I. roč., č. 15, str. 197. P. F. Krus S. J., Sociální encyklika.
Quadragesimo anno, se stručným výkladem.
48) Charles Gide, op. cit., str. 500.
47a)
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d é h o o d r o s t l é h o d ě l n í k a , který nemá ještě rodinu, ale
jest v e v ě k u z r a l é m p r o m a n ž e l s t v í . Jde mu, nesmíme zapomenouti, o odproletarisování proletariátu, o to, aby si
dělník mohl ušetřit i pro budoucí potřeby rodiny, o to, aby se
i „proletáři" dopracovali nějakého majetku. Tím ovšem, že se mzda
má vyměřiti i pro hypothetické potřeby rodiny, t. j. pro k a ž d é h o odrostlého dělníka, i neženatého, přestává tato mzda býti
ryzí mzdou podle potřeby, t. j. mzdou diferencovanou, a s t á v á se
z ř e j m ě m z d o u p o d l e v ý k o n u , kterou Svatý Otec předpokládá jako samozřejmost, jenom že tyto potřeby udávají m í r u
p r o m z d u p o d l e v ý k o n u ; jak říká sám Pesch, obě zásady,
totiž v ý k o n n o s t a p o t ř e b a , jsou zde intimně spojeny.
Jak však odvozovati z poměru s m ě n n é s p r a v e d l n o s t i p o ž a d a v e k , že mzda má stačiti n e j e n o m na v ý ž i v u d ě l n í k a , nýbrž i na výživu j e h o r o d i n y ? Z o b o j í
s t r á n k y l i d s k é p r á c e , hlavně pak z e s o c i á l n í s t r á n ky. V současné hospodářské soustavě, o které Lev XIII. jasně
řekl, že kapitál bez práce znamená tak málo, jako práce bez kapitálu, jsou lidé odkázáni nejenom z nutnosti dané přírodou, nýbrž
v důsledku daných hospodářských předpokladů na to, aby žili
z pracovních důchodů. Zde už tato rovnice není odůvodněna jenom
mravně, nýbrž jde čistě o věcnou nutnost, poněvadž jinak by dělníci hladověli a celé hospodářství, i kapitál, by tím byl ohrožen.
To ovšem neznamená, že se tento požadavek, aby totiž mzda při
nejmenším kryla životní potřeby, odvozuje jen ze sociální stránky
práce, nýbrž, jak sám zdůrazňuje Svatý Otec, současně z individuální a sociální stránky, poněvadž i pro jednotlivého člověka
slouží práce k tomu, aby mu opatřila živobytí.
Jaká je tato životní potřeba dělníkova a z čeho se odvozuje?
Svatý Otec sám hned na začátku prohlašuje, že má stačiti na
výživu dělníka i jeho rodiny, při čemž odkazuje také na encykliku „Časti Connubii". Výslovně předesílá, že to není příkazem přirozeného zákona, aby rodina žila jen z důchodu mužova
(hlavně však v zemědělství, v živnostnictvu atd.). Ovšem tam —
a to je dnes všeobecným zjevem —, kde jest rodina skutečně odkázána jenom na důchod muže z námezdného poměru, tam Svatý
Otec zvedá hlas proti práci žen a dětí. Známe chmurné obrazy dělnických a stejně i úřednických rodin, kde už nelze vůbec mluviti
0 přirozeném stavu, nýbrž přímo o stavu nepřirozenosti. Jelikož
však pracovní výkon nezávisí na početním stavu rodiny, nemůže
se jeho hodnota měniti s počtem rodinných příslušníků: proto nelze situaci řešiti jinak než tím, že mzda k a ž d é h o odrostlého,
1 neženatého dělníka, má stačiti na výživu rodiny. Jak sám Nell377

Breuning vyzdvihuje, jde zde tedy o jasné přiznání ke mzdě podle
výkonu49).
Teď však nastane potíž, kterou nelze vyřešiti přímo ze samých
slov papežových, nýbrž jen jeho odvozeným výkladem. Tak to prohlašují nejrůznější katoličtí sociologové. Tento výklad najdeme
jak u Nell-Breuninga, tak i u ostatních, na příklad i v nejnovějším,
a to letošním výkladu encykliky „Quadragesimo Anno", kterou
pořídila za spolupráce nejvýznačnějších odborníků francouzských
„Action populaire"50). Zvláště za dnešních okolností není vyloučeno, že v mnoha případech podnik není naprosto s to, aby vyměřil
mzdu v této výši, takže by zhodnocení pracovního výkonu zůstalo
pod úrovní životních potřeb průměrné rodiny. Nebýt sociální
stránky lidské práce, nebylo by možno tento problém vůbec vyřešiti. Ale i s hlediska sociální stránky práce by se mohla vyskytnouti námitka, že jde o zřejmý rozpor, poněvadž s tohoto hlediska
má mzda stačiti na životní potřeby dělníka a jeho rodiny, a se
stejného hlediska nemůže býti vyplácena.
Encyklika „Quadragesimo Anno" řeší tuto potíž n e p ř í m o ,
ovšem ne po hmotné stránce, což by předpokládalo podstatný obrat
v celém národním hospodářství; a k tomu není encyklika, k tomu
jsou odborníci tohoto světa. Odstraňuje však tuto obtíž po stránce
pojmové.
Jak jsme již naznačili, rozeznává encyklika mezi s m ě n n o u
a mezi s o c i á l n í s p r a v e d l n o s t í . S prvního hlediska, které
jest výlučně na místě ve smluvním poměru mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem, by nemohla býti vyplacena spravedlivá mzda
podle encykliky, jestliže to nedovolují hospodářské poměry, za
které podnikatel nemůže. Nebylo by to jenom proti směnné spravedlnosti, žádati od něho takovou mzdu, nýbrž dokonce by se to
příčilo i obecnému blahu, jelikož by to mohlo vésti k ještě většímu
zhoršení hospodářských poměrů, což by bylo proti sociální spravedlnosti.
V této situaci existuje nárok na spravedlivou mzdu bezpodmínečně jen s hlediska sociální spravedlnosti. Dokud však veřejný
řád jest v rozporu se sociální spravedlností, to jest dokud hospodářské poměry nejsou upraveny tak, aby umožnily výplatu
mzdy, kryjící potřeby dělníka i jeho skutečné nebo jen hypothetické rodiny, tuto mzdu nelze požadovati od podnikatele na
základě směnné spravedlnosti. Zde existuje požadavek pro tuto
mzdu jen podmínečně, t. j. vznikne teprve tehdy, až hospodářské
49)

50)

O. v. Nell-Breuning, op. cit., str. 122.
»L'encyclique Quadragesimo anno«, op. cit.
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poměry budou takové, že umožní zaměstnavateli vyplácet! tuto
mzdu. Všichni katoličtí sociologové zdůrazňují, že jde jen o odvozený výklad slov papežových, který nevysvítá přímo z textu, ale
že je to jediný výklad, který může býti z něho odvozován; každý
jiný výklad by narážel na takové potíže a rozpory, že by se musil
dostati do přímého rozporu s encyklikou. To je důkaz, že jest třeba
přijmouti tento výklad s nejlepším svědomím a úplným vědeckým
přesvědčením. Ostatně třetí hledisko, jež zdůrazňuje potřeby obecného blaha, vlastně jen potvrzuje tento výklad51).
Shrnujeme: podle prvního zřetele má býti spravedlivá mzda
s hlediska směnné spravedlnosti a na základě jak individuální, tak
i sociální stránky práce taková, aby stačila na výživu každého odrostlého dělníka i jeho rodiny, ať tuto rodinu má nebo nemá. N ed o v o l u j í - l i t o h o s p o d á ř s k é p o m ě r y , pak je to požadavkem s o c i á l n í s p r a v e d l n o s t i ; je totiž povinností
lidí odpovídajících za obecné blaho, zavésti t a k o v é p o m ě r y ,
aby z a m ě s t n a v a t e l i u m o ž n i l y zhodnotiti lidskou práci
zejména vzhledem k sociální stránce práce na základě směnné
spravedlnosti tak, aby odpovídající mzda stačila životním potřebám každého odrostlého dělníka, to jest jeho osoby a jeho rodiny.
ß) Ú n o s n o s t

podniku.

Při stanovení výše mzdy se musí počítati i s e s i t u a c í
p o d n i k u a p o d n i k a t e l e . Zde je tedy znovu potvrzeno, že
mzda jest v poměru mezi z a m ě s t n a v a t e l e m a z a m ě s t n a n c e m o t á z k o u s m ě n n é s p r a v e d l n o s t i . Ovšem
nutno vyzvednouti, že tento odstavec nejenom připouští omezování
spravedlivé mzdy podle únosnosti podniku, nýbrž činí za tuto únosnost odpovědným jednak podnikatele samého, jednak i stát, který
by ho příliš zatížil hospodářsky neodůvodněnými břemeny:
„Při stanovení výše mzdy se musí počítati i se situací podniku
a podnikatele; neboť bylo by nespravedlivé vymáhati mzdu příliš
vysokou, jakou by nemohl podnik platiti, leč za cenu vlastního pádu
a z toho vyplývající pohromy pro dělnictvo. Arci, má-li menší zisk
pro svou loudavost, lenost nebo pro netečnost k pokroku technickému nebo hospodářskému, nesmí se to považovati za spravedlivý
důvod ke snížení dělnické mzdy. Nemá-li pak podnik sám dostatečných důchodů, které by stačily na placení spravedlivé mzdy dělnictvu, protože buď jest utiskován nespravedlivými břemeny nebo
je nucen prodávati vyrobené zboží pod spravedlivou cenou, tož i ti,
51) O. v. Nell-Breuning, op, cit., str. 123—124. »L'encyclique Quadragesimo anno«, op. cit., str. 173—174.
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kdo jej takto pronásledují, dopouštějí se těžké viny; neboť olupují
o spravedlivou mzdu dělníky, kteří dohnáni nezbytností, musí se
spokojiti mzdou nižší, než by spravedlivě zasluhovali."52)
Můžeme-li se naučiti v encyklice pojmové přesnosti a důslednosti myšlenkového postupu, zde se naučíme reálnému myšlení,
které neztrácí souvislost se skutečností, jíž jest společný zájem
zaměstnavatele a zaměstnance. Výplata plné spravedlivé mzdy, jež
by vedla podnik ke zhroucení, zničila by práci, která jest právě
pramenem mzdy. Svatý Otec zde mluví o dvou případech:
1. Podnik to zavinil sám svou ledabylostí a nezájmem o technický pokrok. Zastaralost strojů, pracovních method a obchodní
reklamy lze dohoniti větším přičiněním podnikatele. Mohou býti
ovšem i jiné nedostatky vážnějšího druhu, na př. nedostatek kapitálu u menších podniků, nepříznivá zeměpisná poloha hlavně při
vzdálenosti surovin, konečně podniky, které se rozrostly do rozměrů gigantických, neodpovídajících hospodářským předpokladům, podniky překapitalisované nesprávnými nebo spekulačními
výpočty, pracující s nadměrně velkým kapitálem nebo příliš tíživými závazky, zvláště při přílišné závislosti na čistě finanční kontrole bank (což jest zvláště závažné pro československé poměry,
kde jest průmysl stále v područí peněžnictví a tedy veden finančními a nikoli podnikatelskými hledisky).
2. V druhém případě může býti podnik zatížen příliš velkými
fiskálními břemeny nebo se může dostati do těžké situace v důsledku měnového zhroucení nebo soutěže ciziny, zvláště v případě
„dumpingu" jak cenového, tak i mzdového. V obou případech vidí
encyklika jediné východisko v solidaritě mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem a hlavně za přispění těch, kdož jsou odpovědni za
obecné blaho, to jest státu a všech jeho orgánů, a dokonce i v mezinárodní hospodářské a sociální součinnosti různých států. Jsou
ovšem přípustné i obranné prostředky země v mimořádných okolnostech, které někdy nutně vyžadují určitého uzavření oproti cizině; sem spadají snahy autarkické, které chtějí vyprostiti zemi
z politického područí, vyplývajícího velmi často z monopolního postavení hospodářsky silných států. Zde jest ovšem třeba rozhodovati se od případu k případu nejenom podle situace, nýbrž podle
toho, jak se tyto obranné prostředky provádějí.
y) P o t ř e b y

obecného

blaha.

Třetím důležitým hlediskem pro stanovení výše spravedlivé
mzdy jsou konečně p o t ř e b y o b e c n é h o b l a h a . Zde žádá
52)
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Svatý Otec, aby mzdová politika byla na základě sociální stránky
práce p ř i z p ů s o b e n a c e l é m u n á r o d n í m u h o s p o d á ř s t v í , ale také aby sama ř í d i l a h o s p o d á ř s t v í z e m ě ;
vzájemná souvislost mezi obojím jest příliš jasná: mzdové sazby
jsou úzce spjaty s výrobou, se směnou statků a se spotřebou,
a jestliže neodpovídají dané hospodářské situaci (jsou-li totiž příliš
vysoké nebo příliš nízké v poměru k průměrnému důchodu všech
občanů), může to neblaze působit zpětným vlivem na výrobu, tedy
i na práci a přivoditi nezaměstnanost.
Jestliže jsou mzdy příliš n í z k é , klesá kupní síla malých
spotřebitelů, kteří svým velikým počtem představují velkého spotřebitele, obchod se zpomaluje, průmysl jest nucen zastaviti svůj
vzrůst, je třeba omeziti nebo dokonce zastaviti výrobu, a máme
nezaměstnanost. Jsou-li příliš v y s o k é , zhroutí se po určité
době únosnost podniku a dojde tak ke stejnému zjevu jako v případě mezd příliš nízkých, s konečným výsledkem nezaměstnanosti.
Konečně dává encyklika všeobecné směrnice pro moudrou
mzdovou politiku tím, že vytyčuje konečný cíl hospodářské činnosti
sociálního organismu, to jest opatřiti všem souhrn statků v dostatečném množství a správně rozdělených tak, aby se každý mohl
povznésti k onomu stupni civilisace a kultury, který usnadňuje
uplatnění všech mravních a náboženských ctností.
Toho však nelze dosíci, jak výslovně upozorňuje Svatý Otec,
jinak, než r o z u m n ý m p o m ě r e m mezi různými druhy mezd,
na př. průmyslových a zemědělských mezd, a také výdělky živnostníků, obchodníků, zemědělců atd. Zvláště odsuzuje v této souvislosti
každý hospodářský režim, který jde jen za ziskem, tak zvláště v případě finanční spekulace, která neřízenou nadvýrobou, nezákonnou
soutěží a vykořisťováním dělníků působí nejtěžší poruchy na trhu;
nejdůrazněji zde vystupuje proti liberalistickým praktikám, proti
individualismu výroby a směny.
Víme, že Svatému Otci leží na srdci odproletarisování proletariátu úpravou spravedlivé mzdy. Nejnovější zkušenosti v otázce
nezaměstnanosti vedly však Svatého Otce k dalšímu prohloubení
pojmu spravedlivé mzdy v tom smyslu, že se mu otázka nezaměstnanosti jeví právě tak důležitou jako problém odproletarisování.
Zde přímo předběhl nejnovější zkušenosti, když řekl, že „je známo,
že i mzdy příliš nízké i příliš vysoké bývaly příčinou nezaměstnanosti"53). Zkrátka jsou správné jak nauky o kupní síle, od jejíhož
zvýšení se očekává hospodářské oživení, tak i nauka o výrobních
46) »Quadragesimo
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nákladech, podle níž mzda tlačí na výrobu i na hospodářské poměry. Ovšem i zde působí navzájem o b ě skutečnosti.
Konečně ukazuje Svatý Otec na třetí a poslední díl encykliky,
který jest vlastně jejím srdcem, jež nese právě titul tohoto III.
dílu: „Obnova hospodářského řádu", nejenom správným rozdělením statků, úpravou spravedlivé mzdy, nýbrž i reformou všech
zařízení a mravů, t. j. zavedením stavovského zřízení...
e) Výše spravedlivé mzdy jako výslednice všech tří hledisek.
Probrali jsme hlavní tři hlediska, ke kterým je třeba přihlížeti
při stanovení mzdy. Teď jde o to, jak spojití všechna tři hlediska
tak, abychom byli s to zjistiti spravedlivou mzdu. Zde vysvítá teprve obtížnost tohoto problému, který nelze řešiti „hravě", jak říká
sám Svatý Otec. Zdálo by se, že by každé hledisko mohlo vésti k jinému výsledku při vyměření spravedlivé mzdy: první hledisko žádá.
mzdu, která by stačila p ř i n e j m e n š í m na výživu dělníka a jeho
rodiny, druhé hledisko dovoluje n e j v ý š e takovou mzdu, která by
odpovídala únosnosti podniku. Nell-Breuning projednává právě
tento nejtěžší problém tímto myšlenkovým postupem54). Což kdyby
ne j n i ž š í mzda podle prvního hlediska byla vyšší než ne j v y š š í
přípustná mzda podle únosnosti podniku? A jak můžeme očekávat,
aby mzda, vyvážená třetím hlediskem potřeb obecného blaha, to jest
o h l e d y na p r a c o v n í a v š e o b e c n ě h o s p o d á ř s k é
p o m ě r y , souhlasila jak s potřebami dělníkovy rodiny, tak
i s únosností podniku?
Samozřejmě je to možné jen tehdy, není-li porušena celková
situace národního hospodářství. Je-li však mzda, kryjící potřeby
rodiny, nad únosnost podniku, pak to znamená, že je v hospodářském organismu něco nezdravého, a tu jest p o ž a d a v k e m soc i á l n í s p r a v e d l n o s t i i p o v i n n o s t í č i n i t e l ů , odp o v ě d n ý c h z a o b e c n é b l a h o , přivésti hospodářský organismus do pořádku a do rovnováhy, která potom, právě vnitřní
souvislostí všech složek a zájmů, přivede spravedlivou mzdu na
úroveň odpovídající i únosnosti podniku.
Jsme zase u toho, co bylo řečeno v první části této práce,
totiž, že spravedlivá mzda n e n í l í b i v o u f r á z í , nýbrž že
vyžaduje o d b o r n ý c h z n a l o s t í a především dokonalé ovládání hospodářského dění. Zde se ovšem už dotýkáme technické
stránky problému, kterou encyklika n e v y ř e š i l a a n e c h c e ,
ba ani n e m ů ž e v y ř e š i t i, ponechávajíc tento úkol vědomě
odborníkům a odpovědným činitelům světského řádu. Encyklika.
54)
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jen dala všeobecně platné směrnice pro stanovení spravedlivé
mzdy, a ani v nejmenším neměla v úmyslu řešiti tuto otázku po
technické stránce.
Z toho také vysvítá, že prováděti, uskutečňovati papežské encykliky, zvláště v otázce spravedlivé mzdy, nebo tak zvané rodinné
mzdy,, znamená přetvořiti hospodářské poměry společnosti tak,
aby se spravedlivá mzda podle minimální výše potřeb dělníka a rodiny kryla s maximální mzdou podle únosnosti podniku a odpovídala požadavkům obecného blaha, jinými slovy znamená to prováděti především hospodářskou politiku v nejširším slova smyslu.
Kdo myslí, že uskutečňuje zásady papežské encykliky tím, že
jenom okrašluje politický nebo sociální program lákavým požadavkem tak zvané rodinné mzdy, že jenom volá po uskutečnění
„rodinné mzdy" a spokojuje se tvrzením, že mzda má stačiti na
výživu dělníka a jeho rodiny, při tom se však ohání jenom názvem
tak zv. „rodinné mzdy", ten nepochopil ani slov ani ducha encykliky „Quadragesimo Anno".
Kdo však dovede usměrniti hospodářské dění do správných
kolejí, kdo dovede důvtipně vymýšleti různá zařízení, jež napravují
alespoň po dobu krise nedostatky mzdy, pokud nestačí na výživu
rodiny dělníkovy, a tím pomalu, ale jistě připravuje půdu pro konečné zdomácnění a uskutečnění plně spravedlivé mzdy — opakuji,
že tak veliké reformy se nedají provésti překotně a bez určitého
vývoje — ten provádí a uskutečňuje encykliku „Quadragesimo
Anno" věrně podle jejích zásad a jejího ducha.
f ) Rodinné příplatky.
Právě v této souvislosti poznamenává Svatý Otec, že „nebude
od místa vzdáti zde zaslouženou chválu všem těm, kdo důmyslně
a s úspěchem budovali plány a zkoušeli různé cesty k tomu cíli, aby
se mzda pracovní tak přizpůsobila břemenům rodiny, aby, přibylo-li rodiny, rostla i mzda; a v případě, že by došlo k mimořádným potřebám, aby se čelilo i jim" 55 ). Jde jak známo o rodinné
příplatky, které ovšem nejsou ještě spravedlivou mzdou, jak jsme
o ní právě pojednali.
Rodinné příplatky přicházejí v úvahu ve dvou případech. Především jako provisorní náprava, dokud nelze z důvodů, které jsme
široce probrali, uskutečniti plnou spravedlivou mzdu. Rodinné příplatky budou však na místě i po uskutečnění spravedlivé mzdy,
poněvadž spravedlivá mzda kryje jen životní potřeby dělníka a
průměrné rodiny, to jest rodiny s průměrným počtem dětí, který
46) »Quadragesimo
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odpovídá průměrně danému populačnímu stavu země, řekněme
u nás rodině s dvěma dětmi. Lze předpokládati a bude třeba starati se o to, aby bylo zase dosti rodin s více než dvěma dětmi.
V tomto případě ovšem průměrná mzda nemůže stačiti a nastoupily by rodinné příplatky jako doplnění spravedlivé mzdy.
Bohužel máme k uskutečnění spravedlivé mzdy ještě daleko.
Mezitím se však dají uskutečniti alespoň rodinné příplatky, a že
se tak děje, ukazuje celá řada států.
Systém rodinných příplatků byl zdokonalen tak zvanými rodinnými vyrovnávacími pokladnami, a to už roku 1917 důmyslným
návrhem dvou francouszkých sociologů Desehampse z Rouenu
a Romaneta z Grenoblů, a jsou snad nejšťastnějším sociálním vynálezem francouzským56). Vyrovnávací rodinné pokladny odstranily totiž největší námitku, která byla vznesena proti rodinným
příplatkům v případě dělnického zaměstnání, kde místo není definitivně zajištěno jako u státu a jiných nucených svazků, kde rodinné příplatky vznikly skutečně už dříve: bylo jim totiž vytýkáno,
že by se tím ztížila posice dělníka s rodinou, že by zaměstnavatel
dával přednost svobodnému dělníkovi, jakožto lacinější pracovní síle.
V továrnách, náležejících podle úmluvy k vyrovnávací rodinné
pokladně, platí se dělnictvo bez ohledu na rodinný stav. Současně
však každá sdružená pokladna platí podle počtu svého zaměstnanectva — lhostejno, zda svobodného nebo ženatého — příspěvky
do společné pokladny. Tam se přihlašují otcové rodin a dostávají
ke své tovární mzdě ještě rodinné příplatky. Tím se dosáhne toho,
že náklad na rodinné příspěvky jest rozvržen na továrny rovnoměrně a továrník nemá již tolik zájmu, aby dostal ženaté dělníky
ven z továrny, a přece tito dělníci příspěvky dostávají.
O dějinách rodinných příplatků v různých zemích skýtají dokonalý přehled dva svazky, vydané roku 1936 Mezinárodním úřadem práce „Les services sociaux"57).
Vedlo by nás příliš daleko, kdybychom zde probírali rodinné
příplatky v různých zemích. Jsou rozšířeny víc než bychom myslili.
Chci jen krátce uvésti, že na prvním místě je tu Francie, kde byly
zavedeny už roku 1918, a Belgie, kde byly zavedeny roku 1921,
nehledíme-li k veřejné službě, kde se rodinné příplatky, jak už
řečeno, vyskytly mnohem dříve. Z dalších států nutno uvésti Itálii,
Holandsko, Rakousko, Luxembursko, Polsko, Švýcarsko. Ve všech
5e)
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těchto státech a některých jiných se vyskytují více méně omezeně
v určitých odvětvích průmyslových nebo peněžních a v nejrůznějších formách a kombinacích. Veřejnou správu zde vynecháváme.
Letos však v tom předstihla i samou Francii a Belgii Itálie58)
velkorysým zavedením povinných rodinných příplatků pro všechny
obory bez výjimky. Právě díky fašistickému systému syndikátních
organisací, zakládajících se na právním principu syndikátu jako
instituce veřejného práva a jako svazku zastupujícím celou pracovní kategorii, mohla Itálie tak rychle a všestranně, na rozdíl od
Francie a Belgie, rozšířiti systém rodinných příplatků na všecka
odvětví výrobního hospodářství bez omezení na kraje nebo na jednotlivé pracovní kategorie59). Můžeme dnes říci, že Itálie jest první
zemí, která uskutečňuje vlastně požadavek „Code social", požadavek, aby bylo přiznání rodinných příplatků včleněno do všech, jak
individuálních, tak i kolektivních smluv mezi zaměstnavatelem
a dělnictvem60). O tom mluví nejjasněji suchá čísla: Systému rodinných příplatků (assegni famigliari), soustředěnému u ústředního sociálního pojišťovacího ústavu „Instituto nazionale fascista
della Previdenza sociále", podléhá 7 milionů zaměstnanců a dělníků, z nichž 4 miliony pobírají od 1. srpna 1937 rodinné poukázky.
Podle prvních odhadů úhrn všech vyplacených rodinných příplatků
činí nejméně 800 milionů lir. Ve Francii, která čítá přibližně stejně
tolik obyvatelstva jako Itálie, podléhalo systému rodinných příplatků jen 2,169.200 proti 7 mil. zaměstnanců v Itálii, a roku 1933
činil celkový obnos vyplacených rodinných příplatků 280,920.000
frs. proti více než 800 milionům lir v Itaiii. V Belgii podléhalo
systému rodinných příplatků 1,277.674 zaměstnanců a dělníků svobodných i ženatých a částka, vyplacená na rodinných příplatcích
činila roku 1933 246,857.378 mil. frs. V Itálii režim rodinných
příplatků obsahuje už úplně všechna odvětví výroby od zemědělství přes průmysl až k obchodu a peněžnictví. Lze klidně říci, že
Itálie dnes drží primát v politice rodinných příplatků jak rozsahem, tak i po technické stránce, kterou vyřešila mistrně a která
bude vzorem pro všechny ostatní státy.
V Československu bohužel nejsme ani v počátcích. Ani veřejná správa nepřihlíží dostatečně k rodinným břemenům. Jak
známo, vyplácí se příplatek úředníkům veřejné správy od vydání
zákona ze dne 24. června 1926 (č. 103 a 104 Sb. z. a n.) ve výši
1800 Kč ročně na první dítě a ve výši 3000 Kč od dvou dětí výše,
58) »Revue internationale du travail, avril 1937, str. 481—512: Bruno
Biagi, »Les allocations familiales en Itálie«.
59) »Sociální zákonník«, op. cit., str. 74.
60) »Les services sociaux«, op. cit., str. 496—497.
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a zřízencům 1200 Kč na první dítě a 2100 Kč ročně pro dvě děti
a více. Prakticky se tedy vyplácejí u nás příplatky úředníkům veřejné správy nejvýše pro dvě děti.
V soukromých podnicích jsou zavedeny rodinné příplatky spojené s naturálními požitky hlavně v hornictví v Moravské Ostravě,
v Kladně-Rakovníku, v Plzni-Radnicích a v severozápadních oblastech Čech. Dále vyplácejí rodinné příplatky všecky peněžní ústavy
a pojišťovny ve výši mezi 1500 až 2500 Kč ročně pro každé dítě.
V zemědělství se setkáváme s příplatky ojediněle, hlavně však
v náturáliích.
#

Prakticky bychom nejlépe provedli papežskou encykliku
0 uskutečnění spravedlivé mzdy tím, že bychom nejdříve důkladně
prostudovali mzdové poměry u nás podle každého jednotlivého
výrobního odvětví a podle kraje. Pak bychom měli i my zavěsti
nějaký systém rodinných vyrovnávajících příplatků, systém odpovídající našemu sociálnímu zákonodárství, a konečně bychom měli
přispěti i my katolíci k tomu, aby naše národní hospodářství vytvořilo všechny podmínky, aby minimální mzda podle potřeby každého odrostlého dělníka a jeho rodiny se kryla se mzdou podle
únosnosti podniků. Vidíme, že je to gigantická práce, která vyžaduje skoro nadlidské síly a píle. T a k se uskutečňují papežské
encykliky, tak se provádí solidní sociální politika, tak jedině můžeme zachrániti naše české rodiny před zánikem, zachrániti je pro
národ, stát a Církev.
Ale zaujme tak zvané veřejné mínění, všichni ti, kdož odpovídají za sociální spravedlnost, za zákonnou spravedlnost, konečně
příznivé stanovisko k rodině, a budou podporovati nejenom hospodářské, nýbrž i mravní zabezpečení této základní buňky společenské stavby?
A budou konečně katolíci uměti a moci vytvořiti či aspoň
umožniti takový vývoj hospodářských poměrů, třebas i takovou
přestavbu našeho hospodářského řádu, která by vedla k výplatě
spravedlivé mzdy v duchu papežských sociálních encyklik? Budou
stačiti katolíci alespoň natolik, aby dovedli, jak řekl Svatý Otec,
1 oni „důmyslně a s úspěchem budovati plány a zkoušeti různé
cesty k tomu cíli, aby se mzda pracovní přizpůsobila břemenům
rodiny" hlavně ve v l a s t n í c h podnicích?
Úkol je tak těžký, tak odpovědný, že jediné, co nás může posíliti v práci pro záchranu našich českých rodin a budoucích pokolení pro národ, stát a Církev, jsou slova svatováclavského chorálu, slova, která nejsou jen modlitbou, nýbrž i příslibem: Nedej
zahynouti nám ni budoucím.
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Hrozby, které dnešní německý režim vrhá ve tvář Církvi a jejím věří*
cím, zápas církví, zahnaných do oposice, zatýkání a věznění kněží, řeholníků
a věřících laiků — takový je obvyklý předmět informací o křesťanském životě v Německu. Je bez pochyby nezbytno, abychom byli co nejpřesněji informováni o těchto věcech, ale je neméně důležité, abychom byli zpraveni
i o nových silách ohrožené Církve a potěšili se novým vzrůstem její životnosti. Co je totiž na dnešním boji křesťanů v Německu nejzajímavější a také
nejvíce povzbuzující, je skutečnost, že jejich odpor je živen ani ne tak samým zápalem boje, jako prameny každodenního života, cele prosáklého křesťanstvím.
Je jistě mnoho nadpřirozeného v známém »sanguis martyrům — semen
christianorum«. Nesmíme však zapomínat, že toto je obecným (a známým)
přirozeným zákonem všeho společenského dění, že tlak budí protitlak, akce
reakci. Nemůžeme se pak ubrániti dojmu, že samotný boj a zápas, vedený
v tomto duchu pouhé reakce na akci s druhé strany, přináší s sebou jistě
leccos dobrého, zároveň však skrývá v sobě i určité nebezpečí (a především
pro křesťana) zpovrchnění, zesvětštění, planosti. Je na př. už dávno zřejmo,
že politicko-kulturní boj, vedený po převratu v Československu s takovou
úporností a halasem i od části katolíků, nesplnil to nejdůležitější, co by bývalo lze od něho očekávat: obrodu křesťanského života v této zemi. Ta přicházela odjinud. Byli to jednak všichni stateční kněží, jednak se na ní bud o v a l o bez ohledu na světské zmatky (Stará Říše) a potom to byla skupina, jež byla přímou reakcí na povrchní a příliš stranické chápání náboženství od strany, jež byla v »kulturním boji« popřevratovém nejvíce účastna.
Co je v kterémkoliv hnutí skutečně opravdového, hodnotného a životného, to se ukazuje nejen ve víru boje, ale stejně i v námaze všedního dne.
A tu — abychom byli loyální — nemůžeme upříti německému národnímu
socialismu jednu zásluhu, zásluhu jistě nechtěnou. Je totiž dnes už téměř
jisté, že o t e v ř e n ý b o j mezi Církví a státem n e p r o p u k n e v N ě m e c k u přes všechny hlásné trouby bolševických agentur, které sleduji
jistě všechny jiné cíle spíše než obranu křesťanství, nepropukne alespoň
v době dohledné. Nemůžeme se než s netajenou ironií dívati na všechny ty
zprávy o zřízení »státní církve« v Německu atd., přisuzující s naivitou vskutku demokratickou Goebelsovi et cons, hloupost jejich odpůrců. Daleko lépe
než sami jeho vynálezci jest si německý národní socialismus vědom starého
marxistického hesla »nedělat mučedníků!«
Opravdový boj proti náboženství v Německu bude tajný, bude podzemní, bude neviditelný, nebude dávat příležitosti k veřejnému mučednictví — bude tím ostřejší. Srazí se tu zbraně mnohem jemnější nežli kdykoli
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jindy — a také mnohem působivější. A tady bude dána katolíkům příležitost,
aby ukázali, čemu se opravdu naučili ze své víry.
Německý národní socialismus působil takto — je to velmi paradoxní
a zejména na naše poměry — v jistém smyslu až blahodárně na vývoj německého katolicismu. Oddělil především s neúprosností krutou, ale potřebnou
s t r a n i c k o - p o l i t i c k é od n á b o ž e n s k é h o (nesmíme zapomínat, že
už pouhá existence Zentra v Německu sváděla k tomu, že se na věci víry
mnoho lidí dívalo jako na čisté p o l i t i c u m ) , zbavil katolíky starostí
0 »katolické« holubníky, záložny, družstva a hospody a o mnoho jiných věcí,
k duchovnímu životu nikoliv nezbytných, a stále ostřejším a rafinovanějším
způsobem boje přinutil je, aby se vraceli a vrátili k bytostným kořenům
svého života. Že v Německu vývoj v tomto směru a v tomto duchu skutečně
už existuje, je dnes hotovou věcí. Bylo by lze vystihnouti jej heslem »v o m
V e r e i n z u m h i e r a r c h i s c h e n A p o š t o l á t « , od spolků k hierarchickému apoštolátu — jak také nazval velmi podnětnou stať o těchto věcech jeden z duchovních vůdců hnutí německé katolické mládeže, P. Constantin N o p p e 1 S. J., v jesuitské revui » S t i m m e n d e r Z e i t « . Oduševnělý jesuita vychází tam z patrné skutečnosti, že všechen dnešní t. zv. spolkový život, nejen nekatolický, ale i katolický, pochází nepochybně ze sektářského, individualisujícího a atomisujícího — a tyto volné atomy opět n ah o d i 1 e spojujícího, jak na to, tuším, poukazoval i Chesterton v knize »Co
je špatného na světě« — ducha l i b e r a l i s m u . Katolíci tu prostě učinili
to nejnešťastnější, co mohli učinit: přijali zbraň, vynalezenou jejich odpůrci,
a jako všichni napodobitelé jí užívali neobratně. Proto Noppel nijak nelituje,
že s v ě t o v á v á l k a znamená v řádu společenském počátek rozvratu
tohoto liberalistického povrchního skupinkaření; vždyť právě v zákopech
se prý člověk naučil volat po o r g a n i c k é m , p ř i r o z e n é m , kteréžto
volání je v poválečném světě jedním z nejsilnějších. Tak na místo liberalistických spolků nastupují v nové společnosti opět o r g a n i s m y p ř i r o z e n é : r o d i n a proti spolku, s t a v proti třídě (znamená to mimo jiné
1 obnovu opravdového kamarádství — také dědictví zákopů podle Noppela),
n á r o d proti stranám. A tomuto přirozenému společenskému vývoji musí
se přizpůsobiti i starší organismy, nechtějí-li skončiti na smetišti.
Je už snad zřejmo, kam míří Noppel v ohledu náboženském: ke Katolické Akci. Ta je takovým p ř i r o z e n ý m organismem, rodícím se z mystického Těla Kristova. Buduje na rodině, útvarech stavovských, ať již v tradičním církevním smyslu prostě lidských: muži, ženy, jinoši, dívky, děti
nebo výrobních a funkčních, na farnosti a diecezi. P ř í m é s p o j e n í
s kněžími a závislost na biskupech umožňuje tu pak nejen v životě náboženském, ale i v otázkách kulturních, veřejného života, sociálního řádu atd.,
právě to nejdůležitější: účast na hierarchickém apoštolátu.
Svědectví o novém životě v Německu přineslo nám i jedno z posledních
čísel revue francouzských dominikánů »La vie intelectuelle« v článku nepodepsaného, patrně přímo německého dopisovatele. Čteme tam:
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»Nemělo by se v cizině zapomínati na studium této k ř e s ť a n s k é
r e a l i t y , ustavičně živoucí v běhu dní, a jejích hlavních ohnisek. Jedno
z nich vzniklo kolem osobnosti R o m a n a G u a r d i n i h o a jeho přátel.
Padesátiletý Guardini jako kněz, universitní profesor i spisovatel rozvíjí činnost, jež dosvědčuje neochvějnost náboženského života v dnešním Německu
a dokazuje, že v evropské duchovní tradici specificky německý prvek neustává — a neustane, bude-li to chtít Bůh — závažně přispívati k obrodě
křesťanského života.
Praktické činnosti Guardiniho se dostalo ohlasu, jenž se neustal rozšiřovati během posledních let. Přijata s hlubokým uznáním nejenom od křesťanů,
ale i od lidí, kteří, ať je jakkoliv rozličná jejich filosofie, mají tutéž žízeň
po spiritualitě, inspiruje se bytostně slovy svatého Pavla: »Hlásej slovo, vytrvej v pohodě i nepohodě, neboť přijde čas, kdy lidé nebudou již snášeti
svatého učení... Ale ty bdi, oddej se cele svému úkolu.«
Jako duchovní vůdce hnutí katolické mládeže po válce zúčastnil se
Guardini několika táborů, zejména ve Fribourgu r. 1920. Do této doby spadá
utvoření přátelské skupiny, jejímž duchovním vůdcem Guardini zůstal a jejíž
činnosti byl dán výraz revuí S c h i l d g e n o s s e n a schůzkami a studijními týdny na zámku Rothenfels.
Jako kněz věnuje Guardini zvláštní pozornost liturgii. Jeho knížka
D u c h l i t u r g i e vyšla ve sbírce řízené Ildefonsem Herwegenem, opatem
benediktinského kláštera v Maria-Laach a velmi přispěla k probuzení smyslu pro krásy liturgie. V této oblasti byl Guardini vždy podporován svými
mladými přáteli, zvláště skupinou »Oratoře Svatého Filipa Neri«, jež se
snaží rozšířiti účastenství laiků na liturgických obřadech, na př. dokonalým
vydáváním německého překladu liturgických textů. Hudební skladatelé této
skupiny vytvořili moderní skladby, inspirované slavnou tradicí, a ve farnostech, svěřených správě mladých kněží téhož ducha, se bdí nad skutečným účastenstvím věřících na svaté oběti. Jiné skupiny přátel, věnujících se
architektuře a církevnímu umění, dosahují nejskromnějšími prostředky
šťastných esthetických výsledků.
Pokud jde o hodnotu Guardiniho vyučování a jeho pedagogických darů,
i ty byly brzo uznány. R. 1926 byl povolán na »Svobodnou stolici filosofie
náboženství a katolické filosofie« na universitě v Berlíně, což je skutečnost
velmi pozoruhodná, uvážíme-li, že berlínská universita má fakultu theologie
protestantské, ale že žádnému katolíku jako katolíku až do povolání Guardiniho přednášeti na této universitě se nepodařilo. Jeho přednášky jsou sledovány početným posluchačstvem, vzdělaným a z různého prostředí. Tvrdí se,
že je málo přednášek jako jeho, jež obohacují duševně a poskytují sílu, útěchu a světlo proti úzkosti a duchovním nejistotám naší doby. Některé z jeho
přednášek vyšly knižně, jako » D e r M e n s c h u n d d e r G l a u b e . Versuche über die religiöse Existenz in Dostojevskijs grossen Romanen«
a » C h r i s t l i c h e s B e w u s s t s e i n . Versuche über Pascal.« ( Č l o v ě k
a v í r a . Essay o náboženské skutečnosti ve velkých románech Dostojev43*
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ského« a » K ř e s ť a n s k é v ě d o m í — či srozumitelněji V ě d o m í , ž e
j s e m k ř e s ť a n — Essay o Pascalovi«) Guardini sám vyložil takto své
filosofické, theologické a pedagogické úsilí: »Zbaviti křesťanské pojetí všech
analogických přibližností, něžnůstek, líbivostí, zrad a karikatur, jejichž obětí
je od počátku moderní doby. Křesťanská civilisace, jejíž základy byly položeny ve středověku, vstupuje do období svého definitivního rozkladu. Vůle
nebýt křesťanem, nejednat jako křesťan, jež se v posledních stoletích nepřestala ukazovati, objevuje se v evropském světě s odkrytým hledím. Duchovní
směry, jež se od 15. a 16. století stavěly proti pokusům o obrodu, byly
upřímně vyjádřeny a dospěly k plné účinnosti až za našich dnů. Odtud onen
dvojí proud v křesťanském vědomí, jež jednak sestupuje k svým kořenům,
k svým pramenům, aby se přesvědčilo, co je čistě a authenticky předmětem
jeho víry, a jednak se pokouší proniknouti, vyzkoušeti běžná pojetí a formy,
aby se mohlo postaviti proti rozkladu, rodícímu se ze zesvětštění života na
Západě.« To jsou slova, jichž užívá Guardini v předmluvě ke sbírce filosofických, theologických a literárních studií: »U n t e r s c h e i d u n g
des
C h r i s t l i c h e n « (Rozhodnutí, co je křesťanské). Tento titul, inspirovaný
slovy svatého Pavla (I. Cor., XI., 29), osvětluje dobře ustavičnou snahu autora, odděliti to, co je křesťanské, od toho, co jím není, ukázati a dokázati
křesťanství v tom, co je v něm hluboce původního. Aby dosáhl tohoto cíle,
vyhledal si často Guardini za východisko a předmět svých úvah díla a osobnosti velkých básníků a spisovatelů, což mu dovoluje posouditi jejich případ
se vším, co v nich je problematického, v celé jejich konkrétní a živoucí
realitě a se směsí intuice a logické přesnosti, jež charakterisují jeho způsob.
V tomto duchu napsal svého Dostojevského, svého Hölderlina, svého Pascala.
V povolání jako na katedře je cílem Guardiniho přivésti každého z nás
od skutečností každodenního života k realitám duchovním. Jedna z jeho
přednášek má titul: K ř e s ť a n s k ý r e a l i s m . Guardini jej definuje takto: »Někteří absolutní duchové se domnívají, že mohou pochopiti Boha, vycházejíce od lidské osobnosti. To je však nemožné. Může-li se člověk naučit,
co jest Bůh, je to jedině proto, že Bůh se zjevil aktem své svobody. Ale člověk nemůže pochopit, co Bůh o sobě říká, než přijme-li — v poslušnosti
k tomuto Bohu — skutečnost takovou, jaká jest. Tedy svět, ostatní lidé, věci
přispějí k otevření jeho ducha, k pochopení zjevení Božího. — TJvaha o poslání člověka otevírá jinou cestu přístupu k Bohu, Nemůžeme pochopiti Boha,
zůstávajíce lhostejnými pozorovateli událostí, jež přinášejí dny. — Stoikové
řekli: Učiň se necitelným ke všemu a soustřeď se na podstatné, jež nalezneš
v sobě. To je postoj filosofický — a je klamný i s hlediska filosofie, protože
nebéře v úvahu s o u v s t a ž n o s t všeho bytí. Stůj co stůj není to však postoj křesťanský, poněvadž nemohu opravdu poznati Boha, jestliže si nevšímám toho, co mně jeho vůle ukládá. Bůh mne postavil do příboje událostí
a
já Jej poznávám tou měrou, jak přijímám v poslušnosti a důvěře své
poslání.«
Realism Guardiniho nalezl zvlášť krásný výraz v několika článcích
o víře, jež vyšly nedávno knižně pod titulem: Ž i v o t z v í r y . Guardini žije
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tak intensivně tímto životem, že mu je možno vylíčit jej v jeho nekonečné
rozmanitosti, vyvarovati se všech pobloudilých generalisací a popsati jej tak,
že kdokoliv se může zároveň z něho učiti a kontrolovati své osobní zkušenosti. A je to právě v této studiii, kde se ukazuje nejzřejměji, co je s p e c if i c k y n ě m e c k é h o v myšlení Guardiniho. Řekl bych, že v tom, jak
Guardini žije a popisuje své náboženství, je určitý dynamism, jehož nemá
křesťanská tradice v románské podobě. Není samozřejmě v samém základu
žádných rozdílů mezi francouzskými a románskými formami křesťanského
učení a křesťanské reality. Ale tento zvláštní odstín výrazu může někdy —
a snad vždycky — přispět i k rozšíření vědomí, k sdílení náboženské skutečnosti.*)
Nakonec se vraťme k revui, kterou vydává každé dva měsíce kroužek
Guardiniho přátel, D i e S c h i l d g e n o s s e n . Stává se zřídka v Německu,
aby členové určité skupiny měli ve své revui střed, a abych tak řekl, přímo
základ svého života. A přesto tato »revue hnutí katolického života v Německu« umožňuje dosti velkému počtu roztroušených čtenářů přímo poznati, co
se děje v kroužku Guardiniho. Je to jedna z nejživotnějších revui, jež existovaly od mnoha let v Německu. Je to krásný doklad křesťanského realismu.
Přináší vedle člá.nků theologických a filosofických — když je třeba, velmi
vědeckých — články a úvahy o všech událostech a úsilích skutečného života.
Mluví o umění a řemeslech, v té míře, jak jsou důležitý každodennímu životu
křesťana a kultu. A dokonce i dnes a právě dnes více než kdy jindy, má na
zřeteli reálný život jednotlivcův, aniž se při tom vměšuje do otázek, které
jsou v dnešním Německu zákonitě — nebo téměř zákonitě — tabu.
Takto činnost Guardiniho a jeho skupiny znamená práci vskutku apoštolskou. Počala po úpadku Německa ve světové válce, rozvinula se za republiky a pokračuje i dnes, kdy úzkosti vzrůstají. Žije v aktuální skutečnosti, na níž reaguje s bezpříkladnou sociologickou citlivostí. Ale při tom se
udržuje nad zmatkem událostí, neboť »zákon jejího Boha je v jejím srdci«.
(Ps. XXXVI., 31.)
Posuzujíce německou skutečnost, posuzujeme ji obvykle špatně. Nevidíme totiž onen tragický rozpor, na jehož ostří musí žiti a pracovati naši
katoličtí němečtí bratři! Přejí-li si zajisté a pracují-li pro to, aby ze zmatku
těchto dní vyšla Církev vítězná, nemohou si tím ještě přáti, aby v něm bylo
poraženo jejich Německo, to Německo, které dnes není ani Německem marxistickým ani Německem výmarským a které jím — věřme skutečnosti —
patrně už nebude, neboť oni sami si asi nepřejí, aby jím kdy bylo. Guardini
a jeho přátelé nalezli tu — zdá se -— správnou cestu. Modleme se jen, aby se
jim jejich dílo podařilo.
LADISLAV JEHLIČKA
*) V posledních dnech vydal Guardini veliké dílo D e r H e r r . Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu Christi. Würzburg. Werbund-Verlag 1937. V Československu první překlady z Guardiniho vyšly ve
Staré Říši. Několik jeho vynikajících studií jsme otiskli v předešlých ročnících a číslech Rádu, a také pro příští čísla chystáme mnoho krásných a podstatných prací tohoto autora.
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POZNÁMKY
OPERA PODLE ERBENOVA »VODNÍKA«. Tak jsme to alespoň mohli
číst na programu nové a první opery Boleslava Vomáčky, jejíž libreto napsal
Adolf Wenig (po prvé v Národním divadle 17. prosince 1937). Vomáčka chtěl
tímto dílem vytvořit m o d e r n í o p e r u n á r o d n í a l i d o v o u . Zkoumejme, zda a pokud se mu to podařilo.
Obraťme se nejprve k l i b r e t u . Hledal se námět dosud nezpracovaný,
při tom populární a domácího původu. Sáhlo se po baladě Erbenově a již
v tomto rozhodnutí možno postihnout špatný cit pro dramatičnost. Koncisní
a úsporný tvar Erbenova Vodníka, jehož síla spočívá ve zkratce a dramatické stručnosti veršů, musel tu být rozvodněn a rozšířen do textu pro celovečerní operu. Baladu, jež našla přiměřené zhudebnění jednak v melodramu
Fibichově, jednak v symfonické básni Dvořákově, bylo tentokráte nutno přešít na realisticko-fantastickou pohádku, její tragický kvartet aktérů (Vodník, matka, dcera, dítě) rozšířit na patnáct zpěvních rolí s přídavkem sborů
zpívajících, mimujících a tančících, zkrátka vytvořit operu se sóly, sbory
a balety, formu vžitou a osvědčenou. Což se stalo rozdělením do čtyř dějství
(s proměnou), pozměněním charakterů jednajících osob, přibráním figur nebaladickým a nezdůvodněným, logiku dramatické stavby rušícím šťastným
závěrem.
Dějová kostra Erbenovy balady byla ověšena a rozvedena do scén prodlevných, stagnačních a retardačních, verš Erbenův, častokráte citovaný,
kontrastoval ostře s přikomponovaným textem libreta. — Podle libreta seznámí se Vodník s děvčetem na vesnické tancovačce, odkud jej chlapci, poznavše jej, vypudí a zaženou Černobýlem. Na hrázi rybníka, kde si Vodník,
zpívaje si, zašívá kabát, který si na útěku roztrhl, je vyrušen muzikantem
Strunkou (figura přikomponovaná, která má být jednak nositelem »lidovosti«, jednak prostředníkem mezi světem lidí a světem podvodním), který na
jeho žádost mu hraje k tanci. Zamilovaný Vodník je totiž milovníkem tance.
Děvče, Tonička, přichází k vodě s prádlem a přes varování matky, která přispěchá a po tanci se svým milým, muzikantem Jendou, který se rovněž ráno
vrací od muziky, vběhne na lávku a je Vodníkem stažena do hlubiny. Druhé
dějství (s proměnou) je velkým vodním balabile se svatbou Vodníkovou, přerušenou příchodem Strunky (zná čarovnou průpověď), který přichází svatebčanům podle slibu Vodníkovi učiněného zahrát, a hádkou Vodníka s jeho»
příbuznými. Třetí dějství (stále pod vodou) líčí utrpení Toniččino. Naslouchá
písni svého milého, jež k ní proniká s břehu, zpívá ukolébavku svému děcku
a marně prosí Vodníka, aby ji pustil k matce na návštěvu. Po jeho odchodu
přichází Strunka, který ji přemluví, aby opustila dítě a prchla s ním na svět.
Strunka již vypouští dušičky, které Vodník vězní, když tu je rozezlený Vodník překvapí. Ušetří Strunku (naprosto nevodnický rys jeho povahy), je konečně dojat smutkem Toničky a na slib, že se do večera vrátí, ji propouští
k matce. Po jejím odchodu zpívá, opuštěn a sentimentální, dítěti písničku.
Závěrečné dějství ukazuje matku v jejím žalu nad ztrátou dcery. Strunka
uvede příchod Toničky, zavolá Jendu a vesnickou chasu s muzikanty. Za
bouřky, která se venku strhla, tančí se pro rozptýlení furiant (í), přichází
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Vodník, přemlouvá Toničku k návratu. Tonička omdlí, Vodník rozvzteklen
zabíjí dítě, pro které se byl vrátil a prchá před pronásledující jej chasou.
Tonička se vzpamatuje a uznávajíc, že »jeho smrt je vykoupením pro vás
oba«, klesá do náruče Jendovi. »Bouře přešla, svítá nový den.«
Vypsal jsem úmyslně stručný obsah nové opery, aby vynikl nepoměr
k původní předloze, nedramatičnost a nelogičnost libreta.
Přihlédneme-li k h u d e b n í s t r á n c e nové opery, shledáme se s týmž
nedostatkem smyslu pro dramatičnost. Její těžiště je ve vokální složce partitury a nešetří se tu přístupnou melodičností, jež má své kořeny jednak v písních lidových (na př. pijácké písničky Strunkový), které jsou podávány taks
že by se místy dalo hovořit o padělcích, jednak v operní tvorbě našich mistrů
od Blodka, Bendla, Smetany a Dvořáka až k Vítězslavu Novákovi. Jsou tu
vzory úspěšných scén, které se přímo vtírají: ukolébavka z »Hubičky«, Skokan má za otce Vodníka z »Rusalky«, příbuzenstvo Vodníkovo připomíná
sextet z »Prodané nevěsty« atd. V rytmech tanečních zjistíme vliv Chopinův
a j. Je to opera nepůvodní, přesto že rutinérská, jak ani jinak od padesátiletého hudebního kritika nemůžeme čekat. Nevyplynula z nutnosti, spíše
z touhy po úspěchu a z dovednosti. Není to hudební drama — spíše férie.
Není to úsporně a logicky budovaný obraz, spíše nahozená a slepovaná freska,
z níž by se cokoliv dalo vypustit. Úspěch u obecenstva byl zajištěn jeho hladem po melodičností, jeho nekritickým poměrem k moderní tvorbě, osvědčenými typy scén (ukolébavka, vsunutá písnička, ariésní monolog a p.). Možno
však najisto tvrdit, že k této opeře, pro její nedramatičnost, nepůvodnost
a nepřesvědčivost, pro suchou cestu, na níž vznikla, se budoucí generace vracet nebudou. Je to opera školní, profesorská. Ukázka z konservatoře, jak lze
psát »lidovou, národní« operu.
P r o v e d e n í po stránce hudební pečlivě připravil dirigent Zdeněk
Chalabala. Solidní výkon, který retušoval mnohou naivitu a nedostatek.
Vodník Jana Konstantina pěveckým výkonem zachránil situaci a dokresloval
mátožnou a nevodnickou postavu. Choreografie Jenčíkova přetížila svatební
akt nepřehlednými a zkomplikovanými tanci (v poslední době, za šéfovství
Talichova, s oblibou se opery přecpávají balety) a výprava Cyrila Boudy,
férická, ilustrační, nestavebná, se špatnou znalostí scénického prostoru byla
práva omylům libreta. Režie Mandausova, tříštící se o nápady, svéhlavá,
efektní, nesoucí všecky znaky Mandausova temperamentu, kolísala mezi
realismem a levným symbolismem.
JAN REY
NOVY FRANCOUZSKÝ BÁSNÍK. V době velikého počtu samozvaných
básníků, ale nedostatku opravdové velké, odvážné poesie sledujeme se zájmem,
s nadějí každé nové jméno, s kterým se máme příležitost seznámit. Francie,
na niž se básníci dosud dívají jako na pravou vlast moderní poesie, posílá do
života většinou ušlechtilé dočerpatele symbolismu nebo smutné, sterilní surrealisty. V té nudě zní jméno mladého debutanta J e a n a M a s s i n a jako
čistý kov. Ve své smělé skladbě » C a n t a t e t r i o m p h a l e du C h r i s t
R o i « (Desclée de Brouwer, 1937) navazuje svým způsobem na Paula Claudela, aniž ztrácí se zřetele odkaz thetické poesie Charlesa Péguy. Širokým
volným veršem, pokračujícím v cestě Claudelově, v širokých strofických pe-
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riodách, upomínajících na hymnické litanie péguyovské, přednáší mocný zpěv
vítězné důvěry a naděje, bojovnou hymnu vojáků Kristových, horlivé poselství křesťanské i prudké , čisté zavržení ideologií, které ze dna leptají řád
Evropy a světa. Žasneme nad odvahou, šíří a duchovní výzbrojí dvacetiletého
člověka, nad jeho svrchovaností, s níž ovládá jazyk v rámci nesnadného, náročného verše. A jsme vděčni tomu, že máme příležitost setkat se konečně
s někým, koho lze nazvat žákem Claudelovým, žákem básníka, který doposud
v naší představě kráčel francouzskou poesií jako veliký dobyvatel-samotář,
jenž kamkoli stoupne, zabírá vladařským gestem dobyté území jen pro sebe
a činí směšným každého, kdo by chtěl spolutěžit. Už ta skutečnost, že Massin
není ani dost málo směšný, nýbrž i on si uchovává autentický postoj suveréna,
svědčí o pravosti a síle mladého básníka, který se učinil žákem mistra nejnesnadnějšího, aby si z něho vzal poučení přímo v kořenech. Ztělesnil svou
skladbou ideál poesie, která je především modlitbou. Odmítá všechno, a přímo
neslouží zaměření ducha, zaměření zejména myšlenky.
Tak vidíme dílo, které je pravděpodobně počátkem veliké cesty. Avšak
netajíme si, co nebezpečí se zde skrývá. Nejde jen o to, že u básníka tak mladého se chvějeme nad jeho jistotou až přílišnou; také ne o to, že po způsobu
Claudelově, Péguyově, ba již Whitmanově přetíží leckdy verš výčtem vlastních jmen, který je v každém případě nebezpečný pro únosnost stavby; nejde dokonce ani o tu jakoby neofytskou horlivost, která za každou cenu spěje
k apotheosám a udržuje vlnění stavby až nebezpečně v jedné rovině bez kolmé gradace. Spíše se zamýšlíme nad samým rázem této poesie a s tím i do
jisté míry nad osudem poesie netoliko francouzské.
Velká poesie všech údobí se neobešla bez thesí a idejí řádu rozumového,
které byly kostrou velkých skladeb; není tedy příčiny k domnění, proč by
tomu mělo býti jinak s poesií dnes a zítra, pokud se nechce spokojit s dosavadním emotivně-imaginativním rámcem. Přes to všechno nám údobí moderní
poesie, počínajíc jmenovitě Baudelairem, dalo některé velmi cenné poznatky,
s nimiž je nutno na příště počítat jako s předpoklady. Zejména poznatek ten,
že jakákoliv myšlenka se musí proměnit v konkrétní zkušenost, musí dojít
názornosti až smyslové, dříve než z ní učiníme látku básně. Prvenství formy,
tak v pochybnost uvedené zvláště francouzskými romantiky a tak s nepochopením, vyšinutě přeexponované, zvnějšnělé parnasisty a teprve Baudelairem řádně ozřejmené, je dnes samozřejmostí. Obecnost básně naučili jsme se
definitivně spatřovat v co nejintensivnějším, co nejindividuálnějším prožití
konkrét; naučili jsme se chápat poesii jako věc do té míry lidskou, že musí
jednou svou částí nezbytně být pohroužena do světa našich smyslů a vyjadřovat se, vyjadřovat tajemství věcmi a emocemi, — ne ovšem v nich zůstat zajata. Takto jsme se naučili — nebo spíš mohli nučit — míře a rovnováze.
Proto nás velkolepá báseň Massinova strhuje k obdivu, ale i k pochybnostem, poněvadž odvážně povrhla tímto požadavkem a cokoliv potřebuje
k svému výrazu, bere jen ze světa myšlenky a zážitku čistě duchovního.
A přece i náboženská realita je v básni jen kusem její reálnosti poetické,
umělecké, formální. A vezme-li se do míry dílo Claudelovo, nemůžeme nepostřehnout, jak je proti Massinovi přece jen — zalidněné; a je to přece dílo
v jistém smyslu hraničné.
Rč
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BL. JINDŘICH SUSO: O VĚCNÉ MOUDROSTI. (Ed. Krystal, Olomouc, Slovenská 14.)
Co má pravou cenu a hodnotu, přežívá věky, trvá věčně... »Nebe
a země pominou, ale slóva má nepominou.«
Písmo svaté, nauka Věčného Slova, neztratí nikdy svého lesku a záře,
bude vždy působivě pronikati temnotami každé doby. Život světců »přátel
Božích« je ztělesněním nauky Věčného Slova. Proto ani oni nepominou. Nepominou ani jejich díla.
Bl. Jindřich Suso, octnuv se za svého života v největší hanbě a ponížení pro domnělý hanebný skutek a byv všemi opuštěn a zneuznáván, pravil
k svému bývalému příteli, jenž usiloval o zavržení jak kázání tak knih Susonových: » D o u f á m v d o b r é h o B o h a n a n e b i , ž e a ž p ř i j d e
čas, s t a n o u se mé k n i h y o b l í b e n ě j š í m i a v z á c n ě j š í m i
n e ž d o s u d « (Mystikovo srdce 116).
Ten čas přišel. Knihy Susonovy stávají se stále více oblíbenějšími a vzácf
nějšími. Suso je u nás již velmi znám. Od dob obrozenských se obírá novodobá česká literatura ekstatickou lyrikou tohoto středověkého mystika-básníka. Celá řada studií z různých hledisek ukazovala nám neobyčejný zjev
dominikánského mnicha. Od Fr. Sušila (1849), Floriána Březiny (1879), literárního historika J. Truhláře (1884), dominikána Angela Lubojackého až po
nejnovějšího filosofického a literárního essayistu A. Langa studuje se v naší
katolické literatuře jeho významná postava. Přede dvěma roky (1935) dostali
jsme do rukou vlastní životopis Susonův z překladu Dr. S. Braita (vyd. Vyšehrad), který vzbudil u nás veliký ohlas a vyžádal si další a největší knihy
Susonovy O v ě č n é M o u d r o s t i .
Suso patří do velké trojice teologů-mystiků XIV. stol. Tauler-EckhartSuso ovlivňovali tenkrát celý tehdejší náboženský svět jak svými úchvatnými
kázáními, tak i svými hluboko promyšlenými teologicko-mystickými traktáty. Prvním spisem Susonovým je »Knížečka o pravdě« (Das Büchlein der
Wahrheit). Dílo cenné, ale neosobní, eklektické. Jeho originálním dílem je
druhý spis »Knížka o Věčné Moudrosti« (Büchlein der ewigen Weisheit), který
náleží mezi nejkrásnější perly katolické mystiky vůbec. Bylo-li Susonovi po
prvním vydání snášet mnohá příkoří, (musil se odpovídat před duchovním
soudem, jehož rozsudek byl však příznivý), jeho kniha o Věčné Moudrosti byla
přijata s opravdovým nadšením a došla všeobecné obliby a rozšíření. Důkazem toho je její brzký překlad do všech téměř kulturních evropských jazyků.
Napsána byla v Kostnici r. 1327, kde byl Suso profesorem teologie. Suso později své dílo přepracoval a vydal jazykem latinským pod názvem Horologium
sapientiae (Lang). V našem jazyku vyšla po prvé r. 1885 v překladu zmíněného již dominikána Angela Lubojackého. Nový překlad P. S. Braita odpovídá velmi dobře nejen původnímu staroněmeckému originálu, ale i svým
vzletným slohem vystihuje ekstatického mystika.
Obsah tohoto nejjímavějšího úkazu středověké mystiky je důvěrně dialogický. Duše jako žák sedí u nohou Věčné Moudrosti, zosobněné Ježíšem
Kristem a dojemně, až oddaně dětinně hovoří s Bohem. Celý lidský život,
všechny jeho těžkosti jsou tu Věčnou Moudrostí probírány na příkladu života
Spasitelova a všude ukazuje Věčná Moudrost, jak člověka moudře vede a jak
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vše napřed již před ním prožila a jak se jí proto musí člověk dětinně, klidně
důvěryplně oddati. Augustinovo: »Per Christum hominem ad Christum Deum«
je směrnicí pro všechny zvroucnělé duše, z nichž Suso je na nejvyšším stupni.
Plodem této lásky a lítostiplné zvroucnělosti vůči Ukřižovanému Kristu je
právě přítomná kniha. Pomocí Krista »vymršťoval se do nadrozumového bytí
Božího duchem, kde buď se vznášel v jeho nekonečné výši, nebo zase plaval
v bezedné hlubině jeho zázračného Božství«. Kristus — Věčná Moudrost —
jeví se mu všude jako »laskavá milenka, která se čistě strojí, aby se líbila
a v podobě ženské něžně mluví, aby si naklonila všechna srdce lidská.«
Nové vydání této knížky přichází velmi vhod. Suchá spekulace unavuje,
přecitlivělá citlivost odpuzuje, zesměšňuje a znehodnocuje. Ale Susonova teologická mystika občerstvuje, povznáší a sjednocuje s Bohem. »Přišel čas, kdy
mé knihy se stávají oblíbenějšími a vzácnějšími...«
Sv

Nákladem ŘÁDU právě vyšla nová kniha básní

ODĚNÍ
KRÁLOVSKÉ
od FRANTIŠKA LAZECKÉHO
Upravil a frontispice nakreslil
BŘETISLAV ŠTORM
Cena 18 Kč, str, 93
Objednávky přijímá: Administrace a expedice Rádu, Praha III,
Mělnická ul. 13, nebo Ladislav Kuncíř, Praha II, Voršilská ul. 3

Pravým skvostem českého barokního básnictví jest

PASTÝŘSKÁ
VÁNOČNÍ
HRA
Cena 7 50 KČ, str. 37

s výkladem Dr. JOS. VAŠÍCI
profesora Karlovy university
a s obrázkem a úpravou
E. FRINTY,
kterou vydal ŘÁD v Praze

Objednávky přijímá:
Administrace a expedice RÁDU, Praha III, Mělnická ulice 13
Knihkupeckou expedici má Lad. Kuncíř, Praha II, Voršilská 3

SBORNÍK

JOSEF PEKAŘ • ŽlVOT A DÍLO
REDIGOVANÝ DOCENTEM Dr. RUDOLFEM HOLINKOU,

j e s t n e j e n jedinečnou n o v i n k o u p e k a ř o v s k é
l i t e r a t u r y , ale z á r o v e ň h o d n o t n ý m p ř í n o sem s o u č a s n é v ě d y h i s t o r i c k é .
Také jeho vnější vypravení odpovídá jeho významu. Na dobrém papíře, dobře
vytištěn, ve formátu 13X24 cm, s fotografickými přílohami (Pekař v různých
životních obdobích a Pekařova vlastní fotografie jeho rodného kraje) obsáhne
376 stran textu a jeho cena činí Kč 50*— brož. Objednávky přijímá též každý
knihkupec.
Sborník je rozvržen do čtyř částí. Část I. tvoří čtyři básně mladých básníků
J. Seiferta, J. Zahradníčka, F. Lazeckého, V. Renče a romanopisce Fr. Křeliny.
Část II. jest určena studiu jednotlivých problémů, které Pekaře postupně zaujaly. Univ. prof. Dr. Eduard Winter zkoumá postoj Pekařův v základní
otázce česko-německé a hodnotí jeho smysl pro hitorickou spravedlnost. —
Prof. university v Lilie Dr. Viktor L. Tapié má zde původní studii »Pekař
a Masaryk«, která svrchovaně zaujme zvláště tím, že autor, Francouz a sám
Pekařův žák, měl příležitost rozmlouvat o pekařovských otázkách s presidentem Masarykem. Vede v článku paralelu a původ i historii bojů mezi
Pekařem a Masarykem. — Karel Schwarzenberg sleduje velkoryse Pekařovu
politickou myšlenku, hlavně s hlediska státního práva. — Na tuto studii se
váže článek docenta Karlovy university Dr. J. Klimenta »Pekař a právo«,
ukazující, jak tento originální myslitel zasáhl hluboko i do české vědy právní,
zvláště pokud šlo o pojetí práva státního. — Dr. F. Kutnar pak píše o Pekařovi jako o historiku agrárním, který (na př. v knize o Kosti) projevil neobyčejný smysl pro poměry selské, jejich vývoj a dějinotvorný význam.
Část III. je vlastním zhodnocením Pekařova díla dějepiseckého. Doc. Dr. Rudolf Holinka, redaktor sborníku, kreslí především celkový profil Pekařehistorika. — Profesor university Karlovy Dr. Josef Vašica v článku »Pekař
a Kristián« oceňuje původnost a zásluhu J. Pekaře, který rehabilitoval nejen
Křišťanovu svatováclavskou legendu, ale s ní i celý křesťanský počátek našich dějin. Pekařův celkový poměr ke středověku studuje prof. Komenského
university Dr. Jan Vilikovský a docent Karlovy university Dr. Zdenek Kalista
jeho poměr k baroku. — Tento oddíl je uzavřen historicko-filosofickou a methodologickou statí Dr. Jana Hertla »Pekařovo poznání dějin«. — Závěrečná
IV. část tvoří podrobný životopis od Dr. Josefa Hohzka, přinášející řadu
neznámých detailů i dokladů. — Dr. Josef Klik doplňuje Pekařovu bibliografii ze sborníku k šedesátinám a líčí poslední Pekařovy vědecké a kulturní
zájmy. — Překvapením budou původní verše Pekařovy, jejichž zajímavost
není setřena ani tím, že se v nich Pekař formálně opíral o Sv. Čecha.
Objednávky přijímá administrace a expedice Rádu, Praha III., Mělnická 13,
nebo Ladislav Kuncíř, Praha II., Voršilská 3.

V Praze 15. ledna 1938. — Dohlédací poštovní úřad Praha 25.

