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RÁDU!

Jelikož došla celá řada předplatného i přihlášek na
odebírání Rádu až po 15. lednu, se žádostmi o přiznání premie, p r o d l u ž u j e m e výjimečně lhůtu do
6. b ř e z n a 1 9 3 9 : kdo do této doby zaplatí předplatné 45 K obdrží z d a r m a

krásně vypravenou

knihu Bedřicha Schwarzenberga „Španělský deník
a zrození revolucí", k níž předmluvu napsal prof,
dr. Josef Pekař a úvod Karel Schwarzenberg.
Kniha stojí jinak 25 K. Použijte této příležitosti,
vkládáme do tohoto čísla složenky Rádu.
Kdo získá aspoň 5 nových odběratelů Řádu, dostane jako odměnu některé z knih Řádu, podle vlastního výběru v celkové hodnotě 75 K.

Madona. Obra^ Marie Florianové-Strunkové.
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Don Juan
Josef

Kost

ohryz

Bloudí nocí a nepoznává snů svých v ocích, jež právě líbá,
z kořme vyvrácen nikde nemá stání a žádný křišťál nezehladí jeho ret,
snad zšílel kdysi náhlou závratí a tajnou vinu skrývá,
uštknutí srdce poznal hluboko a teď svou tesknotu obzírá,
naplněn něžností v prázdno vrženou a něm řečí vroucných slov,
tak často pokoušen propuknout v pustý smích a zkusit chladný kov,
dech krásy vyznává^ jež domovem tu není
Ohni čistému bolestně se rouhá a vláčen temnou sudbou
žízně své do větru rozplýtvané želí a znovu dá ji plamenům na pospas,
hanobí květ a dychtí v jitřní zář, jež zdobí něhu cudnou,
proboden v srdci mrtvou podobou, chce přelstít tu hrozbu osudnou,
zachytit neznámou, v prázdno vášně zlé a tvář její naklonit,
vyhnanec zakletý ve věčné otroctví, chce nad ní vládu mít
a roušku strhnout s ní, jež lásce sama trůnem
Svůdce temný a zavržený mstitel, pečeť své hanby mstící,
marně se po cestách nenávratných vrací, zbloudilou žízní spaluje
I
peruť snů,
o moci tajná v ohni krásy žen, zajatá hudbo skvoucí,
skryta jsi touze srdce marného, odvane zář tvou ret prahnoucí,
líbeznou píseň a navždy odmlklou rozchvátí větru spár,
zrazen je zrádce sám poupětem zlomeným, s úst líbá hořký zmar,
zavřena je mu zem a nebe světlo nedá
Sen má v krvi, v dech pohrouženou čepel, v temnotu zhaslou, bez dna,
v doupatech hadích hrůzu jeho zkusil, kde orli něhy smrt chroptí
kvílíce,
ach, rdění jisté sladkou milostí, tvé žízně syté nezná,
na struně noci zkazil píseň svou, odňata je mu řeč vítězná,
v hlubině teskné, přemoci nečisté zmítá se marný hlad,
na věky cizí vlast ruměncem oděná, k níž tíhne jeho pád,
jen sup a prázdnota, kde něžná v myrtě spala
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Otec křesťanstva
Jeho Svatost papež Pius Jedenáctý, náměstek
J e ž í š e K r i s t a na z e m i , o d e š e l na v ě c n o s t .
Konstantin

Miklík,

Cs. S. R.

Nekrolog, napsaný v revui nemůže a nesmí závoditi se zprávami
a úvahami, jaké píší o zemřelém papeži noviny nejrozmjanitějších
hledisek a směrů. Tyto, představujíce světskou stránku nazírání
moderního člověka na věci duchovní, i když snad jsou vydávány od
křesťanu, hledí vystihnouti světskou velikost představitele duchovního světa, a podle toho vyznívají i jejich větší nebo menší chvály na
nebožtíka, nebo z nich mluví zdrženlivost, která jest nejnižším stupněm zdvořilosti, povinné k hodnostáři takové vznešenosti, jakým jest
nepochybně osoba každého papeže. Jen z tohoto více méně povrchního hodnocení vzcházívá nejvyššímu mrtvému suverénu posmrtný
titul „veliký papež" nebo „jeden z nej větších papežů". Je-li shoda
mezi světskými pozorovateli v takovémto úsudku, jest těžko mysliti
v takovém případě na možnost omylu: ten, který umřel, byl nepochybně veliký muž i po svém zevnějším zjevu, a jeho vliv na běh událostí světa, majestát a krása jeho osobnosti, dojem, který se šířil
od jeho dvojí fysionomie na jeho okolí, byly veliké. V tomto smyslu
mají pravdu ti, kdo prozradili po smrti Pia Jedenáctého, že umřela
největší osobnost našeho pohnutého věku. Pro nás, lidi zakotvené
hluboko v řádu, jest takovéto zjištění potěšením, protože potvrzuje
starou pravdu, že duše, jakožto neviditelná podstata a základ lidských činů, je-li pronikána pravdou a nadnášena milostí, nutně
vyzařuje za normálních okolností také na venek tolik jasu a tajemného půvabu, že samočinně vyvrací námitku, jakoby následování
řádu křivilo lidský charakter a činilo jej nevlídným a nudným. Nicméně musí duchovní člověk prodlévati více v hloubkách duchovních
osobností než na jejich povrchu; musí u duchovních lidí, před nimiž
se i svět sklání, hledati poněkud jiný základ velikosti než činí široké
obecenstvo; musí zachovávati přesnost myšlení i v posuzování velikosti, která musí býti měřena podle pravidel Božích, to jest podle
toho, jak posuzuje věci a jejich význam božská víra. Potom bude
úcta a vážnost, prokazovaná duchovní vznešenosti od loyálních světáků, jenom slabým stínem úcty a vážnosti, jaké si zaslouží duchovně
veliký člověk od těch, kteří dovedou chápat osamocené duchovní vý-
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siny vnitrního člověka a jeho odlišné postavení uprostřed tisíců jiných duchovních individuí v městě vélikého Boha.
Zde bychom se tedy především chtěli vyjádřiti takto: Pius Jedenáctý jest jeden z velikých papežů, známých v církevní historii pode
jménem Piů, z nichž více než dobrá polovička vtisklo mystickému
tělu Kristovu svou nesmrtelnou pečeť. Pia Jedenáctého můžeme přirovnati Silvestru Prvému, Lvu Velikému a Řehoři Velikému, Lvu
Třetímu a Mikuláši Velikému, Řehoři Sedménu a Inocencovi Třetímu, Pavlu Třetímu a Řehoři Třináctému, Urbanu Osmému a Benediktu Čtrnáctému, Lvu Třináctému a Benediktu Patnáctému. Ano,
všech těch byl on nástupcem důstojným a pilným následovatelem jejich činnosti. Ale v této vnější podobnosti netkví veškera zásluha ctihodného papeže Pia Jedenáctého. Papežové mučedníci prvotní církve,
papežové vyznavači doby patristické, papežové trpící fysické neb morální příkoří od světských násilníků, poštívaných Satanem, ti všichni
náležejí v Božím zření k papežům slavným, třebas jejich ostatní počiny, pokud byly zaznamenány a pokud se nám dochovaly, nejsou
četné. Sero dávnověkosti přikrývá jistě mnohé jejich činy, zatím co
blízkost doby nám zjevuje skutky jejich pozdních nástupců v plnějším světle. Každý světec na papežském trůně, ať jej spatřujeme
v blízkosti svatého Petra, ať žil v zapomenutých, ale úrodných
mlhách raného středověku, ať ukazuje plamen své osobní víry takořka před našima očima, ti všichni jsou velicí papežové, ať o nich
nevíme už téměř docela nic. Jest vskutku výhodné rozeznávati tu
osobní velikost, která spočívá na osobní zásluze, a tu, kterou vytváří
v člověku božská Prozřetelnost ve prospěch své Církve. Také možno
vážiti velikost skutků podle účinků v čase: jeden čin zdánlivě nepatrný může ovládati tisíciletí, zatím co jiný oslňuje lidi a zachraňuje situaci právě jen pod přítomnýma mocnýma rukama silné vůle,
nikoli dále. Přátelé světské moci nechápou ostatně velikosti vpravdě
duchovní, ať se skrývá, či ať se dává do boje s jejich hrdiny. Řehoř
Sedmý je od světských historiků pomlouván a málem nenáviděn,
kdežto Celestin Pátý, rovněž světec, jest terčem posměchu proto, že
nemůže zvítěziti svou bezelstností a že resignuje na papežský úřad.
Před tváří Boží jest však tato resignace možná právě tak cenná pro
Celestina i pro Církev, jako nesmiřitelnost a přísnost Řehořova proněho i pro blaho Církve po několik století. Možná, že s největšími papeži může závodili svatý Řehoř Devátý už proto, že jest prvním kodifikátorem církevního zákoníku, a že Bonifác Osmý učinil pro slávu
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Církve Boží věc nade vše nesmírnou tím, že prohlásil bullu Unam
Sanctam, kde vyložil na věčné časy poměr mezi mocí světskou a mocí
duchovní v nauce o dvojím meči. Tito a nepochybně i mnozí jiní
papežové, které jsme nejmenovali, patří podle vědění Božího k papežům nej slavnějším, třebas o nich svět neví nebo nechce nic věděti. A tak můžeme říci, že k velikým papežům patří objektivně ti,
kteří splnili dokonale úkol, jenž jim byl svěřen v zájmu Církve od
Boží Prozřetelnosti, a subjektivně ti, kteří z toho učinili svou zásluhu
a kteří osobní svatostí nebo dokonalostí prospívali sami svému poslednímu cíli a svolávali požehnání na celé svěřené duchovní stádce.
Při tom lze stanovití jako zákon Božího předurčení a jistou zkušenost,
že nevměšuje-li se světská moc do záležitosti papežské volby, Duch
svatý, kteří řídí Církev, sám pečuje o to, aby každý, řádně a podle
kanonických pravidel zvolený papež, byl pro svou dobu a pro
své zvláštní povolání papežem vynikajícím, velikým a jedinečným.
A v tomto poznání chtěli bychom nyní oceniti velikou postavu zesnulého papeže Pia Jedenáctého.
Pius Jedenáctý vykonával nejvyšší úřad velekněžský v katolické
církvi od 6. února 1922, kdy byl zvolen za papeže, do 10. února
1939, kdy o 1/26 hodině ráno zesnul v Pánu. Papež, který ukázal tak
hlubokou a podrobnou znalost všeho světového dění a tak dokonale
byl vždy obeznámen s potřebami přítomného okamžiku, byl připraven na své nejvyšší poslání předchozím životem. Není zde možno registrovati jeho činy z doby před nejvyšším pontifikátem, ale dlužno
říci, že prošel školou téměř všech oborů vzdělavatelské a kněžské působnosti, a že všude zanechal po sobě trvalé doklady své píle, svého
nadání a své apoštolské horlivosti. Narodil se 31. května 1857 v městě
Desio blízko Milána v rodině Ratti a obdržel na křtu jméno Achille.
Otec Achillův byl ředitelem přádelny, a Achille měl od malička příležitost poznati život dělníka v malé továrně. Působením arcikněze
Rattiho, svého strýce a zbožné matky Teresie, věnoval se Achille po
předběžných studiích theologii, kterou studoval v Miláně a v Římě,
kde dosáhl trojího doktorátu: práv, filosofie a bohosloví. Na kněze
byl vysvěcen v Lateráně 20. prosince 1879, a po skončených studiích
roku 1882 vrátil se dr. Achille Ratti do Milána, který se stal místem
jeho nejdelší životní působnosti. Nejprve byl Ratti činný několik měsíců v duchovní správě jako kaplan při ženském klášteře, při čemž
rozvíjel nesmírně bohatou pastorační činnost. Po té se stal profesorem posvátného řečnictví a speciální dogmatiky v arcibiskupském se-
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mináři, kterýžto úřad zastával s neobyčejným úspěchem sedm roků,
při čemž se seznámil s poklady církevní tradice, uloženými v světoznámé církevní knihovně milánské, tak zvané Ambrosiáně. Na vyzvání prefekta Ambrosiány Cerianiho podal si Ratti žádost na uprázdněné místo konservátora v bibliotéce roku 1888 a mohl v činnosti
knihovníka slaviti stříbrné jubileum, protože v ní ztrávil 25 let,
stav se po smrti výtečného prefekta Cerianiho r. 1907 sám jeho nástupcem. Vědeckou a badatelskou práci, jakou tu Ratti vykonal za
těchto pětadvacet let, dovede málokdo pochopiti. Bylo to 130 spisů
velmi svědomitě vypracovaných a vydávajících svědectví o tom, že
Ratti patřil mezi učence prvého řádu. Práce v knihovně ho nutila
k vědeckým cestám po celé Evropě, k osvojení mnoha jazyků moderních, a vynesla mu členství v mnoha učených společnostech. Při
tom pokračoval Ratti nepřetržitě v pastorační činnosti, a jest obdivuhodné, co vše podnikal v této příčině, ani na chvíli nezapomínaje
při svém učeném povolání, že jest především knězem Kristovým a
že má povinnosti apoštolské obzvláště k duším, o něž se nikdo jiný
nestará, i kdyby to byly jen duše chudých dětí, městských služek
nebo kominických učňů. Nové síly tělesné i duševní sbírával Ratti
v prázdninách pěstěním alpinismu, v němž svou lásku k přírodě,
získanou už na lyceu, spojoval s odvahou, opatrností, vytrvalostí a
láskou k Stvořiteli, vynikaje i zde originálností v přípravě horolezeckých programů a ve vědeckých zprávách o vykonaných výstupech
do nedostupných krajin. Všemi těmito věcmi vzrostla kněžská, vědecká i společenská autorita Rattiho měrou vzácnou. Roku 1911 jest
Ratti jmenován od Pia X. koadjutorem P. Ehrleho v řízení knihovny
Vatikánské, v září r. 1914 stává se prefektem této knihovny, v dubnu
1918 posílá jej Benedikt XV. za apoštolského visitátora pro tvořící
se Polsko a Litvu, koncem července jest jmenován i apoštolským
vizitátorem pro sovětské Rusko, s nímž se marně pokouší navázati
těsnější styky, v červnu 1919 jest ustanovován, ač nemá diplomatické školy, za nuncia ve Varšavě, kde prožívá krušné chvíle bolševického vojenského vpádu do Polska, ale získává navždy sympatie
polského národa a poznává nyní z bezprostřední blízkosti (v Praze
byl již r. 1890) náboženské, kulturní i politické poměry mezi Slovany. V roce 1920 jest Ratti také apoštolským komisařem pro hlasování v Horním Slezsku, kde osvědčuje naprostou nestrannost mezi
Poláky a Němci. V červnu 1921 volá jej Benedikt XV. zpět do Říma,
kde jej jmenuje kardinálem a zároveň jej ustanovuje arcibiskupem
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v Miláně. Všech těchto úkolů se zhošťuje Ratti s nejvyšším možným
zdarem, vycházeje každému vstříc bez slabosti a nespouštěje nic
s hlediska Církve, jejímž se cítí a- jest vskutku vyslancem a množitelem. Jeho rozhled nabývá úžasné a neslýchané všestrannosti, a Ratti
se stává v ocích všech nejschopnějším mužem v Církvi, aby přejjal
otěže vlády nad veškerým křesťanstvem po mírumilovném a svatém«
papeži Benediktu Patnáctém, který mu prorokuje nástupnictví na
stolci svatého Petra sám umíraje v lednu roku 1922.
Program Pia XI. jakožto nejvyššího Pastýře v Církvi jest obsažen
ve jménu, které si zvolil; ale můžeme říci klidně, že byl vedle Pia
také Lvem i Benediktem, čili že spojil vlastnosti tří posledních velikých papežů v jedno. Okruh i síla jeho činnosti v úřadě papežském
byly nevyčerpatelný, a na tomto místě se nemůžeme dotknouti všech
jednotlivostí této činnosti ani letmo. Nej hlavnější učitelské, velekněžské i arcipastýřské akty Piovy jsou zaznamenány ve vládním a
úředním listě katolické Církve, zvaném Acta Apostolicae Sedis, a
těchto osmnáct tlustých ročníků, přístupných kde komu, poučí každého
s dostatek o tom, co Pius XI. pro Církev učinil. Přívlastek Fides
intrepida, dávaný papeži podle domnělého proroctví arcibiskupa
Malachiáše, vyjádřuje jen jednu, ovšem nápadnou a význačnou vlastnost Pia XI., totiž jeho neohroženost ve věcech víry a křesťanské
i lidské spravedlnosti na všechny strany. Jako jest ochoten se smířiti
s každým převratem, který se nedotýká božských práv na zemi, a
jako hotov jednati s každým režimem, který poskytuje ždibec naděje
na vplynutí do objektivního pořádku, tak jest neústupný ke každému
bludu a ke každé nespravedlnosti, ať vychází odkudkoli a jest jakkoli
omlouvána. Viděli jsme jej, jak projevil nejvyšší dobrou vůli k III.
říši a jak uzavřel s Německem konkordát. Dojat neštěstím ruského
lidu, ustanovuje záhy hladovou komisi pro Rusko a snaží se sovětskou vládu pohnouti k zavedení lidštějšího modu vivendi i k tomu,
aby bylo náboženství připuštěno jako obrodný činitel do nové ruské
říše. Uznává, že fašismus zachránil italský stát od morálního i politického rozkladu a že ukázal mnohem přívětivější oko pro účast
Církve na veřejných věcech; proto uzavírá s fašistickou Itálií, která
jest přece jeho vlastí, Lateránskou dohodu, znamenající hmotné
oběti, ale také veliké duchovní naděje. Přimhuřuje oko nad husitskými Čechami a po célá léta trpělivě jedná o záležitostech, podporujících jednak prestyž republiky, jednak stabilitu a možnost vývoje
pro katolickou Církev v této republice. Ve Španělsku stojí papež
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na straně bratří Machabejských, přes to, že národní hnutí jest podporováno státy výlučně totalistickými. Do Francie, která jediná z (evropského kontinentu zachovává svobodu lidské osobnosti a důstojnosti, čímž vzbuzuje sympatie papežovy, vysílá Pius nicméně svého
legáta, aby svým vlivem zarazil činnost podvratných živlů, jež hrozí
Francii rozložití a pohřbíti ve vlnách bolševictví, podporovány jsouce
neprozřetelnou přízní některých katolíků, usuzujících příliš politicky.
V těchto případech, které buďtež považovány jen za příklady, nikoli
za výpočet, ukazuje však papež, jen až kam lze jiti a kde jest nutno
se ozvati. A jeho hlas je skutečné božské oraculum, když se ozývá
proti novogentilismu stejně jako proti komunismu, proti étatismu
stejně jako proti zednářským provokacím laicisujících demokratických republik. Zde jako v desítkách jiných podobných případů vystupuje papež jako skutečný Učitel světa, jako Panovník, jemuž lze
odporovati všelijakými vzdory, ale jehož stanoviska nelze ničím vyvrátiti.
Abychom nabyli aspoň trochu pojmu o universalitě a všestrannosti
tohoto papeže, všimněme si oborů, do nichž zasáhl způsobem tak
velikolepým, jako některý z jeho předchůdců, který se právě v tom
kterém oboru zvláště proslavil. Učiníme-li si o tom přehled, můžeme
říci, že Pius XI. je jedním; z největších papežů duchovně-učitelských
a duchovně-asketických, církevně-politických a církevně-propagačních, prakticky-křesťanských a nábožensko-civilisačních. Do těchto
základních termínů možno zařaditi také papežovu činnost církevněkultovou, církevně-reformační a mravně-společenskou; misijní, unionistickou a vnitroapoštolskou; sociální a mírotvornou; studijní atechnicky-pokrokovou. Tento seznam je s to připomenoti naší paměti
všecka díla, jež papež vykonal ve jmenovaných oborech. Některá z nich
chceme připomenouti zvláště a výslovně, a všechna se vyznačují
jednou společnou charakteristickou známkou: akceptováním všeho
dobrého v lidské přirozenosti i individualitě jak osobní tak kmenové,
a povoláním i pozdvihováním všech těchto věcí k vyšší nadpřirozené
službě pro Boží čest a blaho člověka.
Piu Jedenáctému jest každý národ, každá rasa a každá řeč vzácný
projev vůle Stvořitelovy a doklad rozmanitosti Božího plánu ke zbudování Božího království. Asiat je mu tak drahý jako Evropan, Afrika
mu neleží na srdci méně než Amerika. Náměstku Krista, jenž vykoupil všecky lidi, nemůže býti přijatelná nauka o podstatně vyšších
a nižších rasách. Americký nebo africký černoch mají totéž právo na
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vezdejší slušné bytí jako jejich bílí nebo rudí bratří, a mají totéž
povolání k nadpřirozené spáse jako oni. Proto vysvěcuje papež čínské
a japonské biskupy, svatořečí Habešana, vyjadřuje přesvědčení o poslání Slovanů v katolické církvi, promlouvá v encyklice „S palčivou
starostí" s opravdovou láskou k německé mládeži a ke všem věrným
Němcům, nesouhlasí s násilnostmi páchanými jedním národem na
národě druhém pro nejistá práva a s pomíjením mírných prostředků
i při právu jistém. Každý národ i stát může najiti v Piovi zastánce,
jen když o to stojí. I habešský Neguš mohl dopadnouti lépe, kdyby
se byl obrátil na papeže o zprostředkování a nebyl se spolehl na bratry
z lože a na ženevskou instituci. I náš český národ musil tolikrát pocítiti vřelé sympatie papežovy pro naši slavnou katolickou minulost
a mohl dopadnouti i politicky lépe, kdyby se byl spolehl hlavně na
tohoto pomocníka místo na mnoho dalekých velmocí. Pius XI. jednal
se všemi státy; žádný mu nebyl tak odporný, aby to s ním nechtěl
zkusiti. Uzavřel největší počet konkordátů, rozmnožil nejvíc počet
diplomatických zástupců, přijal v audienci největší počet suverénů,
intervenoval u nejrozmanitějších vlád, pokoušel se řešiti velmi četné
mezinárodní spory, ujímal se všech ohrožených. Byl skutečně otcem
všech národů, to jest všech těch v každém národě, kteří mají vůli
k pravdě nebo aspoň k slušnosti.
O duchovní život katolíků se staral Pius mnohými způsoby. Chtěl
především, aby kněžstvo representovalo tento život a aby jej rozsévalo nejen ze svého úřadu, nýbrž i svým příkladem, i přímluvou
své svatosti. Dvěma nádhernými encyklikami vylíčil svatost a vznešenost katolického kněžství: encyklikou „Quinquagesimo" 1929 a encyklikou „Ad catholici sacerdotii fastigium" 1935. Vida však, že kněží
je buď málo, nebo že nemají bezprostředního přístupu k opuštěným
duším bloudících laiků, věnoval co nejvíce pozornosti vybudování
Katolické akce, jejíž dědictví přejal od Pia Desátého a jeho předchůdce Lva Třináctého a od níž vpravdě očekával nápravu lidské
společnosti. Co jest „Katolická akce" ? Katolická akce jest spolupráce
laiků v apoštolátní činnosti církevní vrchnosti, a sdružuje prostřednictvím zvláštních prganisací všechny laiky, kteří chtějí pracovati při
šíření katolických zásad a jejich uskutečnění v životě jednotlivců, rodin i v životě společnosti (§ 1 stanov Katolické akce italské). Každý
rok vykládá Pius XI. smysl tohoto důležitého zřízení v nejrozmanitějších okolnostech, a není divu, že se teprve on považuje za vlastního
otce Katolické akce. V jeho pojetí jest dnes Katolická akce nejvý-
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znamnější prostředek církevní působnosti: „Jako Církev, tak i Katolická akce zůstává nad politickými stranami a mimo ně, majíc cílem
nikoli chrániti partikularistické zájmy skupin, nýbrž pečovati o opravdové dobro duší, šíříc jak jen to možno království Pána našeho Ježíše
Krista v jednotlivcích, v rodinách a ve společnosti, a sjednocujíc pod
svými mírumilovnými prapory v dokonalé a ukázněné svornosti všecky ty věřící, kteří chtějí spolupracovati v tak svatém a tak rozsáhlém
díle apoštolátu" (Pius XI., 10. listopadu 1933). Praví-li jinde Pius XI.,
že „Katolická akce jest pro naši dobu netoliko užitečná, nýbrž bezpodmínečně nutná" (6. listopadu 1929), navazuje tím zřejmě na slova
Pia X., který rovněž nazývá Katolickou akci (l'azione catolica del
laicato) nezbytnou (neoessaria nelle presenti condizioni della Chiesa e
della civile societa. Motu proprio z 18. prosince 1903).
Pius XI. neopomíjí ani jedné příležitosti, aby doporučil křesťanům
život ctnostný a svatý. Příležitost mu poskytují jubilea vynikajících
učitelů křesťanské zbožnosti, prohlášení nových patronů pro různé
obory lidského podnikání, nová blahořečení a svatořečení, nové svátky
a liturgické pobožnosti, prohlášení nových učitelů církevních, veliká
jubilea posvátných nebo církevních událostí. Pius XI. naléhá na to,
aby členové duchovních řádů spěli za dokonalostí v duchu svého zakladatele. Jest jedním z papežů, kteří energicky vracejí mnichy a jiné
řeholníky k původní řeholi a k opravdové observanci, a kteří se přepečlivě starají o duchovní výchovu řeholního dorostu od útlého věku.
Velikou pobožnost Usmiřování Srdce Kristova, vyvíjející se pod přízní
minulých papežů, činí ve dvou encyklikách (1928, 1932) všeobecnou
•křesťanskou povinností, a příslušný svátek povyšuje k důstojnosti
svátku Božího Narození a Nanebevstoupení. Právě tak povyšuje svátek
Nejdražší Krve na svátek prvotní prvé třídy. Zavádí do římské církevní liturgie nových dvanácte svátků, počet to na jediného papeže
opravdu nej větší. Jsou to: Slavnost Krista Krále (1926), Matky Dobré
rady (1925), Mateřství P. Marie (1932), tří nových učitelů církevních:
Petra Kanisia (1927), Alberta Velikého (1932), Roberta Belarmina
(1932), dvou šiřitelů úcty k Srdci Páně: Jana Eudesa (1928) a Markety Alacoque (1929), dvou mladých světců: Teresie Ježíškovy (1928)
a Gabriela Possenti (1932), dvou velikých představitelů požehnané
duchovní činnosti: Jana Vianneye (1928) a Jana Boská (1936). Mimo
to představil kanonisací světu jiné nové vzory veliké svatosti: Josefa
Cottolengo, Konráda z Parzhamu, Bernardettu Soubirous, Tomáše
Mora, Johna Fishera, Ondřeje Bobolu a mnoho jiných. Ustanovil speftád 10, 1939
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ciálních patronů pro veliké křesťanské záležitosti tolik, co všichni jeho
předchůdcové dohromady. Důstojnost a duchovní účinek bohoslužeb
chrání i Pius XI. stejně jako jeho předchůdce Pius X. apoštolskou
konstitucí o posvátné hudbě a gregoriánském zpěvu (Divini cultus
1928), a ve věci odpustkové činí Pius XI. ve prospěch věřících některá
radikální vysvětlení i citelná zjednodušení podmínek. Pius XI. jest
prvý papež, který dává sobě a celému svému domu konati exercie čili
duchovní cvičení od kněží misionářů.
Jako nejvyšší učitel víry a mravů soudí Pius XI. zejména dva bludy:
neoethnicismus v encyklice Árdenti eura (14. března 1937) a komunismus v encyklice Divini Redemptoris (19. března 1937). Prvá encyklika odsuzuje naplňování křesťanské terminologie obsahem modlářským a nahrazování křesťanského universalismu sobeckým a separatistickým totalismem, druhá líčí spousty natropené komunismem
v Rusku, Mexiku a Španělsku, dávné stanovisko Církve ke komunistické nauce, učení Církve o společnosti a opravdu účinné léky jak
proti sociálním zlům, tak proti komunistickému nebezpečí. Mravů
lidské společnosti se týkají také dvě encykliky o sociální spravedlnosti
(Quadragesimo anno 1931 a Nova impendet 1931), a encyklika o cudném a spořádaném manželství (Časti connubii 1930). Též encyklika
o filmu (Vigilanti eura 1936) napomíná, aby obrazová představení
dějů byla „v souhlase se spasitelnými zásadami a správnými zákony".
Mírumilovnost pokládá Pius XI. za jednu ze známek křesťanského
smýšlení světa a opak za úbytek tohoto smýšlení. Proto hned na počátku své vlády r. 1922 vydává encykliku „Ubi arcano Dei", kde vyslovuje jako cíl a program svého pontifikátu heslo: Pax Christi in
regno Christi. I v encyklice Nova impendet se ozývá proti nesmyslnému zbrojení, a na sklonku své vlády 29. září 1938 nabízí Bohu svůj
život za mír světa, dovolávaje se památky mučedníka svatého Václava,
jehož již předtím oslavil apoštolským listem k tisícímu výročí jeho
smrti (Caritatem decet 4. března 1929). Také posledními slovy papežovými byla prosba o mír pro celý svět a otcovské požehnání míru
celému světu.
Ovšem pokoj, který hlásal Pius XI., nebyl pokoj nesprávně vykoupený a duchovně zbabělý. Pius nechtěl, aby Církev ustupovala a vzdávala se svých posic nebo práva na Kristem přikázaný výboj. Nechtěl,
aby Církev odumírala se starými křesťany, nýbrž miloval mládež a
vedl o ni nepřetržitý boj. Nebyl spokojen s tím, aby křesťané vyznávali Krista jenom soukromým životem, nýbrž žádal, aby stavěli i ve-
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řejný společenský a státní život pod jeho nadvládu. Proto vydává papež r. 1925 encykliku Quas primas, jíž zavádí pro celou Církev svátek
Krista Krále. Vnější jednotě křesťanských vyznání nemíní Pius XI.
nikterak obětovati katolickou pravdu. Proto odmítá v encyklice Mortalium animos r. 1928 myšlenku konfederace a staví proti ní ideu
opravdové unie na základě Kréda. Naproti tomu posunuje papež v době vypjatého, ba přepjatého nacionalismu do popředí myšlenku misionářskou (encyklika z r. 1926) a stává se jedním z nejpřednějších
misijních papežů. On to jest, který prvý zavádí domorodou hierarchii
v misijních zemích. Prvý píše list k celému čínskému národu, v němž
vyzdvihuje kladné vlastnosti čínské rasy. Prvý pořádá r. 1925 ve Vatikánských zahradách všeobecnou misijní výstavu, zakládá ethnologické museum, ohlašuje velikou výstavu domorodého umění z misijních krajů ve Vatikáně r. 1942. Misie dosahují za něho nebývalého
rozšíření.
Pius XI. je posléze přítelem a podporovatelem studií všeho druhu
i technického pokroku, pokud se neobrací proti Bohu nebo ke škodě
lidské společnosti. Vydává list o studiu svaté vědy („Bůh Pán věd"),
encykliky o největších myslitelích Augustinovi a Tomáši Akvinském,
ustanovuje prázdný den na katolických fakultách o svátku Tomáše
Akvinského, patrona studií; pečuje o to, aby kněžský dorost byl vzdělán náležitě podle potřeby doby a dává sám v Církvi přednost učeným
před neučenými ve všech oblastech. Nelze ani vypočítati, co vše učinil
Pius XI. pro rozvoj vědeckých snah mezi kleriky. Sám zakládá papežskou akademii přírodních věd pro nejpřednější učence celého světa, zřizuje vatikánskou vysílací stanici rozhlasovou a jest prvým papežem, jehož živý hlas mohou slyšeti všecky národy okrsku. Má velmi
kladný poměr k filmu, jak ukazuje jeho filmová encyklika, a k zdravému sportu, jak ukazují audience nejrozmanitějších turistických nebo tělocvičných spolků před někdejším alpinistou ve vatikánském
paláci. Audienční styk věřících i nevěřících s papežem stoupl právě
za něho měrou neslýchanou, a byl vedle allokucí novou příležitostí,
kde mohl papež říci světu spasitelné věci. Vynález létadel byl Piovi
důvodem, proč nepředpokládal snadno nemožnost komunikace katolických činitelů se Svatou Stolicí v případech náhlé potřeby, a svěcení
létadel se dostalo do římského rituálu za jeho pontifikátu.
Vždyť z „údolů všednosti k božským výšinám!" bylo heslem Achilla
Rattiho odjakživa, a úloha historika, jíž obětoval nejlepší jádro
svých let, učinila jej schopným chápati všecky složky uplatňování lid-
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ského ducha v prostoru i čase. V kontaktu se všemi věcmi přirozeně
dobrými a krásnými, jež proměňoval pohledem a dotekem milosti ve
jsoucna vyšší, odešel nyní tam, kam vždycky směřoval všemi svými
činy. Bude-li nám proto jednou řečeno, že Pius XI. byl světec, nebudeme se pranic diviti: on své poslání v Církvi i ve světě splnil co
možno nejdokonaleji...

Abatyše K u n h u t a
Jan

Vilikovsky

Svatojirská abatyše Kunhuta, dcera krále Přemysla Otakara II.,
žije v naší paměti hlavně svým proslulým Pasionálem a jménem Kunhutina píseň, jímž byla nepřesně označena jedna z nejstarších našich
veršovaných skladeb. Oba tyto vzácné doklady českého uměleckého
tvoření na, počátku XIV. století prokazují, že účast našich předků na
soudobém kulturním životě nebyla jen trpná, že znamenala vytváření
nových hodnot i tam, kde šlo toliko o nové zpracování námětů &
problémů obecně evropských. Vzbuzují proto touhu, seznámiti Se
blíže s osobností, která dala podnět k jejich vzniku nebo aspoň dochování.
Kunhuta, jak známo, vstoupila původně do kláštera klarisek a žila
v něm pod vedením své tety, bl. Anežky, musila jej však nakonete
opustiti, aby se provdala za polského vévodu Boleslava Mazovského;
ikdyž se s ním rozvedla, vrátila se k životu klášternímu, a to k benediktinkám u sv. Jiří, kdež se záhy stala abatyší (1302—1321). Cítila
tedy skutečné vnitřní povolání k životu řeholnímu, neboť by se k němu jinak byla nevracela, když z něho byla dvakrát násilně vzata.
Úcta, jíž požívala ve svatojirském klášteře ještě dlouho po své smrti,
svědčí, že byla zjevem mimořádným a že to byly její vynikající
«osobní vlastnosti, pro něž dosáhla tak vysoké hodnosti duchovní, a
nikoli jen vznešený původ. Nemáme bohužel přímých pramenů, které
by nám vykreslily její duchovní portrét. Musíme se spokojiti skrovnou náhradou, kterou poskytují dochované zbytky knihovny, již Kunhuta pro svůj klášter pořídila. Většinou jsou to ovšem knihy liturgické (brevíře, antifonáře a podobné) anebo soubory modliteb k soukromé pobožnosti, ale přece je mezi nimi aspoň několik knih jiného
obsahu, a právě ty umožňují aspoň přibližně odpověděti k otázce, ja-
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kého rázu byla Kunhutina zbožnost a které stránky učení křesťanského nejvíce zdůrazňovala.
Středověk žije až dosud, zcela neprávem, v představě většiny našich současníků jako doba duchovně uniformní a jednotvárná. Liší
se ovšem od našich dob zejména tím, že veškerý jeho život vyrůstal
z jednotného základu a směřoval k jedinému cíli, ale touto totožností
východiska a cíle nebylo nijak omezeno nebo vyloučeno individuální
chápání jednotlivých úkolů a otázek; každý mohl kráčeti k vytčené
metě cestou, již si svobodně zvolil. Kdybychom si neuvědomili tuto
míru svobody, nemohli bychom ostatně vysvětliti, proč existovalo na
př. tolik různých mnišských řádů, když by byl měl — podle novověkých představ — zcela dobře postačiti jediný. Právě ustavičné vznikání řádů nových naznačuje, jak rozličně bylo možno chápati (i základní problémy křesťanského učení, a ukazuje zároveň, že nebylo
zbraňováno dáti odlišnému pojetí výraz i činem. Nemůžeme se tedy,
chceme-li poznati Kunhutu blíže, spokojiti zjištěním, že dávala přednost životu řeholnímu před laickým a řádu benediktinskému před
františkánským, nýbrž musíme se snažiti proniknouti dále, pokusiti se
o určení, ke kterému z mnohých typů středověké zbožnosti se hlásila.
Probírajíce se její knihovnou, docházíme k dojmu, že celkový charakter tohoto knižního souboru určují spisy, v nichž se jasně obráží
náboženské cítění pozdějšího středověku, díla totiž, jež jsou projevem
— někdy také podnětem — kultu Kristova člověčenství. Na rozdíl
od starších století křesťanských, která viděla v Kristu především a po
výtce Boha, středověk pozdější uctívá v něm více člověka; nespatřuje
v Ježíši jen majestát krále slávy, ale zejména Ukřižovaného, našeho
bratra v lásce a utrpení. Toto pojetí bylo vypracováno sv. Bernardem,
prohloubeno a rozšířeno hlavně sv. Františkem a jeho řádem. Při tomto nazírání soustředila se hlavní pozornost věřících na Ježíšovo dětství
a jeho umučení. Tato dvě období, nejdojemnější z celého vypravování
evangelií a také v liturgii nejvíce zdůrazněná, jsou i v literatuře nejčastěji zpracovávána, jak se to projevuje také v námětech středověkých dramat církevních. Protože pak, zejména pokud jde o Ježíšovo
dětství, zprávy evangelistů nepostačovaly lidové fantasii a touze, poznati lépe Ježíše, jeho matku i okolí, nabyly velké obliby a rozšíření
různé apokryfní spisy, snažící se vyplniti mezery, které evangelisté
v životopise Kristově zanechali. Také mezi knihami Kunhutinými nacházíme dvě z apokryfních vylíčení dětství Ježíšova, evangelium
Pseudo-Matoušovo a pojednání o mládí Ježíšově podle Tomáše. Vhod-
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ným jejich doplňkem je pak meditace Aelreda Rievalského o dvanáctiletém Ježíši. Také Aelred neváhá dokreslovati svou fantasií kanonické vypravování, dovede načrtnouti scény plné něžného půvabu,
a se zálibou prodlévá při představě, jak líbezný a žádoucí byl Ježíš
všem, kdož se s ním mohli stýkati. Vřelé citové zaujetí charakterisuje
vůbec celou tuto úvahu, jejímž vlastním námětem je duchovní výklad
tohoto příběhu (proč Ježíš zůstal sám tři dni v Jerusalemě) a jeho
aplikace na život kontemplativní; Aelred sám dovede naznačiti množství otázek, jež by bylo třeba vědecky zkoumati, na př. kde Ježíš
ztrávil ty tři dni nebo jak vysvětliti slova evangelia, že Ježíš prospíval
v moudrosti, což se nezdá možné, když přece byl Bůh, ale nezabývá
se jejich řešením, neboť mu nejde, jak sám praví, o broušení vtipu
a jazyka, nýbrž o podnět k zbožnosti. Snahou o docílení citového účinu
a cistě lidskou sympatií připomíná jeho spisek mnohdy „Meditace
o životě Kristově", v nichž došla nejplnějšího výrazu františkánská
láska ke Kristu.
Také ze spisů, snažících se podrobně a názorně vylíciti Kristovo
umučení, a vésti tak čtenáře nebo spíše posluchače, aby je znovu prožíval s Kristem, nacházíme v knihách Kunhutiných některé z nejrozšířenějších. Je tu především evangelium Nikodémovo, vydávající se
za svědectví dvou očitých svědků; je tu dále veršované „Zrno umučení" (Granum passionis), považované namnoze za dílo sv. Bernarda;
a konečně nacházíme tu i známou rozmluvu Anselmovu s Pannou
Marií, projevující naivní zájem o přesné vylíčení všech okamžiků
ukřižování a všech jeho průvodních okolností, a pohybující se na úrovni zcela lidové. Významnější jsou texty jako tak řečená „Lamentatio
in passionem, Christi", jejíž autor se soustřeďuje k pozorné meditaci
o utrpení Kristově, podložené lítostí, že nemohl býti velikému dějství
sám přítomen a prožiti je skutečně. Zajímavý je také v jednom z rukopisů Kunhutiných zaznamenaný náčrt kázání, popisujícího velmi
realisticky a živě Ježíšovy muky; nejprve zachycuje zvukové jevy
provázející jednotlivé fáze mučení, zvuk kladiv přibíjejících jej na
kříž, svist důtek rozdírající sluch Panny Marie, rouhavé hlasy židů
a nade vše pláč Kristův. Jiné podrobnosti jsou jen naznačeny a jejich
rozvedení ponecháno na vůli kazateli: „Vylož o jeho tváři, jak byla
zohavena slinami a pláčem, hlava bitím a trnovou korunou, šíje od zášijků; a tak o všech údech."
S kultem ukřižování souvisí také kult bolesti, kterou prožívala P.
Maria při smrti svého syna. Jedním z prvých literárních projevů této
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nové formy mariánského kultu je modlitba, v níž si sv. Anselm vyčítá,
že neprožil s P. Marií tento její nej větší žal; u Kunhuty je tato modlitba zapsána dvakrát. Dále bylo toto théma propracováno zase sv.
Bernardem a sv. Františkem i jeho následovníky. Odtud vyrůstají také
rozmanité plankty (pláče), totiž mimoliturgické skladby, pokoušející
se vylíčiti pocity některé z osob přítomných ukřižování, především
ovšem matky Kristovy. Ze toto théma bylo blízké Kunhutinu srdci,
lze souditi z faktu, že u ní nacházíme dva takovéto pláče. Prvý je
Veršovaná skladba „Qui per viam pergitis", ve které se Maria, stojící
pod křížem, dovolává ve svém utrpení sympatií kolemjdoucích a prosí
všecky zúčastněné o pomoc: soudce, aby se smilovali, sv. Jana, aby
zakročil v prospěch svého mistra, a nakonec se obrací se svým žalem
přímo k synovi. Její zápis u Kunhuty je zajímavý i tím, že je, jak
se zdá, nejstarší z dosud známých textů této významné skladby. Druhý
plankt líčí utrpení Maří Magdaleny; je to známé prosaické kázání, přičítané Origenovi. Záznam těchto textů souvisí nepochybně i s mariánským kultem, jenž v Kunhutině klášteře byl zřejmě pevně zakořeněn. O tom vydávají svědectví tři rozsáhlé spisy: „Zrcadlo P. Marie",
rozsáhlý to výklad andělského pozdravení, jejž napsal bezpochyby
Konrád Saský, jsa přesvědčen podobně jako dávno před ním sv. Jeroným, že vzdávati chválu královně nebeské je jeden z nej vhodnějších
způsobů, jak oslavovati Krista. Veršovaná skladba neznámého autory
„Omni die die Mariae mea Iaudes anima", velebící P. Marii především jako naši orodovnici a paní, které Kristus podřídil celý svět a
všecko v něm. Třetí z těchto spisů je rozměrná anthologie výroků
i pojednání církevních otců i spisovatelů pozdějších, zevrubně líčící
život, ctnosti i zázraky P. Marie; spis lze označiti do jisté míry jako
předchůdce známějšího Mariale Konráda Haimburského. Ze v knihovně svatojirské nechybělo ani apokryfní vypsání života P. Marie
po Nanebevstoupení až do jejího odchodu s tohoto světa, netřeba snad
ani zvláště podotýkati.
Z kultu Kristova umučení vyplývá a souběžně s ním se rozvíjí i
kult svátosti oltářní. Byl tak mocný, že vedl i k pozměnění obřadu
mešního, když do něho bylo v XII. století zařazeno pozdvihování, aby
bylo vyhověno touze věřících viděti proměněnou hostii (spolupůsobila
při tom i reakce proti bludnému učení Berengarovu). Tak byly připraveny podmínky pro vznik specielní eucharistické literatury, modliteb před svátostí oltářní, jež byly určeny k soukromé recitaci a jichž
se mohlo užívati i jako přípravy k přijímání. Kult eucharistický vy-
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vrcholil zavedením svátku Božího Těla, jehož officium, zapsané v jednom z Kunhutiných rukopisů, poskytlo neznámému písaři vhodnou
příležitost, aby zapsal i veršovanou modlitbu českou „Vítaj, kráPu
všemohúcí". Bezprostředně před ní předchází v rukopise rovněž veršovaná modlitba latinská, „Ave vivens hostia, Veritas et vita", jež
v latinských Inodlitebnících obyčejně bývá připojována k souboru
modliteb při pozdvihování a označována jako „modlitba o svátosti
oltářní", „prostá meditace o svátosti oltářní". Za českou modlitbou
následuje soubor latinských modliteb před přijímáním a po něm, a
její obsah nasvědčuje, že takové bylo i její vlastní určení. Ve faktu,
že se jedna z prvých ceských básní zabývá právě svátostí oltářní, můžeme snad viděti projev specificky českého sklonu. Historikové středověké zbožnosti se totiž někdy s údivem táží, proč kult eucharistický
nevyvrcholil přirozeným závěrem v častém přijímání. Někteří shledávají fakt, že se k tomu nedospělo, prostě nevysvětlitelným, jiní ízase
soudí, že úcta k svátosti oltářní, vzbuzovaná a posilovaná zejména
mystickou literaturou, a v souvislosti s tím zvýšený pocit vlastní hříšnosti a nehodnosti odváděl lidi od častějšího přijímání. U nás v Cechách, jak známo, se však v druhé polovině XIV. století dospělo k tomuto logickému závěru a nepochybně bude možno ukázati, že kořeny
tehdejšího hnutí sahají hlouběji, jak toho vidíme náznak právě zde.
Kult člověčenství Kristova i jeho matky nebyl ovšem středověkému
člověku cílem sám o sobě, nýbrž především vhodným prostředkem
k dosažení cíle vyššího, následování Krista; neboť byl-li Kristus
i člověkem, je možno jinému člověku ho napodobiti a následovati.
S tímto pojetím setkáváme se zejména v mystické literatuře, na př.
v Bonaventurově „Stromě života", jehož opis rovněž nacházíme
u Kunhuty. Kristus byl cestou, jíž jediné lze dojiti spojení s Bobem,
této vytoužené mety všech mystiků. Také Kunhutina knihovna obsahuje spisy, popisující jednotlivá stadia této cesty, ať již mají spíše
ráz praktické mravouky, jako pojednání „O osmi nástrojích duchovního cvicení", nebo o díla zaměřená skutečně na život kontemplativní. Z nich je zajímavý spisek, přirovnávající duchovní život pravého křesťana k palmě a rozvádějící tento námět podrobně výčtem
sedmi větví, znacících vždy větší dokonalost. Jako v mystické literatuře častěji, prvým stupněm je tu dokonalé poznání sebe samého
a vlastní hříšnosti, jak o tom pojednává hojná speciální literatura*
zastoupená zde zejména modlitbami sv. Anselma a dialogickým spisem Isidora Sevillského „Synonyma". Ještě příznačnější pro oprav-
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dové mystické sklony u Kunhuty jsou spisy, jejichž námětem je
láska k Bohu: Huga ze sv. Viktora „Soliloquium de arrha animae",
dialog mezi člověkem a duší o povaze pravé lásky k Bohu, dokazující její nezbytnost tím, že se člověk jinak Bohu nemůže odvděčiti
za všecka dobrodiní hmotná i duchovní než láskou; známá báseň
„lesu dulcis memoria", shrnující dokonale Bernardovo pojetí mystické lásky k Bohu; a posléze obšírný, dosud, zdá se, neznámý,
dialog „Vox sodalium", zapsaný mezi připomenuté spisy Isidorův
a Hugonův. Dílo toto skládá se ze dvou částí; v prvé z nich rozmlouvají spolu sponsa a sodales, v druhé sponsa a paranymphus
(družba). Sponsa jest duše, milující Krista a toužící po spojení s ním,
sodales pak duše, které již tohoto spojení dosáhly a nyní vyšetřují,,
zda láska duše toužící je skutečně pravá a čistá. Duše vysvětluje
jednotlivé znaky svého cítění a přesvědčí tak své zkušenější družky;
ty jí pak objasňují, jak se připraviti k dokonalé lásce (resignací na
smyslový svět, vnitřní čistotou, klidem svědomí a mysli, poznáním
své mysli, pravé podstaty své duše). V části druhé družba vysvětluje, v čem se projevuje láska Kristova k člověku, jak požívati
s prospěchem lásky již dosažené a jaké jsou její znaky. Při tom
vychází z Bernardova výkladu biblických slov: „Milovati budeš
Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší
mysli své" a určuje, že pravá láska musí býti moudrá, sladká ja
silná. Spis svědčí o dobrém rétorickém školení autorově i o znalosti
starší mystické literatury, po jejímž způsobu se téměř nevyskytují
citáty a odvolávání na autority, jen sv. Augustin je několikráte citován a jednou, jak připomenuto, sv. Bernard.
Načrtli jsme zhruba hlavní rysy duchovního prostředí, v němž
Kunhuta žila. Obraz je ovšem patrně neúplný, neboť se opírá jen
o několik rukopisů, které se náhodou zachovaly; ale to by nebyla
jeho největší vada. Lze však očekávati vážnější námitku: není odvážlivé určovati povahu Kunhutiných zájmů jen podle knih, které
si pořídila anebo které dokonce jen darovala svému klášteru? Tu
můžeme odpověděti, že ve středověku byla kniha předmětem daleko
vzácnějším a tedy i vztah majitele k ní byl podstatně jiný než dnes.
Důležitější však je, že správnost předcházejícího náčrtu lze dokázati
rozborem knihy, která byla přímo pro Kunhutu psána a obsahuje
nadto hlavně spisy, vzniklé z jejího přímého podnětu, a v níž se
tedy její vlastní sklony obrážejí jistě dosti věrně.
Kniha tato, známá pod názvem Pasionál Kunhutin, byla již častěji
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analysována a popisována historiky umění, prostudována i paleograficky, bylo také již upozorněno na potřebu rozboru literárněhistorického, ten však dosud podán nebyl. Vedle obrazů, které tvoři
vlastní cenu rukopisu, obsahuje řadu textů:
1. parabolu o statečném rytíři s mystickým výkladem;
2. dvě spolu související kázání, prvé na Velký pátek, druhé
v předvečer Velké noci;
3. pojednání o nebeských příbytcích;
4. kázání o umučení Kristově, za jehož autora je tu označen papež Lev;
5. plác Maří Magdaleny na Veliký pátek.
Z těchto spisů prvý a třetí jsou výslovně označeny jako dílo dominikána Koldy; u obou je také zcela přesně udána doba složení,
r. 1312 u prvého a 1314 u druhého. Z textů ostatních lze určití
toliko domnělé kázání papeže Lva, jež nacházíme skutečně při
spisech Lva I., ale s poznámkou, že ve skutečnosti nepochází od
něho; bývá také tištěno mezi kázáními sv. Augustina; ostatně nás
otázka po jeho skutečném původu nezajímá, spokojíme se zjištěním,
že jde o spis cizího, mimoceského původu. O textech ostatních se
ještě zmíníme dále.
Bratr Kolda, autor obou uvedených pojednání, byl podle údaje,
obsaženého v Pasionále a potvrzeného i jinak, lektorem řádu dominikánského u sv. Klimenta, tedy v podstatě profesorem, jenž příslušníkům řádovým přednášel v řečeném klášteře theologii. Nepochybně je totožný s bratrem Koldou, jenž byl 1. května 1318 od
papeže ustanoven inkvisitorem kacířské nepravosti pro diecése pražskou a olomouckou a jenž byl r. 1327 již mrtev. Jeho vztah k abatyši
Kunhutě byl podstatně určován faktem, že Kolda měl, jak sám naznačuje, dobré styky s královským dvorem českým za Václava II.;
byl snad jedním z theologů,, s nimiž Václav II. rád mluvíval o věcech náboženských, jak je to známo z dobrého vylíčení Šustova. Ale
podle vlastních jeho slov (v předmluvě k parabole o statečném rytíři: „pohnut prosbami a laskavostí Vaší dobroty vůči mně nezasloužilému"; jinde „Vaše pokora, již jsem často zkusil") možno souditi, že jeho styky s Kunhutou nebyly jen nahodilé a měly ráz trvalejší. Nevíme ovšem o nich nic jiného, než co praví Kolda sám;
ale snad nebude nemístné připomenouti, že právě v této době, totiž
koncem XIII. a počátkem XIV. století, byli v Německu častěji příslušníci řádu dominikánského, a to obyčejně právě lectores jako byl
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Kolda, pověřováni duchovním vedením ženských klášterů; toto jejich
postavení vedlo zacasté k tomu, že se snažili zužitkovati své theologické znalosti ku prospěchu života asketického a že pěstovali mystický směr v theologii. Není snad zcela vyloučeno, že i vztah Koldův
ke klášteru svatojirskému byl podobný.
Nechť tomu bylo jakkoli, ze skutečnosti, že byl pověřen funkcí
lektora, vyplývá, že Kolda měl pověst člověka vynikajícího vzdělání
theologického a zvláštních schopností; také Jan Lucemburský jej
vřele doporučoval papeži Klimentovi IV. pro jeho učenost i počestnost mravů, čistý život a obezřetnou moudrost. Příznivý soud o něm
jen potvrzuje jeho jmenování inkvisitorem, neboť tento úřad vyžadoval pronikavého vzdělání a zkušenosti v jednání s lidmi. Vzdělání
Koldovo se příznivě projevuje i v jeho spisech, o nichž budeme
mluviti.
,
Kolda byl si ostatně těchto svých předností také vědom, neboť
nebyl bez jistého sebevědomí, jak je to patrno zejména z prologu
k parabole o statečném rytíři, zejména však ze závěru pojednání
o příbytcích nebeských. Opětovně se tu hlásí k vzoru svatého Jeronymá — podle jeho příkladu opatřil své prvé dílo předmluvou —
a s jistou pýchou zdůrazňuje, jak rychle napsal obě svá dílka. Je
také velmi zajímavé, jak vidí svůj vztah ke Kunhutě. Přirovnává
ji ke svaté Pavle, známé současnici Jeronýmově, jež podle Koldova
mínění měla značný vliv na literární tvorbu sv. Jeronýma, a sebe
při tom ovšem vidí v úloze sv. Jeronýma, což sice Kolda sám výslovně nepraví, ale ze souvislosti nutně vyplývá. Jako se sv. Pavla
dnem i nocí zaměstnávala studiem Písma svatého a nepřestávala
vybízeti Jeronýma k překládání Písma z hebrejštiny, tak Kunhuta,
jejíž zbožnosti dosavadní náboženská literatura nevyhovuje, podněcuje ustavičně Koldu k spisování vzdělavatelných spisů. Ačkoli tím
Koldu přivádí do značných nesnází, zasluhuje přece za své počínání
chvály; náboženská horlivost a vroucnost Kunhutina jeví se v přízniném světle zejména, srovnáme-li ji s nezájmem současných mužů,
kteří nejen nedbají o spisování nových knih, nýbrž nesnaží se ani
čisti, co již bylo napsáno. A právě u Kunhuty, dcery královské,
jež neváhala pohrdnout! bohatstvím a hodnostmi vezdejšími, aby se
mohla plně soustřediti k životu duchovnímu, zasluhuje tato horlivost
uznání. Kdyby nešlo o příslušníky stavu duchovního, měli bychom
zde zcela jasný případ v středověku tak častého vztahu mezi urozenou paní a jejím dvorským básníkem.
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I když odečteme z Koldových slov povinnou daň lichocení, nezbytnou u středověkého — a nejen středověkého — autora kteréhokoli stavu, zůstává přece jen bezpečný fakt, že Kolda dostal od
Kunhuty přesně určené théma ke dvěma svým praoem. Zejména
v prvém případě jde o úkol vymezený zcela jednoznačně: Kunhuta
chtěla, aby v krátké parabole metaforou rytíře vylíčil tajemství
Kristova vykupitelského díla; parabola měla býti podrobněji objasněna duchovním výkladem a doplněna popisem erbu Kristova, t. j.
nástrojů Kristova umučení, a popis dotvrzen doklady z Písma. Druhý
námět, o příbytcích nebeských, je již běžnější; v prvém případě však
jasná formulace prozrazuje u Kunhuty důvěrné seznámení s duchovní literaturou a vydává také svědectví o jejích sklonech.
Kolda také vyplnil žádost Kunhutinu zcela podle jejího přání.
Největší potíže mu při tom asi působilo sestavení paraboly, neboť
jeho fabulační schopnosti nebyly zřejmě právě veliké. Tak aspoň
musíme souditi, čteme-li jeho parabolu, již nelze reprodukovati
vhodněji než podáním překladu:
Člověk jeden urozený, uchvácen krásou jedné panny, zasnoubil
si ji a dal jí na znak toho zástavu. Dříve však, než ji uvedl do komnaty svatební, lupič nešlechetný jeho snoubenku oklamal a zprznil,
a potom, spoutav ji tvrdými provazy, uvrhl do tmavého žaláře a
krutě ji oslepil, aby již nemohla snoubence spatřiti. Konečně onen
urozený rytíř, pocházející z rodu královského, nezapomínaje lásky
své ke snoubence, vydal se do daleké krajiny, aby pamětliv svého
slibu hledal ztracenou milou, zda by ji snad někde nalezl. A tak žil
pro její lásku třicet dvě léta ve vyhnanství, v pracích a souženích
přemnohých, a v rozmanitých a nesmírných půtkách milenku svou,
jež zahynula, hledal. V bojích pak a půtkách užíval různých nástrojů
válečných, aby tím snáze mohl vysvoboditi tu, pro jejíž lásku tak
horlivě zápasil. A když v různých bojích pochodil tu i tam, konečně sestoupiv do nej hlub šího žaláře, ztracenou snoubenku nalezl
spoutanou v temnotách a zbaviv ji pout, hned vyvedl a vrátil ji
v dřívější slávu a podílnicí svého království ji učinil.
Tak zní Koldova parabola, a hned v nejbližších větách duchovního
výkladu se dovídáme, že urozený rytíř, o němž parabola mluví, jest
Kristus, jeho snoubenka pak duše lidská. Příběhem je tedy symbolisován pád člověka a vykupitelské dílo Kristovo. Mohl by tedy
zdánlivě Kolda býti se svým úkolem velmi rychle hotov. Ve skutečnosti tomu však tak není. Musí totiž, aby žádosti Kunhutině vy-
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hověl, ke každému podstatnému rysu své paraboly najiti doklady
z Písma a tak jednak objasniti duchovní smysl, současně však i propracovati svou povídku. Jde tu o prostředek, obecně známý a vžitý
v středověké technice kazatelské, tak zvanou konkordanci autorit.
Kazatel totiž, vykládaje některý text Písma, používal s oblibou jako
amplifikačního prostředku citování biblických textů podobných, jež
se s místem vykládaným shodují buď slovně nebo smyslem, a tak
jej objasňují a potvrzují. Koldův postup je úplně totožný; rozdíl je
jen v tom, že musí vyhledávati z Písma doklady nikoli k textu biblickému, nýbrž ke svým vlastním slovům. Tím si také vysvětlíme, že
si musil při sestavování paraboly pocínati s velkým rozmyslem a
vyvolávati jen takové představy a užívati takových slov, jejichž doložení by mu nepůsobilo velkých potíží. Při tom ještě musí Kolda
vybírati ze Starého zákona místa, jež lze vyložiti jako předobraz
života Kristova. Vyžadovalo tedy splnění Kunhutina přání nevšední
obratnosti. Objasněme věc příkladem: v parabole se mluví o urozenosti rytířově, je tedy třeba doložiti vznešený původ Kristův. Urozenost se prokazuje genealogií; užívá tedy Kolda vhodně citátu
z Izaiáše: (53, 8) „Rod jeho kdo vypraví?" a ještě přiléhavěji textu
z Přísloví (31, 23): „Slovutný jest v branách muž její, když sedá
s radními země", jenž se shoduje i slovně (termínem nobilis) se zněním paraboly. Jiný příklad: provazem, jímž byla nešťastná snoubenka spoutána, rozumí se duchovně podle výkladu Koldova pouto hříchu, jak dosvědčuje žalm (118, 61): „Provazové hříšníků opletli jsou
mne." Tímto způsobem rozvádí Kolda každý významný obraz a obrat
své paraboly; pád člověka vidí zobrazen v Kristově parabole o člověku upadnuvším mezi lotry: „Člověk jeden sestupoval z Jerusaléma
do Jericha" — k tomu výkladu stačí jen vhodná interpretace vlastních jmén, Jerusalém se totiž vykládá „vidění pokoje" a Jericho
„měsíc v úbytku". Hlavní pozornost věnuje Kolda, jak byl o to žádán, výkladu nástrojů, jimiž byl Kristus mučen a jež jsou v parabole
zbraněmi, kterými bojuje proti svůdci své snoubenky. Nástroje tyto
staly se, jak praví i Kolda, předmětem zvláštního uctívání, jež bylo
schváleno papežem na koncilu lyonském. Tu má Kolda zřejmě na
mysli papeže Innocence IV. a koncil z r. 1245, nepodařilo se mi však
tento údaj, s nímž se setkáváme i jinde v latinské modlitební literatuře, ověřiti. I v této části své práce počíná si Kolda zcela tak,
jako dříve: uvede jméno nástroje a vyloží muku, která jím byla
Kristovi způsobena, jakož i její duchovní význam, načež hledá v bibli
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předobrazy a dokládá jimi správnost svého vysvětlení. Tak probírá
nůž, jímž byla provedena obřízka, krvavý pot v zahradě Getsemanské, pruty, jimiž byl Kristus bičován, provazy, jimiž byl přivázán
k sloupu, trnovou korunu, kopí, kterým proboden bok Spasitelův,
hřeby, sukni, o niž metali los, houbu namočenou v octě, kleště a
žebřík, jichž bylo třeba při snímání těla s kříže. Shodně s parabolou
konci se výklad připomenutím zmrtvýchvstání a uvedením vykoupené duše lidské do slávy nebeské. Potom však ještě následuje výzva
k věřícím, aby byli vždy pamětlivi velikých muk Spasitelových, prostoupená hojnými citáty ze sv. Jeronýma, Augustina a Bernarda, názorně popisujícími umučeného Krista. Vlastní zakončení díla se nedochovalo, protože v rukopise chybí jeden list.
Druhý spis Koldův, pojednání o příbytcích nebeských, jeví se svým
úvodem jako přímé pokračování paraboly o statečném rytíři. Bytíř
— Kristus po svém konečném vítězství ukazuje své snoubence — jíž
se tu však již nemyslí duše lidská, nýbrž buď Kristovo člověčenství
nebo církev, jak podotýká autor — krásu nebeských příbytků, které
pro ni má již dávno připraveny. Citátem z Augustina, že tu nejde
o příbytky hmotné, nýbrž o rozdíly v stupních vidění Boha, přechází
pak Kolda k vlastnímu námětu, vylíčení nebeské hierarchie, jak ji
tvoří andělé a světci. Předem ještě omlouvá svou neumělost a neschopnost k dokonalému vyplnění daného úkolu poukazem na Dionysia Areopagitu, jenž si také netroufal podati dokonalého vypsání
nebeské hierarchie, a podotýká, že nebude mluviti ani slohem příliš
vznešeným ani zcela prostým, aby byl srozumitelný průměrné chápavosti. Potom popisuje tři hierarchie andělské po třech kůrech a
dále rozdělení světců do devíti řádů, odpovídajících jednotlivým kůrům andělským. Celý tento výklad zakládá se na tradici, vytvořené,
jak známo, Pseudo-Dionysem Areopagitou, jehož se Kolda také několikráte dovolává. Kolda si však podstatně usnadnil svou práci tím,
že přepisuje v této části svého díla prostě celé partie z 34. homilie
Řehoře Velkého na evangelia, a přejatá místa spojuje objasňujícími
vsuvkami. Vlastní těžiště a myšlenku jeho práce musíme proto viděti
asi v následujícím výkladu o Panně Marii, která kraluje v nebi nad
všemi hierarchiemi andělskými i světeckými, neboť její ctnosti přesahují všecky zásluhy jednotlivých kůrů, jak Kolda podrobněji rozvádí. Zařazení této partie, která tvoří více než třetinu spisku, je nepochybně významným dokladem mariánského kultu, a to tím spíše,
že si ho théma práce nijak nevyžadovalo. Sotva pochybíme, vysloví-

158/

me-li dohad, že to bylo právě určení spisu pro Kunhutu, co Koldu
přimělo, aby svůj úkol pojal a provedl právě takto. Nejobšírněji je
při tom rozveden důkaz, že láska P. Marie ke Kristu byla větší než
láska seráfínů, jak prokazuje bolest, kterou měla Maria, když se jí
dvanáctiletý Ježíš ztratil, a zejména ovšem při jeho umučení. Ani při
tak velikém svém povýšení nepozbyla však Maria, uzavírá Kolda, své
pokory, a proto se k ní může každý) s důvěrou obrátiti ve svých nesnázích. Pojednání se pak konci citátem ze sv. Anselm®, popisujícím
nebeské radosti. Zde však připojil Kolda ještě další část, v níž se
obrací přímo ke Kunhutě, oslavuje ji — uvedli jsme výše některé
z jeho výroků — a dokazuje, že pro své ctnosti zasluhuje býti zařazena do každého kůru andělského. Připomíná zde také svůj spis
o statečném rytíři a uvádí datum složení obou svých prací.
Způsobem provedení liší se druhá práce Koldova velmi značně od
prvé, jak je to ostatně dáno rozdílností úkolu. Nenacházíme tu ustavičného odkazování na bibli, toliko čas od času citát z některého církevního spisovatele. Osobnost autorova vystupuje zde také více do
popředí, tu steskem na množství práce a únavu životem, jinde časovou narážkou na časté změny na trůně královském, přinášející chudým lidem jen utrpení. Již z tohoto rozdílu lze souditi, že Kolda ve
shodě se středověkou teorií dobře rozlišoval různé literární druhy;
na jeho dobré stylistické školení i pečlivost ukazuje ostatně i námi
uvedená poznámka z úvodu druhé práce, že Kolda nehodlá mluviti
příliš vznešeně (profunde) ani prostě (ruditer), nýbrž přizpůsobí se
průměru svých posluchačů (temperate inter utraque ac mediocriter);
z ní můžeme přímo vyčisti ohlas běžné nauky o třech stylech, vznešeném, středním a nízkém. Jediné, co poněkud překvapuje, jest, že
v dílech, psaných, jak Kolda sám praví, pro Kunhutu, opětovně nacházíme oslovení „bratří", „milí bratří", které jest v podivném rozporu s určením spisu. Tu však třeba povážiti, že Kunhuta jistě nežádala sepsání těchto děl jen pro sebe, nýbrž nejspíše pro vzdělání
svých podřízených, a bylo zcela jednoduché místo fratres čisti sorores, s čímž Kolda patrně počítal, přerušení dlouhého výkladu apostrofováním posluchačů nepochybně příznivě oživovalo výklad, nehledě ani k tomu, že je Kolda jistě měl v krvi ze své kazatelské
praxe. S tou ostatně souvisí i slohový ráz obou jeho spisů velmi úzce.
Pro styl Koldův jsou příznačné časté odchylky od normálního slovosledu (in thalamum traduceret nupciarum ; dur is constringens funibus) a členění vět na kratší kola, často stejně dlouhá, jež jsou stavěna

159/

paralelně a proto se často rýmují; na př. quamdiu in hac lacrimaerum volle vivimus: contra graves insultus démonům militamus; inprovidus miles fore dinoscitur: qui bellum inermis ingreditur; tu
longis oracionibus decursis: lectionibus fatigata assiduis: quedam
conpingere opuscula me conpellis. Píše tedy Kolda v podstatě rytmickou rýmovanou prózu; že mu skutečně o docílení rýmu šlo, svědci i fakt, že v místech přejatých z Řehoře Velkého pozměňuje slovosled nebo obměňuje výrazy, jen aby dosáhl rýmu (Řehoř: Quibus
dum ... adiuncta sunt, procul dubio novem esse angelorum ordines
inveniuntur; Kolda adiuncta sunt: procul dubio novem ordines angelorum fiunt; Řehoř Quid ergo isti nisi throni sui conditoris sunt? ;
Kolda Quid ergo isti: nisi sui conditoris sunt troni? a pod.). Důsledněji je tato tendence provedena v pojednání o nebeských příbytcích,
ale i v prvé práci se projevuje zcela jasně. Rým ovšem bývá většinou
jednoslabičný, takže by bylo přesnější mluviti o asonanci, a v převážné míře gramatický (nejčastěji se rýmují shodné tvary slovesné).
Tak tomu ostatně bývá u spisovatelů, užívajících této formy, většinou (sv. Bernard, sv. Bonaventura). Pravidelné členění prologu paraboly o statečném rytíři mohlo by vésti k domněnce, že Kolda byl
také dobře seznámen s naukou o psaní listů (ars dictandi), ale pro
vysvětlení vlastností jeho stylu není třeba ani tohoto dohadu, stačí
odkaz na tradici literatury kazatelské.
Seznámivše se takto s díly Koldovými, všimneme si nyní ještě
dvou zbývajících textů v Pasionále zapsaných, totiž obou planktů
(P. Marie a Maří Magdaleny). O jejich poměru k obsahu celého rukopisu i ke Koldovi byly vysloveny různé názory. Pro jejich posouzení třeba poznamenati, že písařská i malířská práce v Pasionále
Kunhutině byla provedena svatojirským kanovníkem a písařem Benešem, od něhož nepochybně také pochází myšlenka, sestaviti v jednotný celek několik textů, pojednávajících především o Kristově umučení. Kolda sám, ačkoli jeho spisy zabírají největší část knihy,
•nemá s tímto dochovaným rukopisem nic společného. Odtud však
nelze ještě vyvozovati, že plankty nepocházejí od něho. Bylo poukazováno také na domnělé stylistické rozdíly mezi spisy Koldovými a
oběma plankty, ale bližší seznámení se skutečnými vlastnostmi Koldova stylu by spíše vedlo k závěru, že je autorem aspoň planktu mariánského. Také ten je totiž psán rytmickou a rýmovanou prózou, jež
je tu však přivedena ještě k větší dokonalosti než v druhém spisku
Koldově. K rozhodnutí otázky bylo by ovšem třeba podrobného roz-

160/

boru stylometrického, jenž by porušil rámec této studie; otázka není
pro nás ostatně ani tak důležitá. Z rozboru traktátu o příbytcích
nebeských poznali jsme však, že v něm je dost neorganicky umístěna
dlouhá chvalořec na P. Marii; právě tak by mohl býti připojen její
pláč k popisu ukřižování. Rozřešení záhady je ještě ztíženo okolností,
že pravděpodobně s koncem prvé práce Koldovy, jenž byl zapsán na
listě nyní ztraceném, se ztratil také vlastní začátek planktu mariánského nebo aspoň jeho nadpis (všecky ostatní texty rukopisu nadpis
mají). Tento plankt je označen teprve v závěru jako večerní kázání
velkopáteční (collacio in Parasceve), což se také nesrovnává příliš
dobře s jeho rázem. Je to totiž skladba zcela dramatická; dvěma
úvodními větami je vnějšně připojena k předcházejícímu spisku Koldovu, jinak je to jen monolog P. Marie, přerušený na okamžik utěšujícími slovy sv. Jana. Druhá jeho část je rozčleněna v menší úseky
refrénovitě se opakující výčitkou P. Marie sv. Janu: „A ty se ptáš,
proč pláči?" Skladba, sestavená s důmyslnou rétorikou, tvoří zcela
dobrý protějšek k veršovanému pláči „Qui per viam pergitis". Druhé
kázání, jež v rukopise následuje hned za tímto planktem, pochází
nepochybně od téhož autora (odkazuje se v něm také výslovně na
plankt); popisuje obšírněji Kristovo zmrtvýchvstání a vypočítává
všechna jeho zjevení matce i učedníkům až do Nanebevstoupení.
Zajímavé je tu autorovo přesvědčení, že se Kristus nejprve zjevil své
matce, ač o tom evangelisté nic nepíší (se stejným názorem se setkáváme v této době častěji). I tvoří obě tato kázání velmi vhodný
doplněk paraboly Koldovy, neboť vzata jako celek, líčí tato prvá
část Pasionálu dosti zevrubně nej významnější momenty pozemského
života Kristova (nikoli však jeho učení). Několik obratů, poukazujících na souvislost těchto textů se spisem Koldovým nedokazuje
ovšem pro Koldovo autorství nic, neboť mohly býti dodatečně vloženy i do prací cizích. Nelze však přehlížeti významnou okolnost, že
totiž literatura mariánských planktů se v této době teprve počíná
rozvíjeti, a bylo by dosti obtížné ukázat, odkud tento text pochází;
naproti tomu je bezpečně zjištěno, že se Kunhuta o podobnou literaturu živě zajímala a bylo by tedy nejpřirozenější hledati autora
našeho textu (nepodaří-li se nalézti jeho rukopisy i v cizině) v jejím
okolí. — Pláč Maří Magdaleny, jímž se Pasionál končí, může však
býti původu jiného, ačkoli zcela nezbytné není ani to. V této skladbě
Maria Magdalena, vybídnuta P. Marií, aby oplakávala svého přítele,
vzpomíná všech svých setkání s Ježíšem a dobrodiní, jichž se jí od
Řád 11, 1939
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něho dostalo, zejména jeho veliké lásky. Prvá slova jejího pláce jsou
přejata ze známé středověké poetiky (Poetria nova, spis Galfreda de
Vinosalvo), a to z místa, jehož se v Cechách s oblibou užívalo při
truchlořecích. Zcela anachronisticky citují tu P. Maria i Maří Magdalena různé výroky evangelistů, úplně tak jako v druhém z výše vzpomenutých kázání. V závěrečném odstavci je velmi stručně vylíčen
další život Marie Magdaleny až do její smrti.
Rozbor Pasionálu, tedy rukopisu, připravovaného pro Kunhutu
zvlášť slavnostně, potvrzuje tak ve všech podstatných rysech obraz,
jejž jsme si o Kunhutiných zájmech utvořili podle jiných pramenů;
chybí tu jedině mystická literatura, jejíž ilustrování by asi bylo i Benešovi působilo značné obtíže. Poučuje však ještě nadto, že Kunhuta,
nespokojena s dosavadním zpracováním některých thémat, dávala
podnět k spisování nových děl, která by jejím požadavkům lépe vyhovovala. Zejména příznačné je, že se nespokojuje kultem umučení
Kristova v jeho prvotní podobě, nýbrž chce míti zvláštní pojednání
0 nástrojích umučení; v Koldově spisku možno mimo to postihnouti
ohlas kultu pěti ran Kristových. Odtud lze souditi, že i v jiných
oborech náboženského a duchovního života působila iniciativně; tu
by snad bylo možno připomenouti, že právě v této době se u sv. Jiří
vyvíjejí v nový typ tradiční liturgické slavnosti velkonocní.
Bylo by lákavé, rozvésti podrobněji paralelu mezi Kunhutou a sv.
Pavlou, jak ji nadhodil Kolda; v životních osudech obou těchto žen
je skutečně nejeden shodný rys: obě pocházejí ze vznešených prastarých rodů a vstupují do manželství s muži rovněž urozenými;
odloučeny od muže (Pavla ovšem svého ztratila smrtí) věnují se obě
eele službě Bohu, řídí velký klášter a pečují starostlivě o mravní
1 náboženskou výchovu jeho příslušnic; obě také vychovávají svou
nej mladší dceru, aby byla důstojnou nevěstou Kristovou. Touto cestou bylo by se snad možno přiblížit! osobnosti Kunhutině ještě důvěrněji, ale pohybovali bychom se tu ovšem jen na poli dohadů.
O její síle svědci však dostatečně, že dovedla svým působením spoluurcovati ráz české literární tvorby na úsvitě XIV. století, psané
tehdy ovšem ještě jazykem latinským.
Její působení nezůstalo však beze stop ani v literatuře psané česky.
Není zajisté náhodné, že ze spisů, vztahujících se k Ježíšově dětství
a ukřižování, s nimiž jsme se u Kunhuty setkali, byla větší část v dobách pozdějších přeložena do češtiny (apokryfní Matouš, Tomáš, Nikodém, Rozmlouvání sv. Anselma, plác Maří Magdaleny i plankt
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„Qui per viam pergitis"). Tím nechceme říci, že tyto překlady jsou
v nějaké souvislosti s klášterem svatojirským; bylo však třeba prostředí^ jež těmto spisům přikládalo zvláštní význam a dovedlo pro ně
zjednati porozumění, měly-li vůbec mezi lid proniknouti. A právě
k vzniku takového prostředí byly nezbytné osobnosti rázu Kunhutina.
Poznámka: Rukopisy, jež jsou podkladem této práce, jsou vesměs v pražské
Národní a universitní knihovně a jsou popsány v Truhlářově „Catalogus codicum
mss. latinorum" pod čísly 1367, 2156, 2335, 2430, 2521, 2544; k popisu dodávám:
č. 2156, f. 138v-200 skladba „Omni die die Mariae", viz Analecta hymnica 50, 428 n.;
č. 2335 f. 68—80 ,,Te ut in memoriam", viz Analecta hymnica 35, 36—39; f. 221—239,
viz Aelred, Patrologia latina 184, 849—870; 2544 f. 175—219 „Vox sodalium" — tak
je uveden název spisku v předmluvě, — takto nazvaného traktátu jsem v známých
příručkách dějin středověké mystiky nenalezl, i není vyloučeno, že bude třeba počítati s možností jeho českého původu. Literatura: Ant. Matějček, Pasionál abatyše
Kunhuty, Praha 1922 (J. Štenc) — tu i bibliografie; Blažena Rynešová, Beneš, katno vnik Svatojiřský, a „Pasionál abatyše Kunhuty" (Časopis archivní školy III, Praha
1926, 13—35); Rynešová dokázala, že skutečným původcem Pasionálu je Beneš, a
zdůvodnila pochybnosti o Koldově autorství jiných textů Pasionálu kromě těch, jež
jsou výslovně jeho jménem označeny; její důvody však zcela nepřesvědčují — přehlédla na př., že ve spisku „De mansionibus celestibus" Kolda sám dává slovu sponsa
jiný význam a mohl tedy v jiné své práci označiti i Krista jiným názvem než sponsus;
nejpravděpodobnější se mi zdá, že jde o práci Koldovu, ale vzniklou za jiných okolností a spojenou s parabolou teprve Benešem, jak Rynešová ukázala. — Jiná literatura: P. Pourrat, La spiritualitě chrétienne II, Le Moyen Age, Paris, Lecoffre,
1928; F. Vernet, La spiritualitě médiévale, Paris, Bloud et Gay, 1929; Dom A.Wilmart,
O. S. B., Auteurs spirituels et textes dévots du Moyen Age latin, Paris, Bloud et
Gay, 1932; Étienne Gilson, Les idées et les lettres, Pari^j, J. Vrin, 1932; M. Grabmann, Mittelalterliches Geistesleben, I, München, M. Hueber, 1926.
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K základům n o v é h o útvaru české
poesie
Albert

Vyskočil

Nebude bez určité výhody, jestliže na samém počátku svého pokusu
uvedeme dvě výmluvná svědectví, která o celé století napřed, takřka
na vlastním prahu nového českého písemnictví, vypovídají o věci, o níž
se mluvilo s apriorním záporem a s příliš lehkou pochybností: o věci,
která nás, jak se zdá, teprve počíná znepokojovat a k jejímuž objasnění se snaží přispěti těchto několik poznámek.
První z nich čte se v Máchovi mezi básněmi bez nadpisu, odkud
přepisujeme tyto řádky:
Aniž křičte, že vám stavbu bořím,
jež by sama v krátkém padla čase;
A kdq nové stavení má státi,
zdaž je radno zas do výše hnáti
na základě onom stavbu jinou
jenž byl pádu předešlé již vinou?
Protož buď i základ vyvržený,
nový základ vložte v zemi plodnou,
na němž nový dům buď založený.
Kdyby však před stavby ukončením
konec vzala stavba s mojím bděním
(spaní člověk mdlý se neubrání),
pak na místo mistra zesnulého
některý z učenců jeho vstane,
ti přikročí v dráze znamenané
k ukončení stavení nového.
Druhé svědectví čte se v Babičce Boženy Němcové ke konci kapitoly osmé:
„Copak ty dostáváš vázaného?" ptala se Barunka Kristly. — , ; Ni c ;
to není u nás způsob, jenom u pánů. Jednou jsem ale dostala vině od
jednoho preceptora, co byl v zámku u správců. Však ho tu mám
v knížkách," — a vyndala z knížek složený list, na němž bylo přání
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psané ve verších, okolo nichž byl malovaný věneček z růží a z pomněnek, špendlíkem vypíchán. „Schovala jsem si ho k vůli tomu věnečku;
tomu vinši beztoho nerozumím." — „Což pak není český?" ptá se
babička. — „Je to česky, ale hrozně učeně; poslyšte, jak to začíná:
,Slyš mne drahá krásotinko, Lady schovanko!6 — Prosím vás, tomu já
za mák nerozumím, a takové hamonění máte ustavičně. Já nejsem
schovanka, vždyť mám chvála Bohu mámu; ten člověk měl z těch
kněh rozum všecek zmodrchaný."
Obě svědectví, po zevnějšku tak odlišná, zaměřují na jednu a touž
věc. Kladou zřetelný rozdíl mezi dvojí jazyk, mezi dvojí tvorbu, imezi
literaturu a „literaturu". Jestliže Němcová toliko konstatuje a karakterisuje — Mácha podniká sebevědomý kritický výpad plný přesného
rozeznání a pevného odhodlání.
Oba projevy mají nepochybně na mysli rozdíl mezi přirozeným
výrazem, odpovídajícím zákonu, který je jazyku vrozen a od počátku
v něm živ, a mezi počínáním uměle ustrojeným, zaměřeným k nepřestupným pravidlům pravého života neschopným. Přirozenost výrazu:
je třeba říci, co tím rozumíme. Pokud máme na mysli výraz slovesného umění, označujeme tak výraz vzniklý štípením živého jazyka
lidu, jeho výkvět, který se liší stupňovým rozdílem, povýšením na
tak a tak vysokou mocninu podle síly básníkovy — a nikoliv útvar
svébytný a nesourodý, uchovávající leda jakés takés zevnější společenství tvarů a slov.
Autoři obou svrchu uvedených svědectví cítí hlubokou, nepřetržitou
souvislost své básnické bytosti se staletým dílem cítění a myšlení, které
zabírají s odkazem své mateřštiny, svého rodného jazyka, v jehož slově
jim žijí a jsou přítomna všecka dávná úsilí, která hnětla a formovala
jeho útvar jako výraz života, kterýmž znásobují, prohlubují a umocňují život vlastní bytosti. V tomto dědictví, v této tradici, jejíž výklad
nalézáme v nauce o obcování, v tomto nepřetržitém a neporušitelném
souručenství a živé přítomnosti věcí minulých i věcí příštích tkví kořeny genia jakožto mohutnosti tvůrčí. Z tohoto cítění rozených básníků, z jistoty svého řádného základu Mácha i Němcová si jasně uvědomují. že českému básnickému slovu je v cestě jakási doposud nepocítěná překážka. Překážka v Čechách dvojtvářná. Díky pracujícímu
a nikoliv ve mdlobách odpočívajícímu XVII. a XVIII. století, ani
-Cechy vskutku úpadkové, Čechy konce osmnáctého a prvních let
devatenáctého věku, nevyšly z rytmu, kterým se spravoval evropský
život. Odtud vyplývá obecná tvářnost oné svrchu dotčené překážky,
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jejíž evropské jméno bylo osvícenství a jeho výtvor klasicism. Rozeznal a pojmenoval ji první skutečný romantik a zakladatel moderní
evropské lyriky William Wordsworth. K básním, jež vydal společně
s Colleridgem, předeslal památnou průbojn-ou předmluvu, jež razí
cestu novému pohledu novou výzbrojí. Proti vyprahlé strojenosti staví
svěžest výrazu živého cítění, jehož prvky poznal v jazyku prostého
lidu; proti ustydlým a zeskelnělým „elementům" klasicistického veršování, schopných leda kaleidoskopické rozmanitosti pouhých kombinací, stejně nekonečných jako nudných, zastírajících vnitřní prázdnotu nalíčenou výmluvností a antikvářskou výzdobou vypůjčenou ze
starověkého bájesloví; proti oné poesii, jejímž horlivým ctitelem a
dlužníkem zůstal lord Byron — Words worth prohlašuje právo poesie
vyrůstající z prostředí řeči mluvené, vskutku živé, a usiluje dobýt pro
ni této ztracené a nezbytné souvislosti, bez které poesie poklesá na
pouhé stylistické cvičení, toliko oděné veršem, který podle práva a
spravedlnosti je přece vlastním tělem básně a nikoliv toliko šatem.
Tento boj proti klasicistické zprahlosti bere za svůj více méně všecka
romantická poesie evropská, poukazujíc na lidovou tvorbu jako na
vlastní svůj zdroj.
Vedle této obecné byla tu ještě překážka zvláštní, vysloveně česká.
Nová kulturní vrstva vzbuzená josefínskou jazykovou opravou, vrstva
prošlá německou školou, umrtvila a pozbyla v tomto osudném filtru
jemných nezbadatelných vláken své mateřštiny, jež jsou vlastním nervem její básnivé síly. Ve chvíli svého národního probuzení buditelé se
učí někdejší své řeči jako cizímu jazyku: z gramatik a písemných památek. Za kánon této nové češtiny ustanoví češtinu bratrskou, to jest
útvar minulosti po dvě stě let již zapadlý. Tento čin znamená neblahé přerušení souvislosti a popření dvousetletého života a rozvo j e české
řeči. Literární historie učí, že tu jde o počátek nové české poesie
Thama a Puchmajera, kteří jsou kromě ostatního zplodinou doby tak
nadobro protibásnické, veskrze racionalistické, vlahým vánkům umění
nepřátelské a nepříznivé, prohlásila za první zvěst nové české poesie
a označila dvě předchozí, pobělohorská století za dobu úpadku, za
léta z veškeré slovesné poesie vyprázdněná a ztracená.
Vskutku udivuje a je nepochopitelno, jak tak dlouho se udrželo
toto pojetí netoliko nedoložené, ale nadobro protimyslné a nemožné,
které souvislost duchovního života přerušilo prázdnotou nicoty a holého úpadku. České obrození, české vzkříšení! Positivistický duch této
literární historie, který tak houževnatě upíral možnost jakéhokoliv
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osobního vzkříšení, bez rozpaků hlásal víru ve vzkříšení celého národa po smrti tak dávné a v svém navazování na reformaci uznával
možnost transfuse krve po dlouhých dvě stě let odstálé!
Ale tím se ocitáme u vlastního jádra naší otázky. Jde tu o vysvětleni zvláštní, osobitě české a nedobře pochopitelné události z dějin
českého novodobého písemnictví. O cosi, čemu bychom jinde v Evropě
sotva našli příkladu nebo podoby. Jde tu o podivnou a své doby velmi
příkrou nesrovnalost mezi prací básnickou a jejím vědním výkladem.
Mezi poesií a její kritikou. Jde tu o nedorozumění a rozpor, o jehož
vyrovnání více nebo méně vědomě usiluje všecko české písemnictví
XIX, věku.
Českému badání se v tom nedařilo, dokud se neodhodlalo (a !to
nikoliv bez nemalé nesnáze a určité odvahy) hledati původ věci tam,
kde tkví kořeny veškeré moderní poesie a české zejména
totiž
v baroku. Proč pravím, že zejména české, má svůj dobrý důvod v tom,
že osvícenské Čechy byly vskutku v počátcích — což nutno vztahovati
toliko na nově se tvořící kulturní vrstvu — a v onom básnictví, které
bylo rationalistickému osvícenství dostupno, nedosáhly ani průměrné
úrovně, z níž by se poesie mohla vzpamatovati pouhou reakcí.
Jedině značné překážky, které se vlastnějšímu poznání baroka stavěly do cesty, dovedou vysvětliti, proč jeho studium bylo tak dlouho
zanedbáváno a proč je zájem o ně teprve nedávného data. U mas
v Cechách byly to nesnáze opět dvojí: Především obecné, vyvěrající
z positivismu valné části devatenáctého věku, který stál tak příkře
nepřátelsky proti základům barokního řádu cítění a myšlení, upíraje
mu jakoukoliv reálnost. Pohlížel na jeho duchovní výkvět jako jia
zplodinu z rozumu vytrženého třeštění. Samo slovo barokní stalo se
označením veškeré pokroucenosti, zapředenosti, křečovitých klikatin,
nevázaného plýtvání, prázdné okázalosti a vnitřního zmatku, od něhož vzdělaný člověk se odvrací s pocitem nevkusu. Baroko bylo prostě
v necti jako tmářství, nedůstojné člověka osvíceného a přemýšlivého.
Byl tu však ještě důvod zvláštní. Český národ od samého počátku
svého obrození je v boji za upíraná a ztracená práva a proto hledá
a vyzdvihuje ze své minulosti složky revoluční, odbojné a zatlačuje,
znevažuje a posléze vyměcuje, co se mu nehodí. Ale místo, s kterého
český člověk XIX. věku se díval na sebe a na svět, se v základě
změnilo: jeho revolucionářství před tváří úkolů, které žádají ústavné
mysli a síly, pozbylo smyslu. Za to věci kdysi opomíjené ß. přímo zamítané se přihlásily s naléhavou neodbytností a ukázaly k potřebě
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tak pronikavých změn dosavadních směrnic, že jich nadále nelze bez
nebezpečí pomíjeti.
Barok — hle, okřídlené slovo! Jak se pojednou vetřelo do úvah,
rozmluv a dokonce i vtipů! Ale přes to baroko není velkou módou,
třebaže nebyla by to móda právě hloupá; není pouhým rozmarem,
kterému ulice dnes hoví a zítra to odloží jako nepotřebnou veteš.
Neslyšeli jsme však, že barok počal toho a toho roku a toho a toho
data že dohasl? Ze od doby baroka Evropa nevytvořila nového čtylu
je ovšem obecně známo. Osvícenskému klasicismu se nepodařilo vzbudit renesanci a ostatním pokusům o oživení gotiky i dokonce baroka
bylo naměřeno ještě kratčeji. Všehochuť akademismu skončila secesí,
plošnou stylisací přírodních útvarů, z níž se zachraňujeme v holých
zdech konstruktivismu, jehož účelnost se nedopátrala nějaké obecnější potřeby. Žijeme tedy nedobře pomyslitelným životem bez řádu?
Ale kterak je možno, aby Foinix shořel tak nadobro na popel, bez
jediné jiskérky, v níž by byla naděje ohně, v kterém se znovu zrodí?
Když had svléká kůži, je nová vespod již připravena. To jsou ovšem
pěkné přírodovědné poznatky, z nichž však, jak se zdá, nejsme ochotni
k aplikacím.
Baroko prostě nevyhaslo tak nadobro. Je doposud přítomným činitelem našeho dnešního dějství, žijícím ve skrytu a pod cizími jmény,
aby v case nicot stalo se patrným ve věcech, které ještě jsou.
Podle určitých známek počíná býti jasno, že nadále pomíjeti nebo
dokonce vylučovati dílo baroka z našeho poctu znamená docházeti
v úvahách k závěrům nedobře založeným, ba nesmyslným, a vydávati
se takto nebezpečí výkladů libovolných a dobrodružných, s výsledky
nadobro neuspokojivými. Nejedno odvětví české vědy XIX. století,
a žel, i současné, je toho dokladem velmi názorným. Studium českého
XVII. a XVIII. století je u nás zanedbáno namnoze nadobro: a proto
do nedávná obstálo mínění, doposud běžné, že v oněch dobách není
co pohledávat, leda výplody tupohlavého třeštění, zaostalost, hlupotu,
pověry, úpadek, hanbu a cizácké násilí. Je velká škoda pro českou
věc, že tyto omyly se týkají právě záležitostí nikoliv podružných, nýbrž
důležitých a přímo ústředních, a že nezůstaly bez osudných důsledků.
Není to jediná literární historie, ale jsou to dějiny vůbec a zejména
dějepis všech odvětví umění, co dnes volá po pronikavé revisi, po nápravě osudné chyby, zaviněné tím, že celá dvě století české minulosti
byla pominuta, z knihy dějin vytržena a takto vzniklá prázdnota byla
nahražena uměle ustrojenou legendou. Ze se tak stalo z pouhého před-
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sudku a beze studia, je nectí vědy, která si zakládala na svém positivismu.
česká positivistická věda. Netřeba se zmiňovati o jejích přirozených, z vlastní povahy plynoucích nedostatcích: na příklad o podivné
hierarchii českých básníků, jak se jevila Josefu Královi, badateli dojista učenému a obezřelému. V pořadí, které stanoví na základě své
prosodie, básníky první třídy, totiž bezvadně skládajícími jsou takoví
příležitostní veršíčkáři jako byl F. K. Hek, Silorad Patrčka, V. Nejedlý, Filípek a ještě řada ostatních, kteří vesměs padli „nepaměti
do propasti", zatím co Mácha se dostal až na místo bezmála poslední,
t. j. jako velmi chatrně veršující. Jaká to podivná nesrovnalost, jestliže nicotným prvotinám Erbenovým Král, po stránce prosodické nemá, co by vytýkal, ale zato jeho zralé dílo považuje co do prosodie
za „prašpatné", tedy za hotové břídilství člověka, který „plete se
v to, neuměje"! I samotného Krále tyto prapodivné důsledky patrně
zarážely; i snažil se všelijak je vyložit, aniž mu připadlo, aby zapochyboval o pravidlech své nauky a nepovažoval nadále tyto „chyby"
za pouhou „libovůli v nakládání se správným českým přízvukem".
Nevězí to však jen v tom, že prosodie nemá obecné platnosti a že má
nakonec každý poeta prosodii svou. Tomu Král, jakožto positivista,
nevěřil a nemohl k tomu přivoliti pro hlubší příčinu. Jeho jazykové
povědomí a cit vyplývaly z oné řeči, jejíž dosah byl omezen, v němž
pravidlo nabylo práva zákona, ale bez onoho živého nervu, který je
v jazyku hybnou silou jeho básnické mohutnosti.
Dokladem jiného rázu je nám Trávníčkova Studie o českém vidu
slovesném, vydaná roku 1923; tedy práce nová, svého druhu nejobsáhlejší a svými výsledky nej pronikavější. Na svém místě se ještě
zmíníme o tom, jak mocného a bohatého rozvoje dostoupil slovesný
vid zejména v barokní české prose, což bez pochyby bylo příčinou,
proč v oné době byl také po prvé zkoumán. Může tedy poněkud zarážet, proč Trávníček v prvním odstavci pramenů své studie Václava
Rosu, tohoto prvního badatele o vidu slovesném neuvádí a zmiňuje se
o něm až na konci úvodu, s poukazem, že Rosová práce je kapitolou
jeho mluvnice a nikoliv studií samostatnou. Co však nad to udivuje
právě při Trávníčkové obsáhlosti je to, že v seznamu literatury, z které čerpal materiál k svému zkoumání a který zabírá české písemnictví
od doby nej starší až po velmi hojně excerpovaného Machara, nadobro
chybí netoliko všecka literatura pobělohorské doby, nýbrž i Mácha,
v němž na sílu výrazu právě slovesného již deset let před tím Salda
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výslovně poukázal. Věru těžko se domy sliti příčiny, pro kterou badatel pominul materiál tak významný a tak zajímavý.
Je tu však jiná věc, daleko závažnější a sotva omluvitelná. Po dlouhých přípravách a průtazích vydává se slovník jazyka českého, monumentální dílo, v němž však chybí materiál bezmála ze dvou století
české literatury, z jazyka, v němž je zřetelný základ útvaru moderní
češtiny.
Ustaňme na těchto několika dokladech z prací, o jejichž závažnosti
nikdo nepochybuje a nechtějme takto ohledávat studie podružnější,
nebo dokonce školní ucebnice a popularisující příručky.
Příčiny těchto nesnadno vysvětlitelných podivností tkví ve zvláštních a jedinečných osudech českého národa. Tato studie, která má
povahu pouhého náčrtku, nedovoluje zabývati se věcí zevrubněji. Ale
studium pokročilo do té míry, že je možno postaviti celou otázku alespoň v hrubých rysech, a to bez obav, že nám bude vytýkána nějaká
libovůle a nápady toliko fantastické. Vskutku tu neběží o modu, ani
o libůstku několika jednotlivců, kteří si cosi zamanuli s barokem a
vnucují toliko své smyšlenky a nápady. Jde tu o úkoly, které vyžadují
práce, jež dříve nebo později musí být vykonána, máme-li lobstáti
bez dalších škod. Jde o to, že nadále nemůžeme žiti se zhola nemožným přesvědčením, že naše tradice byla na 200 let přervána ß. že
jsme začali na novo z kteréhosi ztraceného a znovu nalezeného konce,
což by znamenalo, že tu jsme jako od včerejška. V podstatě jde o to:
s tradicí není možno zacházet podle záliby nebo nelibosti, ale jiutno se
k ní přiznávat jako k celku, což nikterak neznamená indiferentní přitakání ke všem jejím složkám. Nutno se k ní znát jako k tomu, co
prostě bylo a nemůže se, dělej co dělej, odestáti; co nedovoluje nižádných výpustek ani jakých „kdyby". Jen v této úplnosti a v neporušujícím mužném přiznání ke všemu, co ji vytvořilo, je síla tradice a její
moc podobná plnému tepu krve v žilách nepodvázaných a neukrácených.
Baroko je styl, baroko je řád. To znamená, že mu příslušejí všecky
přívlastky všeobsáhlosti a všepronikavosti — totality a universality.
Člověk stylové doby má svůj pevný a určitý poměr k absolutnu, k Bohu: a z důsledku toho pevně se utváří jeho vztah ke všem věceím.
Okrajové body jeho vezdejšího bytí — zrození a smrt — jsou určeny
jistotami jeho víry, jeho přesvědčení, a jeho život dosahuje takto
svrchované míry dostupné svobody a volnosti, což znamená i vrchovatost výkonnosti a plnost života vůbec.
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Odpovězme alespoň pro sebe na nesnadnou otázku: Co je to barok? Je to v podstatě mocný a vášnivý nápor a průlom plamenné víry
do rozpadového hospodářství, v němž nesoběstačná renesance dobírala
z posledních zbytků předchozího řádu gotického. Je to průlom nové
horoucí zbožnosti, vznícené a činorodé víry, utvrzené konečným vítězstvím staletých bojů: víry tryskající z úžasných mystických vidění
svaté Terezie Veliké a sv. Jana z Kříže, jejichž ovoce je dosažitelní
ve cvičení a kázni sv. Ignáce z Loyoly, který kompaniemi svého tovaryšstva bojuje za proniknutí, rozšíření a upevnění nového světového
řádu. Jde tu o průlom do malátných pochyb, relativních polopravd a
zestydlých kombinací renesančního rozumářství člověka soběstačného.
Jde tu o nápor nového svěžího života do humanistického antikvářství.
„Que sais je? a táže se Montaigne, okusiv ze všech zdrojů svého věku
a zváživ svou kořist. K čemu je všecka ta rozbíhavá, marná učenost
bez nepochybného východiska a bez náležité pokory? Nic, leda poduška mdlého pohodlí a nečinné lhostejnosti. Lhostejnost, která ústí
na jedné straně ve stoicism a na druhé v kvietism. V takovém stavu
člověk nesnáší protivenství: místo do bojů, plných tvrdého sebezapření
a věrného trvání ,a hájení svého místa až do smrtí — utíká se do
emigrace, v které vyjednává, spoléhá nebo vyčkává, ponechávaje své
věci příznivějšímu osudu. Ovšem marně. Hle, čas zkoušky, který je
rozhodčím o pravosti a právu. V čem neobstálo nevěrné panstvo se
svými svobodami — obstojí věrný podruh ve své porobě a ponížení.
Je třeba čisti v Pekařově Knize o Kosti, s jakou neuvěřitelnou a pouhým rozumem nepochopitelnou vytrvalostí sedlák po čtvrté staví a
zařizuje svůj grunt po třikrát vydrancovaný a vypálený. Pravda, bude mu naloženo nejtěžší břemeno, které lidskou silou sotva unese:
ale ve všeobsáhlosti nového řádu nalezl své místo i on. Byla mu
vrácena čest, o niž ho humanistické pořádky připravily.
V neskonalých prostorách mezi nezměrnou bídou a nicotou člověka — a mezi nevystihlou velikostí a slávou Boží nabývá křídlo
lidské duše nesměrné a dosud netušené dálky, šíře, výše a hloubky
pro svůj rozlet. V tomto úžasném prostoru je objevena vlastní oblast
lyrického živlu duše. Tu jsme u onoho památného Pascalova pohledu
— pohledu člověka tváří v tvář nekonečnému, hvězdnému nebi. Úžas
ho drtí a zašlapává v nicotu touž měrou, kterou ho pozdvihuje a unáší
vědomí velikosti, rozpoznávající nepochybnou souvislost s Tvůrcem.
Všecko a nic — hle vlastní zdroj barokních antinomií a protikladů,
nesrovnalostí a harmonií. Změna, kterou doznává život v tomto no-
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vém ustavení, je pronikavá a obsáhlá. Nový ruch a činnost. Jaká pohnutá dějství! Doby ničivých a pustošivých válek střídají dny usilovné
tvořivosti.
Barokní společnost ustavuje se na jedině pravém společenství, na
jediné rovnosti stejně nesmrtelných a stejně vzácných duší. Třebaže
v postavení lidu nedochází k opravám, ba postavení to se zhoršuje,
v základě rovnost je lidu přiznána a sémě lepší budoucnosti je zaseto.
Ale zvídavý osvícenský rozum, který nechová pražádné důvěry v tajemství skryté práce, vykoření i tuto útlou sadbu. Osvícenská společnost ve svých salonech, opatřovaných pohodlím a blahobytem na
útraty lidu, rozpřádá důmyslnou a vtipnou zábavu o „lidských právech", podle kterých, z nepochopitelných důsledků lid v nastávajících bouřích a převratech smete tyto užaslé ideology a snovače lepšího
příští všech socialismů a utopií. Ale tu jsme již, podle obecného mínění mimo barok, na pokraji doby přítomné, která pokládá tento řád
za odbytou minulost. Foinix však neshoří tak nadobro na prach a
popel, v němž by nebylo jiskry pro požár nového zrození. Barokní
jiskra ještě doutná a z blízké dálky se ohlašují větry, které ji rozdmychají. Cas nebezpečný, čas života a smrti. Nový řád posud je
neznám a barok dosud nevyšel nadobro z platnosti, poněvadž souvislost života nedovoluje, aby i na chvíli byla přerušena. Kolos předešlých věků se povážlivě nachýlil nad propast blízké minulosti a je
právě čas, aby byl změřen a zvážen. V tom asi vězí pravá příčina
oživlého zájmu o barok.
Vedle těchto obecných jsou však pohnutky zvláštní, které nás Cechy
zejména nutí, abychom o baroku uvažovali. Neníť v Evropě země,
jejíž tvářnost baroko proměnilo tak pronikavě a do základů, kterou
proniklo do krve a do morku kostí, jako jsou právě Čechy: a není
země, která by je tak osobitě a svérázně pojala. Tato skutečnost je
do jisté míry s to, aby vyvážila bolest, kterou pociťujeme, uvážíme-li,
že dobu svrchované tvořivosti, která evropskému lidstvu dává Shakespeara, Miltona, veliké světce a tvůrce, prožívají Čechy sice hluboce
pohnuté, ale Čechy, jejichž obraz byl vymazán z politické mapy
Evropy : Čechy ponížené, navenek umlklé a jakoby nejsoucí a pohřbené v cizím a nepřátelském útvaru. Tím naše otázka barokní nabývá útvaru otázky specielně české.
Odvážili jsme se ukázati na svatou Terezii a na sv. Jana v* Kříže
jako na udavatele základního tónu nového cítění a myšlení, jež se nazývá barokem. Nikoli v gotice, jejíž báseň i v milostném projevu je
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v podstatě výpravná; a do jista nikoli v renesanci, která ustrojila do
veršů toliko výmluvnost a krasořečnickou dvornost, nýbrž v barokním
úžasu a extasi, vystřelující daleko za meze jazyka sdělovacího dlužno
hledati jádro a původ výrazu lyrického. Pro tuto povahu byla hudba
baroku zvláště blízká a s právem ji pokládáme za umění výslovně
barokní... V Čechách pronikla hluboce a do nejširších vrstev a stala
se výrazem radosti a žalu a naděje, jimž nebylo jména. Dlouhá řada
jmen českých skladatelů a hudebníků neznamená toliko základ vyspělé české hudby XIX. věku, ale i významný, osobitý a nepomijitelný přínos do útvaru klasické hudby evropské. Nevyčerpané bohatství české lidové písně kostelní i světské jest dílem barokních muzikantských Cech. Barokní stavitelství netoliko tvoří, ale i přetváří
památky předešlých věků a určuje ráz českých měst i vesnic. Ovzduší
a půda této země je novým cítěním tak hluboce proniká, že ani příchozí mistři neodolávají jejímu hlasu a vytvářejí této zemi osobitý
útvar pražské barokní architektury. Takto Cechy zavazují své Dienzenhofery a Luragy, kteří by jinak zůstali ztraceni v obecných formách bez osobitosti.
Procházíme-li vesnicemi západních zemí, neujde nám, že lidová
stavba tu zachovává ráz a útvar, který jí vtiskla doba gotická: stále táž
cihlová výplň dřevěné kostry, týž „fachwerk" pod vysokými krovy
jako tomu bylo ve století patnáctém. Česká ves, kromě původního
plánu, vyměnila svou tvářnost úplně. Dřevěná stavba, prostá i s podsíněmi, zdobně vyřezávané okenice, ze spoda malované kabřince s makovičkou, sedlové střechy a zděné štíty s výklenky pro sošky světců
a světic, jsou zřetelným ohlasem a přizpůsobením tvaru barokních
kostelů a panských sídel: jsou jasným svědectvím jediného řádu, který
určuje podobu stavby od domu Božího až po nejposlednější pastoušku.
Barokní adaptace a přestavby gotických památek a sám zjev barokní
gotiky dokazují, že v základech barokního cítění bylo obsaženo pokrevní příbuzenství s gotickým základem, na který tento nový řád
ústrojně a živě štěpoval své dílo, aby zaklenul pozůstatky renesance,
která tomuto obecnému základu zůstala cizí, pokud se mu přímo neprotivila.
Ostatní lidové výtvarnictví jako řezbářství, malba na skle, ornament
i výšivka, střih lidového kroje a především řád a způsob všeho života,
jak nám jej představuje v Babičce Božena Němcová — všecky tyto
věci starobylé a rázovité, k nimž sotva kdo by se nechtěl přiznávati
jako k svým — podnítil, určil a vytvořil barok, který do sebe pojal,
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strávil a proměnil tvářnost odkazu předchozích věků skoro úplně.
V Evropě není země a není národa, který se v baroku tak nalezl, tak
se v něm shlédl a tak se s ním sžil, jako právě národ český. A je
nepochopitelnou smyšlenkou, odvažuje-li se kdo tvrdit, že toto dílo
plné plodného života je zplodinou tvrdého násilí a poroby, činitelů to
záporných a hluboce netvůrčích. Národ, třebaže ožebračen a zbaven
svých světských práv, znovu si uvědomil práva obecnější a vyšší, která
mu universální řád potvrzoval, a takto opět nalezl a zachoval si míru
svobody, která je k takovému dílu nezbytná, která mu nemohla být
odňata žádným protivenstvím, které se může zbaviti leda národ sám.
Jestliže všecka odvětví umění dospěla v baroku takového rozkvětu,
na němž se účastnil i nebývalý počet anonymních jedinců z lidových
vrstev, kterak si rozumně vyložiti, že umění slova bylo jako umrtveno?
Z jakých podivných příčin nezabralo slovo svůj podíl z umělecké tvořivosti, kterou barok tak podnítil ? Či byl jakýsi zákaz slova, podobný
zápovědi výtvarnictví v Židovstvu a u moslemínů ? Nikoliv. Pak nemá
podobný zjev příkladu, neboť je-li tvořivost podnícena, oživuje ve všech
složkách a tvářnostech. Vskutku nelze najiti dosti rozumného důvodu
k takovému přesvědčení. Ale nezapomeňme, že baroko je řád v základě katolický, že veškerý protestantism je v důsledcích obrazoborecký a umění nepřátelský a že odpor proti misomůsům, záležitost
jedině protestantská, se nezdvihl z ducha protestantství, nýbrž z pozůstatků katolicismu v těle odštěpených sekt. Nezapomínejme, že
tak zvané české obrození nepřízní osudu klíčilo uprostřed osvícenských pořádků, v nichž baroko se těšilo pramalé úctě. Osvícencům
nechutnal Shakespeare, kterak by nalezla v jejich ocích milosti produkce daleko nižší, jako byla slovesná tvorba česká!
Největší překážkou v cestě k spravedlivému ocenění barokního odkazu byl přímý následník osvícenského nacionalismu — evropský positivism XIX. věku a zvláště jeho odnož česká, o tolik zapřísáhlejší
0 kolik nepůvodnější a odvozená, jejíž poučky a dohady jsou doposud
dogmatem veřejného českého mínění. J. Jakubcovi, autoru největší
práce o dějinách českého písemnictví z roku 1934, je všecka podstata
1 přívlastky barokního cítění pouhý lišácký a podvodný záměr uvésti
lid v tmu a nevědomost, počínání imponující toliko nádherou ritu a
skvělosti architektury a její výzdoby, náboženskými pověrami, zpozdilým zázračnictvím a křiklavými hrůzami pekelnými. Jesuité, jakožto
vlastní strůjci podle jeho slov neušetřili svým nevkusem ani starých
prostých písní duchovních, k nimž přidávali nové sloky a neústrojné
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přídavky, tak jako přistavovali do starých gotických chrámů barokní
oltáře a kroucené ozdoby.
Tyto výroky budí důvodné podezření, že Jakubec se patrně domníval, že baroko bylo patrně cosi, co bylo ustrojeno jako zvláště pro
Cechy na vyhubení kacířstva a památky české slávy. Pozitivistická
nechuť a odpor vůči baroku, zesílená provinciálními českými předsudky, které pronikaly i do vědecké práce, nechtěla si uvědomit, že
tu šlo o nástup nového evropského cítění a myšlení, jež posléze ovládlo
i země protestantské a jemuž bychom neušli, i kdyby čeští páni byli
byli na Bílé Hoře zvítězili.
Usilovná energie, z níž vyšlo české barokní dílo za podmínek tak
těžkých, je vyložitelna jen z oddané lásky a nikoliv z pouhé služby
jakýmsi politickým záměrům. Vzbuzuje podiv pro metody i,pro výsledky, jichž dosáhli ti, kdož na věci pracovali v národě denobilisovaném, zbaveném vzdělané vrstvy, kulturních institucí a školství, v národě porobeném, ožebračeném a vydaném ustavičnému nepokoji a
hrůzám válek a nemocí, jehož hlavu by neudržela nad vodou žádná
moc založená v pouhém intelektu, žádná pouze rozumová úvaha, jíž
byl nedosti mocen a která beztak by ho dovedla ke kunklusím beznadějným. Obstála tu naděje upřená k pomoci, jež je silnější než jakákoliv moc světská a jakékoliv ošidné a krátké souručenství a spojenectví: moc, jež žádala za všech okolností vytrvat, věřit a spoléhati
toliko na ni: a právě těmto potřebám nabízel barok pomoc ia posilu
nejvydatnější, neboť byly to i potřeby člověka barokního, člověka,
jehož bolestí duše byl „žal sesazeného krále". Jak vidět, české odiosní
smýšlení o baroku přece mělo na rubu pravdu.
Tvář českého kulturního života po osvícenské reoragnisaci a poněmčení pražské university je určována osvícenstvím, jehož význačným rysem je odpor k tradici, zejména k tradici lidu, za kterýmžto
slovem se osvícencům kryjí tmářské pověry, selská hlupota a nízkost,
věci hodné opovržení. Čeští buditelé, či lépe tvůrci nové kulturní
vrstvy od času Josefa Dobrovského jsou osvícenci a dostávají se takto
do podivného rozporu: pracují pro lid, kterým bezděky pohrdají a
jemu se vzdalují. Osudný rozpor, který nezůstane bez neblahých důsledků. Studium buditelských životopisů a památek, zejména osobních, jako zápisků, pamětí a dopisů, prozrazuje zřetelný rozdíl v cítění
a smýšlení, jež jako osvícenský rys vzdělanostní je trvalý, což doprovází i neblahá porucha jazyková, ke které dochází působením německého vzdělání, a která zavinila, že život poesie v této vrstvě byl
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podlomen nebo alespoň omezen. Ukáže se, že bylo třeba zvláštních,
zdánlivě nahodilých zásahů odjinud, nemělo-Ii dojiti k úplné ztrátě.
Tito buditelé byli by jinak pro nás ztraceni, jako se stalo s tak mnohými. kdyby je nebyli probudili právě ti, které se pak snažili probouzet, jako tomu bylo v případě Jungmannově, Palackého a Čelakovského, nebo kdyby nebylo posmívaných ale pevných zastánců staré
tradice, jakým byl cordatus Bohemus Stanislav Vydra.
Za doby německého studia buditelé ztráceli styk s živým jazykem
lidu, zapomínali jej a nabývali o jeho ceně velmi neuctivého přesvědčení jako o řeci nevzdělané a výrazu vyšších věcí neschopné. Musili
se pak své mateřštině uciti jako cizinci z gramatik a písemných památek. Ale není v moci studia, byť sebe dokonalejšího, aby byla obnovena ona tajemná vlákna zpřetrhaná cizími vzdělavateli a cizím
jazykem v době citového vývoje, ona vlákna, jež jsou právě nervem
básnivé moci jazyka. Ne-li přímo z přesvědčení o úpadku řeči mluvené, tedy z nedůvěry k ní a z knižní povahy své jazykové znalosti
za kanon české řeči zvolili útvar bratrského jazyka po dvě stě let
zapadlý. Tím přesvědčení o úpadku všeho pozdějšího jazyka se stalo
poučkou, z které vyplývala nutnost umělého navázání na jazyk poslední předbělohorské vrstvy. Dílo pobělohorské doby bylo zamítnuto
jako nevlastní, bezcenné a kulturní tradice česká byla prohlášena za
přerušenou. Přesvědčení přímo strašlivé, s jehož osudnými následky
bude třeba zápasiti více než celé století. Kolik energie bylo tu vyplýtváno v podružnostech pravopisných bojů a později brusířského
škorpení, v domněnce, že tu jde o věci živé a základní! Jaký div, že
Dobrovský češtiny neužívá a pokládá ji bezmála až do konce svého
života za mrtvou minulost a za pouhý předmět studia. Není pochyby
o zásluhách osvícenských buditelů o českou vědu, která se vyvíjela
daleko ústrojněji, než se positivistům XIX. století zdálo: ale kolik
tvrdošíjných omylů zavinil i zde předsudek o pobělohorské minulosti.
Nová česká kulturní vrstva vyvíjí se za takových poměrů nikoliv přirozeně a zákonně, nýbrž uměle. Dílo barokní doby je zamítnuto, jeho
živá skutečnost popřena a smazána a jeho síly, jež se z počátku XVIII.
věku tak slibně rozvíjely, nenalézají mezi novými vzdělanci cti ani
místa a sestupují do podzemí, do vrstev lidu, kde nepřestávají žít
a působit. Zaseto je sémě podivných, nepochopitelných rozporů a nesrovnalostí, které propuknou v otevřený konflikt, až všecka tato umělá
osnova bude nadobro nečekaně protržena, když z neznámých hlubin
a na místě nejmenší naděje se vynoří první zjev skutečného a ne-
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pochybného básníka nových Cech — Karla Hynka Máchy. Zjev tak
vlastní a zákonný je prudce odmítán jako cizinec. Jeho původnost
podle shody zevnějších rysů je označována jako pouhá odvozenost a
nápodoba, jeho geniální ein jako závislé a podřadné počínání, jeho
zásluha toliko relativní, která uprostřed větší literatury by pozbyla
významu, jeho skutečné dílo jako pouhý nevyplněný slib. Uvažte nyní
0 dokonalém rozporu tohoto tvrzení s pronikavou působností Máchova díla na českou básnickou tvorbu a máte před sebou stěžejnou kapitolu všeho toho stoletého zápasu českého umění, máte před sebou
českou kulturní otázku, která se roku 1836 tak neodbytně postavila
do cesty zejména české kritice a estetice. Od let třicátých tu jest,
od let třicátých je předmětem sporů a nesnází, ale teprve v letech
devadesátých je vyslovena. Zůstane zásluhou Masarykovou, že první
si ji formuloval, třebaže její ustavení, které trvá na půdě osvícenských
předpokladů a tvrzení, dávno nadobro neuspokojuje a náleží minulosti. Zůstává mu toliko význam zajímavé a pro svého původce příznačné osobní víry, z níž čeští realisté se pokusili udělat nauku, z které
však nezbývá nic.
Čím rychleji dozrává ěas, tím naléhavěji si žádá nové formulace,
nového řešení české otázky, jež si bude musit po dostupnou míru
upřímně a jasně uvědomit, odkud vychází a kam směřuje česká kulturní práce. Je-li útvarem umělým a odvozeným, bez vlastních kořenů
—čdimá-li známky a hodnotu útvaru přirozeného, původního, o čemž
ještě sám Salda do dob velmi nedávných bolestně pochyboval. Je
nutno se odvážit nového řešení, které by nemožně nezakládalo na
nedoloženém tvrzení o přerušené tradici, na umělém a libovolném
navazování na dávno zapadlou reformaci, a uvědomilo si, že tradice
je živé ústrojenství, které jakéhokoliv, byť sebe kratšího přerušení
nedopouští; že je nutno zabírati tradici celou, takovou, jaká jest, se
všemi jejími složkami, poněvadž co se stalo, ať se nám jakkoliv nechutí nebo líbí, nemůže se odestát. V národě, pokud toho jména zaslouží jakožto osobitá jednotka, je vždy přítomen jeden a týž příznačný,
základní rys, který je u kořene všech jeho předností i chyb, jeho sil
i slabostí, a proto nelze bez nebezpečí z tradice libovolně vybírat, tím
méně je ukracovat a podle zdání lepit nebo sešívat.
Rok 1931, který je datem nového staroříšského vydání Hlínová
překladu Kanisiova katechismu, znamená jasný a zřetelný nástup nového badání o věcech, které osvícenská a po ní positivistická věda
stejně lehkovážně a nevědecky jako tvrdošíjně prohlašovala za nicotu
Řád 12, 1939
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a nejsoucno; znamená nepředsudné studium doby, o které XIX. století
vytvořilo nedoloženou a skutečného positivismu tak nehodnou smyšlenku o hlubokém úpadku a smrtelné mdlobě: ale třebaže je toto badání posud v začátcích, ukazuje jasně skutečnosti nadále nepomijitelné, které novou koncepci české kulturní otázky zbavují nařčení
pouhého fantastického výmyslu, kterým byla dotud pohodlně odmítána» Je naděje, že se podaří ukázati jasně a nepochybně především,
že barokní písemnictví skutečně jest, že je hodno své kapitoly v dějinách krásné české literatury, že je živou studnicí nové české poesie*
že současná čeština a její básnický útvar je přímým a zákonným potomkem vědomě štípeného jazyka doby barokní. Slovem: že jest
česká barokní slovesná kultura, totiž jednota tvůrčích duchů, obcování nesené silou jednoho cítění a smýšlení, třebaže nepodporované,
neutvrzované a nepěstované žádnou k tomu zřízenou institucí, beze
školství, bez akademií a jakéhokoliv střediska vůbec; za druhé, že
tvrzení o úpadku a vyprahlé tvořivosti je pouhou nedoloženou smyšlenkou; a posléze, že útvar novodobé české básně bez jejího barokního základu je prostě nepochopitelný, což ostatně literární kritika a
estetika řadou svých nevyřešitelných rozporů nepřímo dokázala.

Hospodářské zajištění rodiny
Příspěvek k praktické sociální politice
v soustavě rodinných příplatků.
Marko

Weirich

Nevíme, co všechno vychrlí laboratoř vládních nařízení na poli
hospodářské, finanční a sociální politiky. Zaráží však okolnost, že
první opatření se nezmohla byť jen na formální „gesto", kterým by
se dalo najevo, že vláda je si vědoma základního problému českého
národa v novém politickém a hospodářském prostoru, to jest problému rodiny. Co by na příklad stálo státní pokladnu opatření, kterým
by se příplatky zavedly u státních zaměstnanců i nad počet dvou dětí,
když více než dvoudětné rodiny u státních zaměstnanců jsou řídkým
zjevem, a když takové opatření by naprosto nepůsobilo samo sebou
k tomu, aby se státní zaměstnanci rozhodli k rozšíření rodinného krbu
nad 2 děti.
To mrzí nejvíce nás mladé, že nebylo odvahy ani k tak lacinému

178/

gestu, které by alespoň dokazovalo dobrou vůli, ožehavý problém rodinné politiky u nás alespoň načnouti. Nemluvíc ani o tom, že takové
gesto by mělo největší účinky po psychologické stránce, která zvláště
v dnešních dobách hraje velmi důležitou roli.
Na druhé straně náš tisk občas rozviřuje populační problém a poukazuje rád na příklady cizích států, které věnují zvláštní péči posílení
rodinných krbů. Tyto poukazy na cizí příklady jsou však velmi isporadické a často i povrchní. I dobře myšlené články prozrazují často,
jak u nás problém rodinné politiky není ani načatý; v každém případě
nejsme si ani vědomi, jak veliké theoretické a praktické potíže tento
problém v sobě skrývá. Nemáme často ani zdání o tom, jaká rozmanitost a složitost v prostředcích vyznačuje rodinnou politiku různých
cizích států.
Proto jest dnes naléhavým úkolem prozkoumati jak theoretickou
tak i technickou stránku provádění rodinné politiky, která by měla
představovat! hlavní motiv veškeré hospodářské, finanční a sociální
politiky našeho státu tím více, že český národ stojí před dějinným
zápasem o svou vlastní existenci. Tento zápas podstoupí úspěšný
v příštích desetiletích jediné posílením rodinného krbu: tam se rozhodne budoucí osud českého národa.
Rodinné příplatky v rodinné

politice.

Prakticky každá populační politika jest politikou rodinnou. Účelem rodinné politiky v nejširším slova smyslu jest nejen mravní, nýbrž
i hmotné posílení rodiny. Ve studii „Mzda a rodina", vyšlé v minulém
ročníku „Rádu" (c. 5 a 6) jsme hleděli s hlediska papežské encykliky
„Quadragesimo Anno" zladiti požadavek rodinné politiky s požadavkem spravedlivé mzdy, která má zůstati mzdou podle výkonu a nikoliv
podle spotřeby. Oba požadavky, na jedné straně mzda podle výkonu,
jinými slovy stejná mzda svobodnému i ženatému při stejném výkonu, a na druhé straně nutnost krýti životní potřeby rodiny, lze
zladiti theoreticky a kde možno i prakticky tím, že i svobodný by
dostal mzdu v takové výši, aby stačila na krytí obživy zaměstnance
a jeho průměrné rodiny (u nás žena s dvěma dětmi).
To ovšem předpokládá hospodářskou a sociální vyrovnanost celé
lidské společnosti. Jen v tom případě bude možno tuto zásadu provésti všeobecně, i když při tom musí býti jasno, že rozdíl mezi mzdou
stačící na obživu jen samotného svobodného a mzdou nutnou k obživě
uvedené průměrné rodiny není tak nemožně veliký, a to právě proto,
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že v rodinné domácnosti se snižují podstatně průměrné životní náklady (vaření, opravy, třebas i taková černá káva!) a to při mnohem
kvalitnější obsluze. V tom právě tkví nesmírně důležitý národohospodářský význam rodiny, který jsme v uvedené studii už blíže prozkoumali. Nicméně však provedení této zásady by nutně předpokládalo
politiku vyšších mezd, hlavně v nižších vrstvách zaměstnanců s malými
platy a nízkými mzdami.
Bohužel krutá skutečnost dosud brání praktickému uskutečnění této
zásady spravedlivé mzdy. Proto jest vítán každý prostředek, který
by finančně posílil všechny, kdož zvýšenými břemeny udržují tak významnou mravní, národní i národohospodářskou jednotku, jakou je
rodina. Proto snaživá rodinná politika hledá a najde všechny možné
prostředky, jak posíliti tuto základní jednotku národa a lidské společnosti vůbec.
Vybrali jsme si dnes rodinné příplatky. Abychom si však uvědomili
jasně dosah a význam tohoto prostředku účinné rodinné politiky, je
nutno, abychom zde alespoň naznačili i ostatní hlavní prostředky pro
posílení rodinné domácnosti.
Musíme bohužel nahlédnouti do cizí literatury. U nás jakoby problém rodiny, a tím spíše rodinné politiky, vůbec neexistoval. Zjistíme
veliké theoretické spory mezi národohospodáři a sociology o tom,
který prostředek je nejúčinnější a přiléhavější. Vidíme dokonce, jak
u nás často povrchně vychvalované prostředky mají své vady a nedostatky. Z těch námitek se vyrojily protinávrhy.
Nepřihlížíme-li k výše uvedené zásadě spravedlivé mzdy, která by
nejúčinněji vyřešila všechny problémy rodinné politiky, existují v hrubých rysech:
I. jednorázové zásahy jako sňateční a dětské premie (u nás výbavné
v pensijním i dělnickém pojištění). Dosti účinným povzbuzením pro
uzavírání sňatků jsou známé „sňatkové zápůjčky" („Ehestandsdarlehen" v Německu a „prestiti famigliari" v Itaiii). Je však jasno, že
jednorázové pomůcky mohou sice usnadniti mimořádné potřeby rodinné domácnosti, nestačí však na trvalé finanční zajištění rodiny.
K tomu slouží
II. trvalé zásahy rodinné politiky, které zase jsou velmi rozmanité.
Z nich uvedeme zde v hrubých rysech tři hlavní způsoby trvalého posílení rodinné domácnosti:
1. „Rodinné příplatky" (systém vyrovnávacích rodinných pokladen
v Belgii, Francii a hlavně systém rodinných příplatků v Itálii).
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2. Rodinné pojištění podle návrhu Grotjahna a Burgdörfera v Německu.
• >(
3. Systém daňových zatížení a úlev, který jest zvláště důkladně propracován a uskutečňován říšskoněmeckým daňovým systémem, kde
silným odstupňováním daňových základen i sazeb podstatně se ulehčuje daňové zatížení mnohadětných rodin
Jelikož každému z těchto způsobů se vytýkají nedostatky, a při tom
se zdůrazňuje nutnost navzájem doplniti všechny způsoby, vyskytují
se mezi theoretiky více méně důvtipné snahy o sloučení všech v jeden
systém tak, aby byly zachovány přednosti všech těchto způsobů, především za tím účelem, aby rodinná politika nevyhovovala jen požadavkům sociálním, ale i všeobecně národohospodářským. Zde budiž
jen upozorněno na velkorysý návrh J. Fichtela na zavedení „Rodinné
mzdy", která má býti skutečně odměnou za práci i úsluhy vykonané
mnohadětnou rodinou v zájmu samého národního hospodářství. Proto
svalí výplatu rodinné mzdy na bedra celého hospodářství. Zde se
zkrátka neodměňuje výkon zaměstnance, nýbrž výkon rodiny, pročež
název „rodinná mzda" zde nejlépe přiléhá k svému obsahu. Jde o skutečnou rodinnou mzdu. Z toho důvodu se také nehodí název „rodinné
mzdy" na spravedlivou mzdu, jak ji má na mysli encyklika „Quadragesimo Anno" a ovšem také ne na systém rodinných příplatků, které
jsou vlastně příplatky ke mzdě zaměstnancově a představují spíše
mzdu podle spotřeby na rozdíl od mzdy podle výkonu. (Viz lostatně
upozornění na str. 372—373, Rád 1938.)
v

'

'

Předpoklady

'

pro

i

výplatu

rodinných

příplatků.

Předpoklady výplaty rodinných příplatků ve volném, řekněme, liberalistickém hospodářství jsou dány buď:
1. monopolním postavením podniku, kde není nebezpečí pro jeho
únosnost a soutěžeschopnost. Takové monopolní postavení může býti
vytvořeno mezi jiným zvláštním patentem, jakostními výrobky, ale
také státními privilejemi, které zaručují podnikateli absolutní volnost
ve tvoření cen, a tím i veliké zisky a vysoké mzdy. Také výhodná
poloha podniku v blízkosti surovin, jiné výhody ve výrobních nákladech dávají větší možnost pro poskytování rodinných příplatků, aniž
to ohrožuje výnosnost podniku oproti jiným podnikům.
2. Podnik může však býti i donucen k výplatě rodinných příplatků
a to v důsledku povahy pracovního trhů, když bude třeba zaměstnávali
veliké množství dělníků.
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Z těchto důvodů se vyskytuje systém rodinných příplatků už před
světovou válkou, nejdříve ve státní službě, později ve velkých bankovních, pojišťovacích a průmyslových podnicích (vzhledem k naznačenému monopolnímu postavení), rovněž i v hornictví, kde je velká
potřeba pracovních sil a proto je nutno zařaditi všechny, i ženaté dělníky, jejichž zvýšené rodinné potřeby musí býti uspokojeny.
Nejsou-li však dány uvedené předpoklady, pák není podniku, který
by na dlouho mohl vypláceti rodinné příplatky, neboť ty by nakonec
zatížily právě ženaté dělníky jako dražší pracovní síly. Je jasno, že
v takovém případě dává podnikatel přednost svobodným dělníkům a
hledí ise naopak zbaviti ženatých dělníků, zvláště tam, kde místa nejsou
definitivní, jak to bývá v soukromém podnikání.
Aby výplata rodinných příplatků se mohla díti bez ohroženi postavení ženatých zaměstnanců vynalezli dva francouzští sociologové
Deschamps z Rouenu a Romanet z Grenoblů důmyslný způsob vyrovnávacích rodinných pokladen, které jsou snad nejšťastnějším sociálním
vynálezem francouzským. V továrnách, náležejících podle úmluvy
k rodinné vyrovnávací pokladně, platí se dělnictvo bez ohledu na
rodinný stav. Zároveň však každá sdružená pokladna jednotlivé továrny odvádí podle poctu zaměstnanectva v podniku příspěvky do ispolecné pokladny. Původně příspěvky odváděli všichni zaměstnanci ať
svobodní anebo ženatí, později byly rozděleny mezi zaměstnance a
podnikatele a konečně se vyskytují i státní příspěvky. U teto společné
pokladny se přihlašují otcové rodin, a dostávají rodinné příplatky
podle poctu dětí, a často i příplatky na ženu. Tím se dosáhne stejné
kalkulacní základny pro všechny továrny, náklad na rodinné příplatky
jest rozvržen rovnoměrně a továrník nemá už zájmu, aby dával přednost svobodným dělníkům před ženatými. Je tedy účelem vyrovnávací
pokladny chrániti na jedné straně ženatého před propuštěním v důsledku jeho vyšší mzdy a na druhé straně zaměstnavatele před zatížením výplatou rodinných příplatků.
Členění a správa vyrovnávacích
pokladen.

rodinných

Tato základní myšlenka byla prováděna s větším i menším úspěchem
nejrůznějšími způsoby. Pokladny mohou býti zavedeny buď z jednostranné iniciativy zaměstnanců anebo volným, soukromým ujednáním
mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, a konečně i na základě kolektivních smluv.
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Dále moliou býti vedeny zvláštní pokladny pro muže a- ženy anebo
i jen pro jednu skupinu, hlavně ovšem pro může.
Působnost pokladen může býti omezena bud! místně (podle okresů)
anebo podle výrobního odvětví (řekněme kovoprůmysl, zbrojařský
průmysl, pivovarství atd.). V prvním případě podléhají rodinné pokladně všichni zaměstnanci různých výrobních odvětví v určitém okresu anebo kraji. V druhém případě jen zaměstnanci určitého výrobního odvětví. Pak se vyskytují i rodinné pokladny smíšeného rázu, kde
odborové pokladny se omezují jen na určitý kraj (nebo okres) a nikoliv
na celé státní území.
Toto členění působnosti vyrovnávacích pokladen hraje velikou roli,
a to pro únosnost pokladen samých. Proto jsou velmi živé spory o tom,
který druh se nejlépe osvědčujte. Ve Francii na příklad převládá místní
členění pokladen, zatím co v prvních poválečných letech v Německu
převládlo odborové členění, (později zaniklo nadobro). Při tom hraje
nemalou roli i populační úmysl, který byl tehdy větší ve Francii než
v Německu.
Proti členění pokladen podle výrobního odvětví namítá se hlavně,
že omezením na jedno výrobní odvětví schází nutná pružnost, aby
se pokladny přizpůsobily hospodářské situaci ostatních výrobních odvětví. Kromě toho se nepřihlíží ve vlastním výrobním odvětví k různé
výši mzdové hladiny v různých místech. Bylo by totiž proti účelu rodinných pokladen, kdyby podnik s vyšší mzdou při nízkých výrobních
nákladech neplatil tomu odpovídající vyšší příspěvky do společné pokladny než podnikatel, který často v důsledku místních okolností vyplácí nižší mzdy při mnohem vyšších výrobních nákladech«
Tyto okolnosti by mohly vésti k požadavku regiomelního členění
pokladen. Avšak i tento druh má své nedostatky jak hospodářské tak
i sociální. I zde jako v předešlém případě může nastati okolnost, že
podnikatel určitého výrobního odvětví potřebující kvalifikovanější
dělníky s vyššími mzdami by přispíval mnohem méně, než jak by mohl
a měl přispívati, zatím co třebas ostatní podnikatelé, patřící podle
regionelního členění ke stejné pokladně by přispívali neúměrně více
s ohledem na jejich nižší mzdy. Naproti tomu se však zdůrazňuje
výhoda regionálního členění v tom, že se tím zabrání přetížení určitého
výrobního odvětví v krajích se silnějším populačním růstem. Proti
tomu lze namítati, že životní náklady v kraji chudém na děti jsou mnohem vyšší, na příklad v městě, než v populačně silných krajích na ven-
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kove, nehledíc k tomu, že regionelní členění nepřihlíží k zvláštnímu
zatížení, hlavně sociálnímu, u městských podniků.
Z těchto důvodů je jasno, že největší výkonnost a únosnost rodinných vyrovnávacích pokladen může býti zajištěna jak po hospodářské
tak i po sociální stránce smíšením obou druhů členění pokladen, to
jest regionelně a podle odvětví. To platí ovšem za předpokladu, že
jde o podnikání v liberalistickém hospodářství. Ve stavovském zřízení
by různé skutkové okolnosti odpadly.
Také správní organisace rodinných vyrovnávacích pokladen je
různá. Podle původce tohoto zřízení jest správa pokladny buď v rukou
zaměstnavatelů i zaměstnanců, nebo jen zaměstnavatelů. V posledním
případě existují často ustanovení, podle kterých zaměstnanci mají
možnost se odvolati proti rozhodnutí správy pokladny ke smíšenému
výboru se stejným zastoupením zaměstnavatelů i zaměstnanců. Psychologicky nej lepší účinek lze dosíci tím, že ve správě pokladny jsou
zastoupeni stejným dílem zaměstnavatelé i zaměstnanci při státním
dozoru. 1 v tom případě byly by správní výdaje uvaleny na zaměstnavatele.
Technické provádění „vyrovnávacího

řízení".

Největší problémy vznikly při technickém provádění vyrovnávacího
řízení, které samozřejmě úzce souvisí s pracovním procesem. Zde se
vyskytují nejrůznější způsoby matematického propočtu. Stačí, uvedeme-li dva hlavní systémy vyrovnání, a to vyrovnání podle počtu
pracujících zaměstnanců a vyrovnání podle úhrnné výše vyplácených
základních mezd. Další způsoby, jako vyrovnání podle počtu pracovních hodin, podle rozsahu výroby anebo podle hodnoty výroby ise
v praxi málo uplatnily, už z toho důvodu, že vylučují rovnoměrné zachycení všech zúčastněných složek.
V každém případě se provádí vyrovnávací řízení a propočítání odděleně pro dělníky, zřízence a úředníky, často i pro muže a ženy, a
to vzhledem k různé mzdové příp. platové úrovni. Tímto lze dosíci
i odstupňování příspěvku podle výše mzdy a platu.
První systém, vyrovnání podle poctu zaměstnanců spočívá v tom,
že součet všech rodinných příplatků vyplacených jednotlivými sdruženými pokladnami (A) se dělí součtem všech zaměstnaných osob (C).
Průměrná částka, připadající na jednu hlavu se násobí počtem osob
zaměstnaných v dotyčném podniku anebo odvětví (D). Tento propočet
dá konečnou částku, která má býti odváděna dotyčným podnikem do
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vyrovnávací pokladny. Je-li tato částka nižší než souhrn skutečně vyplácených rodinných příplatků (B), pak dostává rozdíl (X) uhražen
od pokladny, je-li vyšší, pak ji musí podnik sám odvésti do pokladny.
Uvedený propočet by byl znázorněn touto formulí:
( £ . D) -

B = X

A/C by tedy představoval příspěvek, který má býti odváděn za
každého zaměstnance ať svobodného či ženatého. A/C.D představuje úhrn příspěvků, které mají býti odváděny za všechny zaměstnance závodu.
Jak se může díti odvádění příspěvků? Je to, jak uvidíme, velmi
důležitá otázka.
Příspěvky může zapraviti bud' jen zaměstnavatel, anebo jen zaměstnanec, anebo společně zaměstnavatel i zaměstnanec. Příspěvky
samy mohou býti odváděny zaměstnanci přímo k rukám zaměstnavatele anebo do tak zv. vyrovnávací rodinné pokladny přímo.
Odvádějí-li se příspěvky k rukám zaměstnavatele, což může býti
tak tehdy, když zaměstnavatel sám zapravuje celé příspěvky, vyplácel by zaměstnavatel veškeré rodinné příplatky také sám. Při
tom ovšem by musel v případě podprůměrného početního stavu
rodinných příslušníků, když tedy úhrn příplatků je menší než úhrn
příspěvků, odvésti do rodinné pokladny rozdíl X. V opačném případě
kdy tedy úhrn příplatků by byl větší než úhrn příspěvků, by dostal
uhražen od rodinné pokladny rozdíl X.
Ovšem kdyby i zaměstnavatelovy příspěvky se odváděly do rodinné pokladny přímo, pak se tato sama postará o rovnoměrné rozvrstvení inkasovaných příspěvků mezi jednotlivými závody a vyplácela by rodinné příplatky jednotlivým zaměstnancům s rodinnými
příslušníky.
Systém vyrovnávání podle počtu zaměstnanců se osvědčuje však jen
tam, kde změny v počtu a místě zaměstnání jednotlivých zaměstnanců
nejsou příliš veliké. Jinak by bylo třeba stále zjišťovati změny ve stavu
zaměstnanců, podle nichž by se ovšem také pokaždé měnily uvedené
propočty a průměrné částky. Tomu lze vyhověti tím způsobem, že po
celý rok by se odváděla pevná příspěvková sazba a teprve koncem
roku na základě zjištěných změn v příspěvkových sazbách by se rozdíly uhradily buď podnikům anebo pokladně.

185/

Vyplácí-li se vedle příspěvků na děti i příspěvky na ženu, pak je
třeba rovněž vypočítati příspěvkovou částku zvlášť pro ženu a děti
a jejich součet pak porovnávati s průměrnou příspěvkovou částkou.
Na příklad firma zaměstnává 100 osob, z nichž 60 zaměstnanců má ridinu s 80 dětmi. Předpokládejme, že příspěvek na ženu ciní 1000 Kc
ročně a příspěvek na každé dítě 3000 Kc ročně, a že podle statistických
zjištění v obvodu společné vyrovnávací rodinné pokladny činil by průměrný počet ženatých 0.71 (to jest 71 o/o) a průměrný počet dětí, majících nárok na dětský příspěvek a připadajících na jednoho zaměstnance by činil 0.48 (t. j. 48%), pak má dotyčná firma odváděti na vyrovnávacích příspěvcích:
100x0,71 x 1000 = 71.000
plus 100 x 0,48 x 3000 = 144.000
215.000
Ve skutečnosti, to jest podle skutečného stavu svého zaměstnanectva
firma, případně příslušná rodinná pokladna vyplácela by zaměstnancům této firmy
60x1000=

60.000

plus 80 x 3000 = 240.000
"300.000
Společná pokladna, vzhledem k nadprůměrnému poctu dětí, připadajících na jednoho zaměstnance této firmy, musí tedy firmě, anebo
příslušné pokladně uhraditi rozdíl, to jest 85.000 Kc. V opačném případě, kdyby zaměstnanci firmy vykazovali podprůměrný počet dětí
a ženatých zaměstnanců, musela by rodinná pokladna firmy anebo
firma odváděti rozdíl se zjištěnou průměrnou příspěvkovou sazbou.
Tímto prvním způsobem se zjistí příspěvková sazba podle předem
Určené výše rodinných příplatků a podle existujícího poctu žen a dětí.
Při tom se nepřihlíží vůbec ke zvláštním výrobním a jiným hospodářským poměrům. Trpí-li na příklad firma nedostatkem odbytu a jest
nucena zavěsti zkrácenou výrobní činnost, třebas jen obden, musí odváděti stejné příspěvky jako jiná firma, která pracuje plnou parou
při plném obsazení. Z toho důvodu se našel jiný způsob propočtu a
to systém vyrovnání podle úhrnné výše základních mezd.
Podle tohoto systému se zjistí především součet mezd, vyplácených
u všech firem, patřících k rodinné pokladně, pak součet všech] rodinných příplatků, vyplácených těmito podniky. Z obou součtů se vypočte,
kolik rodinných příplatků připadá na 1000 Kc. Výsledek se násobí
tolikrát, kolikrát jest obsažena částka 1000 Kc v součtu všech; vyplá-
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cených mezd u každé jednotlivé firmy, a tak dostaneme vyrovnávací
částku, kterou má zapraviti dotyčná firma. Rozdíl mezi skutečně vyplácenými rodinnými příplatky a takto zjištěnou průměrnou příspěvkovou částkou uhradí z příspěvků buď podnikatel anebo pokladna.
Na příklad sdružená pokladna objímá 10 firem, které během jednoho
finančního období (rok, nebo půl roku, anebo méně) vyplácely na
mzdách 400.000 Kč (základní mzdy včetně sociálních příspěvků, daňových srážek atd., ovšem bez rodinných příplatků) a na rodinných^
příplatcích 50.000 Kč. Pak připadá na 1000 Kč
}
400 000 X ^ ^

=

125 Kč na rodinných příplatcích (12.5o/o)

Vyplácela-li však jedna z 10 firem, přidělených k rodinné pokladně
na mzdách 50.000 Kč, musí při sazbě 12.5o/o zaplatiti (bez ohledu na
stav zaměstnanectva a počet jejích dětí) 50 x 125 o/0 6250 Kč. Je-li
však skutečný rodinný stav zaměstnanců takový (řekněme při nízkém
poctu rodinných příslušníků), že zaměstnavatel vyplácí na rodinných
příplatcích jen 5000 Kč, pak musí firma zapraviti rozdíl 1250 Kča
v opačném případě, že by vyplácela na příplatcích více, řekněme
8500 Kč, byl by jí uhražen rozdíl, to jest 2250 Kč.
Kritika vyrovnávacích

rodinných

pokladen.

Z těchto náznaků vychází najevo, že není naprosto v zájmu zaměstnanců, aby příspěvky zapravil zaměstnavatel, a že teoreticky by
bylo nejlépe, aby příspěvky si platili výlučně zaměstnanci sami. Porovnáváme-li totiž oba způsoby propočtů vysvítá, že v obou případech
dostávají podnikatelé z vyrovnávací pokladny uhraženy částky v případě mnohačlenných rodin, a musí naopak zapraviti v opačném případě, ale jen při druhém systému by dostali něco od pokladny při;
nízkých mzdách a museli by zapraviti rozdíly při vyšších mzdách.
Podle druhého systému se určí příspěvková kvóta pro zaměstnavatele
nejenom počtem ženatých zaměstnanců a jejich dětí, ale také podle
mzdové hladiny, tedy podle únosnosti podniku. To má ovšem zase tu
velikou vadu, že při stejných rodinných příplatcích jest zaměstnavatel
sváděn k tomu, dosíci snížení vyrovnávací kvóty snížením základních
mezd. Jistě by to nepohnulo zaměstnavatele k výplatě vyšší mzdy.
Naopak by to mohlo vésti mnoho podnikatelů k tomu, nahraditi —
pokud možno — dražší pracovní síly lacinějšími silami. Tím by se
ovšem zhoršila situace právě kvalifikovaných pracovních sil a systém,
vyrovnávacích rodinných pokladen by dosáhl právě opaku toho, co.
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zamýšlí. Lacinější pracovní síly by se získaly kromě toho i větším
zařazením ženského zaměstnanectva, kde jsou menší možnosti pro
výplatu rodinných příplatků než u mužů. Tento přesun ve prospěch
ženských pracovních sil by byl zvláště přitažlivý pro podnikatele, kdyby se děly oddělené propočty pro muže a pro ženy, poněvadž tím by
byly příspěvky pro muže větší než pro ženy. To by se vymstilo nakonec nejenom na mužích vůbec, nýbrž na ženatých zaměstnancích
obzvláště. Stejné účinky by se dostavily v neprospěch ženatých zaměstnanců, kdyby do vyrovnávacího řízení nebyli zařazeni mladší zaměstnanci. Nemluvíme ani o tom, že tak by mohl býti podkopáván podnikatelský duch, jelikož podnikatel sotva by vzal na sebe risiko vyšších
výloh, kdyby pro nejisté, ale slibné pokusné podnikání musel přibrati
kvalifikovanější dělnictvo, většinou ženaté, aby nové plány mohl uskutecniti urychleně, čímž by eventuelně mohl slibné plány opustiti, často
ke škodě národního hospodářství.
Vyskytly se i návrhy vybírati příspěvky jen od svobodných zaměstnanců. Zbytečno upozorniti na nebezpečí, že by zaměstnavatelé
prostým propouštěním svobodných dosáhli faktického zrušení rodinných pokladen.
Proto se chtělo výše vylíčeným vadám rodinných pokladen odpomoci tím, že příspěvky byly vybírány jedině mezi zaměstnanci svobodnými i ženatými vůbec bez příspěvků zaměstnavatele. Tomu
ovšem bránila často příliš nízká mzdová úroveň, která by byla velmi
citelně snížena v neprospěch nejenom svobodných, ale také ženatých
s jedním dítětem.
Vidíme tedy, jak tyto jen teoretické úvahy narážejí na celou řadu
překážek, na které je nutno pamatovali, aby se jinak system vyrovnávacích rodinných pokladen a vůbec systém rodinných příplatků
neobracel přímo v neprospěch právě těch, kterým má býti vlastně
pomoženo. Proto jsme probrali tyto systémy i po technické stránce.
Uvedená kritika ovšem neznamená, že se systém nehodí, naopak,
vzhledem k jeho naléhavé potřebě je nutno jej vybaviti co nejdokonaleji a vytvořiti pro něj takové prostředí, které jediné může tuto
nutnou výpomoc pro hospodářské posílení rodiny, zvláště v dnešní
době pro český národ, vésti k plnému uplatnění.
Nesmíme totiž zapomínati, že při těchto úvahách jsme vycházeli
s předpokladu liberalistického hospodářství, ve kterém zisk je jediným měřítkem a účelem podnikání. Z toho důvodu by bylo nutno
systém rodinných vyrovnávacích pokladen doprovoditi celou řadou
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jiných opatření tak, aby výše naznačené vady byly odstraněny.
Ovšem, nejideálnějším prostředím pro tento systém by bylo stavovské zřízení. Uvidíme však později, že i u nás za daných poměrů by
bylo možno uskutečniti systém rodinných příplatků.

Varia
Dva h u d e b n í geniové v p í s e m n é m

projevu

Sešli se opět letošního roku oba přátelé, oba mrtvi, oba nesmrtelní: Ant. Dvořák
v knize vzpomínek a dopisů, kterou uspořádal Otakar Šourek (Topičovy Bílé knihy)
a o třináct let mladší Leoš Janáček v knížce svých feuilletonů z Lidových Novin
(pro ročenku „Chudým dětem" uspořádali Jan Racek a Leoš Firkušný, úvodními
studiemi doprovodili Arne Novák a Vladimír Helfert). Na Dvořáka posviťme si Janáčkem: „Jeden moment jako šleh rozsvěcoval mi vždy tajnu jeho tvorby. Neměl
výrazu dosti příkrého pro Škroupův „Kde domov můj" — byl by složil i novou
hymnu — a za nedlouho skládá na motivy Škroupovy hudbu ke K a j e t á n u T y1 u ! Listuje podrážděn Berliozovo Requiem a brzo ohlašuje se výtisk jeho Requiem. Vidím u něho Lisztovu Sv. Alžbětu a za nedlouho Londýn Dvořákově Sv.
Ludmile naslouchá. Jen velký skladatel stačí na stopy svých předchůdců! Zažíhal,
jak dalece a na čem, se stejnou nevraživostí podnět ku svým ostatním skladbám,
komorním?" — A na sebe si posvítí Janáček sám: „Hledal jsem též proutkem prar
menitou vodu; ale ku podivu* kde jsem stál, kde jsem se octnul, u skály, u bahna,
po větru, v závětří: všude se mi proutek nahýbal! Aspoň krůpěj lpěla na všem,
kam se proutek naklonil. I v suchopáru bylo osvěžení. V sluchátku telefonu, v prachu staletých zápisů; ve vlajce, jež v šíleném víru se třepetala nad Hradem: ano
všude zněl tón v motivu teskném v pláči, bodavém ve mstě, rvavém, strhaném
v zlobě, tříštěném v hádce. Bvlo to v noci. Prasklo potrubí vodovodu v mém bytu.
Trnu, že budu zaplaven. Proud rozedírá železo úporným šumem. A voda, jež se
prodírá, mlaská a líže nálevku. Z ní již již přetéká! — V podobném případu, když
bych skladebně myslel, přiklonil bych se až k pravdě, až k té drsné mluvě živlů,
a uměl bych uměním povyspět. Na této cestě nepozastavuji se ani u Beethovena, ani
Debussyho, ani u Dvořáka, ani u B. Smetany; proto, že jich tam nepotkávám. Nevypůjčuji si od nich, neboť jim nelze splácet."
Hudebník myslí tónem, tak jak to Janáček řekl o Dvořákovi. Tím více upínáme
svoji zvědavost k jeho literárnímu projevu, ať již je to dopis, feuilleton, studie, kritika . . . Neboť píše je obvykle bezprostředně, takže jeho osobnost vystupuje tu
stejně neskrývaně, jako v jeho hudbě. Toť případ Wagnerův, dTndyho, Saint-Saensův, Debussyho a j. „Vždycky jsem záviděl Wagnerovi, že umí psát. Kde bych já
dnes byl, kdybych uměl psát! Také mluvit neumím." (Dvořák.) A přece je ve
svých dopisech Dvořák celý. S tím dětským, chvílemi nedůvěřivým pohledem, vždy
jakoby zasnělým. S tím srdcem plným lásky a zbožnosti. A je ve svých feuilletonech
i Janáček celý. V té úsečnosti a pevnosti, v lásce ke všemu živému, v citu výbuchu-
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jícím, horoucí a věcně mladý. Než nepišme rozbor a neopakujme závěry, k nimž
došli již jiní. Učiňme dva záběry pro potěchu svého srdce: vytkněme u obou
jejich lásku k českému a — víru.
Dvořákova víra je prostá, dětská, bez výhrad. Taková, jak charakterisuje svoji mši
děkováním za tak veliký dar, „že mně bylo popřáno dílo to ku chvále Nejvyššího a
ku cti umění našeho šťastně dokončiti. Nedivte se mi, že jsem tak nábožný — ale
umělec, který to není — nic takového nedokáže." Jeho veliký, nevěřící přítel
Brahms (Schopenhauerovec) ho děsí: „Takový člověk, taková duše -— a nevěří
v nic, nevěří v nic!" Z lásky k Bohu u něj prýští láska k přírodě, ptákům, k lidem. V Americe, ve Spillville, hraje při „tiché" babičkám na varhany, a ty zpívají s sebou: „Bože, před Tvou velebností." Až do naivity jde jeho víra, když
odmítá v III. jednání „Rusalky" komponovat verše šíleného prince: „— nebe i
zemi proklínám, zaklínám boha i běsy"; slovy: „Já jsem člověk věřící, já přece
nemohu ve své hudbě Pánaboha proklínat!"
Jinak u Janáčka. Skrze přírodu, zpěv ptáků, horký lidský cit dostává se k Bohu.
Tak vznikla jeho „Glagolskaja missa"* — „Smráká se hustěji a hustěji. Už do
tmavé noci se díváš; blesky ji stříhají. — Nic jiného, než tichý motiv zoufalé mysli
ze slov G o s p o d i p o m i l u j načrtáváš. Nic jiného, než v radosti výkřik S1 av a, s 1 a v a!. Nic jiného, než drásající bolest v motivu R o z p ě t že za ny, muč e n i p o g r e b e n j e s t ! Nic jiného, než, tvrdost víry a přísahy v motivu Věr u j u! A všeho nadšení a zmítání citového konec v motivech: A m e n , A m e n ! "
(Jaká konkordace v Heliově úvaze o slově „Amen!") A Janáček pokračuje: „Dnes
mi svítíš, měsíčku, s vysokého nebe na ústřižky papírové plných not — zítra sluníčko se vkrádalo zvědavě. — Vždy vůně vlahých lesů luhačovských — byla kadidlem. Chrám mi rostl v olbří velikost hor a rozklenutého nebe do dálek zamlžených; zvonečky v něm zvonilo stádo oveček. Slyším v tenorovém sólu jakéhos
velekněze, v sopránovém dívku - anděla, ve sboru lid náš. Svíce, vysoké jedle
v lese a zažehnuty hvězdami; a v obřadu, tam kdesi vidinu knížecí Sv. Václava.
A jazyk věrozvěstů Cyrilla a Methoda."
A národ, vlast, Čechy? U Dvořáka v dopise Simrokovi: „A doufejme, že národové, kteří mají a representují umění, nikdy nezahynou, byť i byly sebe menší.
Promiňte mi to, ale chtěl jsem Vám jen říci, že umělec má také vlast, pro niž
právě musí míti pevnou víru a vřelé srdce * . . " Při svém úspěchu v Anglii doufá,
že nastává šťastnější doba, která „vůbec českému umění dobré ovoce ponese". Je
v cizině takový radikál, že na plakátech v Anglii musí být titulován po česku „pan
Antonín Dvořák". Pro něj je nábožná píseň lidem česky v kostele zpívaná daleko
lepší než špatně provedená zpívaná mše na kůru. Proto tak miluje mariánskou plíseň „Tisíckrát pozdravujeme Tebe!"
Janáček zuby zatíná: „Našel bych cesty, po nichž by se dostalo české slovo v ty
končiny, v nichž aby hněvem se rozkřiklo, smělostí hromu burácelo, hrdé svým
právem dějinným!" (O Slezsku.) „Stařík zedník sedí přede mnou. Literák český.
Když farář jablunkovský vypudil z kostela český zpěv
nedávno, tak rok tomu — kancionál sv^václavský uchránil z kruchty stařík zedník. Vzali mu jej a
nazvali zlodějem. Ať plesniví raději v truhle na půdě!" Průvodčí vlaku vyvolává
(stanice: Moravany, Morawaan! Janáček notuje a dumá: „V českém rčení slyšíš
fcpěv, který v rovných dobách v duze barev o—a—a—y se vine. Německé rčení za«
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rylo se tvrdě a drsně septimovým nelibozvukem; třetí slabiku rozmáčklo a poslední odtrhlo; lahodu prvých dvou smlelo v mručení. — Proto nás přece i nápěvek český v německém rčení mrazí, slzy vynucuje." Anebo lakonická poznámka
z Benátek: „Právě včera byl propuštěn ze služby český sklepník. Nebylo ho třeba.
Čechové mluví vždy německy. Zdali vědí takoví Čechové, na čí mlýn nadhánějí
>odu?" Zde má kořeny láska k hudbě lidové: „Lze vyrůsti české hudbě tímtéž
psychologickým zákonem, kterému nevědomky podléhal lidový skladatel. Jeho motivy byly břitké — mohou být břitčí — jeho dílo objímalo člověka — může objímat
svět. Není meze mezi lidovou a umělou hudbou — je jen mezník ve vývinu." A ještě nakonec — klaní se Smetanovi, on, ,antipod: „Je češtější
Tóny flautové
kolébají první vlnky Vltavy, sbírají cestou kvítí luhů a stíny hájů. Při strmém
Vyšehradu oživují se vidiny dávných dob varytem. Třeskem plní Šárku, útroby
Blaníku otvírají, silou Táborskou se vypínají shluky akordů. Rytmy tónové —
Vaškovy, dohazovačovy, dudáčkovy, Kalinovy, Malinový atd. — rostou z jejich povahy; a ostatní, jak by měly ustláno na české hroudě. T a m l e ž í č e s k o st
h u d b y , k d e l z e j i až m ě ř i t . Vybyde tónu jeho podíl i povaze lidu,
kraje i zemi, v níž žije.*
Jan Rey

Dále čti, laskavý čtenáři, sám.

Knihy

a

umění

Výbor z básní Francise

Thompsona

[Francis Thompson, Ohař nebeský a jiné básně. Přeložil a vydal O. F. Babler,
Sv. Kopeček 19Í8.] Tento výbor rozsahem nevelký má tu zásluhu, že je prvním
knižním překladem z poesie nejlepšího básníka moderní Anglie.
Uvážíme-li, co všechno se u nás s takovou pohotovostí překládalo, je to nemalá hanba pro českou překladovou poesii, že bylo nutno čekat tak dlouho. Nemůže
to ovšem překvapit nikoho, kdo věděl, jak vytrvalé bylo uctívání hodnot falešných
v uplynulých 20 letech a jaký byl duch oficielního povzbuzování a oficielní podpory
krásného umění v zemích českých. Nelze se diviti, že čisté výšky této poesie, jejíž
hudba se stávala tím kouzelnější, čím výše stoupala k nebi, byly mrzutou věcí pro
všechny ty, kdož dávali přednost sbírání žampionů na vydatných hnojištích. Údiv
by nebyl příliš veliký; ale hanba není proto menší. Nuže, dnes, kdy sběrači žampionů jsou na mizině, přichází tato knížka nejen jako splátka na starý dluh, ale též
jako znamení symbolické, jež se staví na počátek obecné obnovy tvořivého ducha
a ukazuje na pravý základ každého tvoření tím, že ukazuje jeho nejvyšší vrcholky.
„Nebeský ohař", stěžejní báseň tohoto výboru i celé Thompsonovy poesie, dílo,
jež samo v sobě při nepatrném rozsahu najde v celé literatuře sotva tři či čtyři
básně, jež by se k němu daly přirovnati, jest bohatou pokladnicí těch nejrafinovanějších formálních subtilit básnického jazyka; jsou tu verše, jichž forma jest
dílem vypracovaným z nej vzácnějších pokladů básnického slova, a na každém takovém verši by téměř bylo možno vybudovat poetiku, jež by menšímu básníku vystačila na celé dílo; ale je to také báseň, v níž je s velikou moudrostí a zkušeností
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zahrnut celý řád cesty člověka před Bohem, který přemohl všechny iluse země —
i ilusi Krásy,, jež by náležela jen zemi — je tu uhozeno na základní akord duše:
akord strachu, aby člověk neztratil všechno ostatní, kdyby chtěl přijmout Boží
lásku, a neodolatelného volání věčné lásky, jež přehlušuje všechny ostatní hlasy a
nedovoluje duši najiti nikde spočinutí, dokud ji veliký Lovec nedostihne. A do
tohoto základního akordu jsou vetkány rukou svrchovaného umělce nejkrásnější
melodie všech zdánlivých útočišť, všech klamných krás země, v nichž duše hledá
spočinutí, vždy s týmž vítězným refrénem Kroků, jež se stále přibližují, poněvadž
„strach neumí tak prchat, jak umí Láska dohánět." Stesk vyhnanství, jež trýzní duši
a jehož se přece nedovede sama ze sebe odříci; zrádná věrnost a věrný klam stvořených věcí, jež odpírají úkryt tomu, kdo se odpírá Bohu; marný návrat k blaženosti dětství, jež jest zahrnováno ještě bohatstvím, aniž se na něm žádá, aby dávalo; trpkost mládí, milosrdně oloupeného o všechno zdánlivé bohatství, jež zastírá pravé výhledy; opuštěnost chvíle, jež uplyne mezi odhozením starého šatu a
přijetím nového odění; a konečně osvobozující chvíle poznání, o věcech, jež
byly odňaty jen proto, aby mohly býti znovu přijaty z ruky Boží — to vše tvoří
ten mohutný souzvuk Nebeského Ohaře, souzvuk téměř příliš bohatý pro lidské
slovo. Do změti prázdných a ztracených slov, jež se tak často ozývala kolem nás,
to přichází jako osvěžující vichr Pokoje.
O formálních otázkách překladu by bylo možno mnoho psáti. Omezme se zde
na konstatování, že překladatel učinil, co bylo v jeho možnostech. Kdo zná bohatství originálu, ví, že by bylo těžko lze požadovati na překladateli počet, v němž
by nechyběl žádný z jeho tónů a barev. Jsou věci, které jsou tajemstvím a výsadou
jen básníkovou, a jiné;, jež jsou výsadou jeho rodné řeči a jež jen jím a jen z ní
mohou býti vydobyty. Překladatel si byl toho vědom a soustředil tedy svou péči na
to, co jest společno jazyku všech básníků — na věrnost rytmické a strofické stavbě
básně a na ekvivalenci slovní a veršové dynamiky; tu se mu podařilo zvládnout
s úspěchem svůj úkol. Z ostatních básní sluší jmenovati jako zvláště zdařilý překlad básně Ježíšek, uzavírající tento výběr.
tv.

Filosofie

kultury

José Ortega y Gasset: Smrt a smrtvýchvstání. (Edice Atlantis, Brno.)
Literární forma essaye stala se za našich dnů něčím vzácným. Není, zdá se,
naše uspořádání života a prudké střídáni vnějších událostí vhodné k tomu, abychom v soustředění čiře a nezištně intelektuálním rozjímali skutečnosti a v odrazech, které na nás tyto rozjímavé skutečnosti vrhají, sledovali rozvíjející se myšlenku — což je podstatou essayistické formy. Místo rozumového dobrodružství, tohoto
přepychu s užitky dodatečnými, vrháme se střemhlav do jednostranné a začasté
jednooké honby za argumenty svědčícími pro myšlenku předpojatou.
Je vítaným osvěžením, setkáme-li se s takovou vzácností, s opravdovým essaistou,
jakým je José Ortega y Gasset. Nejnovějším překladem z jeho prací do češtiny je
skromná sbírka essayů „Smrt a zmrtvýchvstání". Obsah kromě titulního essaye tvoří
ještě tyto kusy: „Tři obrazy vína" (Bakchanále Tizianovo, Poussinovo a Velázquezovi Pijáci), „Musicalia" (snažící se postihnout charakteristiku nové hudby,
representované zde Debussym, v protivě k hudbě romantické, a s tím i příčiny
obecného nepochopení pro ni), formálně typický essay „Meditace o ránu", bás-
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nický kus „Země kastilská" a řetězec myšlenek „Poznámky z bludného léta". Myšlení Ortegovo je bystré a odvážné, vyjadřující se rádo paradoxem, jeho zájem mnohostranný, soustavný a poučený a jeho slovo odstíněné a přesné.
Nazvali bychom Ortegu rádi filosofem kultury. Neumdlévá v tom, že si stále
znova ověřuje a stále z nových úhlů přistupuje k duchovním základům národní
psychologie i fysiologie španělské, a pak obecněji i evropské, své jiskřící postřehy o vzhledu věcí (uměleckých děl stejně jako na př. krajiny) uvádí soustavně ve vztah s jejich povahovými předpoklady; chápe zcela jasně oddělené, své*
bytné funkce rozličných činností lidských, a při tom i rámec a základnu jejich spolupracovnických shod. Avšak na pravého, tvůrčího filosofa kultury je trochu příliš rozptýlený, podléhá krásnému a osobně užitečnému svodu, být spíše vychutnavačem a pozorovatelem skutečností, než jejich nově a soustavně hodnotícím soudcem. Tak zůstává jen filosofickým, mnohdy ironickým glosátorem kultury, ač
velmi inteligentním a často hluboce podnětným.
Společným jmenovatelem jeho pozorování a poznámek je odpor proti všemu,
co vychází z egalitářského liberalismu a nehrdinského demokratismu a zasahuje
rušivě a zmatečně do ovzduší tvořivosti; a jeho zaujetí pro absolutní, hrdinské,
odvážné i pokorné gesto člověka středověkého, jenž nejlépe viděl a žil své pevné postavení v pevném pořádku věcí, hodnot a cílů. Je zaujatý pro styl. Proto se
vášnivě snaží očistit každou myšlenku od nánosů zvykovosti a od ledabylé neujasněnosti, a vysledovat, nebo alespoň naznačit její úběžník. Tím shledáváme
tuto knížku essayů vrchovatě užitečnou. Za výběr i jemný překlad děkujeme Zdeňku Šmídovi.
rč

Debussyovské

Quodlibet

Po přestávce delší, než snad bylo potřebí, vrátil se Talich k myšlence komorních večerů ve Stavovském divadle, na nichž by byl občas připomenut ten nebo
onen autor svými díly méně známými, výlučnými, ne-li dokonce kuriosními. A to
díly menšího rozsahu a nad to formou se různícími. Vedle drobné opery, činohry s hudbou, scénované kankáty objevuje se jednoaktový balet a obojí uvede
skladba ryze symfonická. Tedy v celku podnik, který se vymyká z celku divadelního repertoiru jakýmsi filigránstvím,důležitostí spíše representativní než podstatným dramaturgickým přínosem, přízvukem na reprodukční stránce a přitažlivostí
pro duše jemněji kultivované. Jsou to ona „les petits riens", bez nichž se široké
obecenstvo obejde, za něž je však nečetná skupina „poživačů umění" nesmírně
vděčna. Zbytek obecenstva doplní snobové.
A tak jsme se po Mozartovi, kterého jsme slyšeli před dvěma lety, dočkali
jako přímého pokračování těchto exklusivních večerů Debussyho, hudebníka z nejkultivovanějších, tohoto Mallarméa v tónech. „Tam mezi pěnami a nebem pluje
pták! Nic, ani zahrady a parky v samotách již nezdrží můj sen, jenž do moře se
noří..." V pavučinách tónů šelestí hudba, křehká jako jarní květ, lehká jako mořský vánek a křišťálová jako voda horských studánek. Talichova taktovka je trojzubcem Poseidonovým nad mořem hudby Debussyho, které je jí poslušno absolutně.
Zpívaná kantáta „Ztracený syn", jejíž verše zčeštil a již do scénického roucha
oděl režisér Pujman, nese všechny znaky kompromisu genia, který se uchází o
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„římskou cenu". Dosáhne jí a je potrestán za zpronevěru „tříletým vyhnanstvím".
Je to první a poslední „hřích" na cestě za mluvou nejvlastnější. Ctitel Debussyho
je vděčen za poznání začátků svého mistra. „Nokturna" z r. 1900 jsou triptychem,
v němž nebe („Oblaka")* země („Slavnosti") a moře („Sirény") tvoří trojdílné
panneau, na jehož stříbřitém pozadí rýsuje hudba Debussyova opalisující spleť
jemných čar, obrysů zamlžených, linií znějících jako struny, z nichž vzniká a
opět zaniká proud obrazů, odraz na zrcadle básnické duše. Zde Talich žije v souzvuku s dílem. „Hračková skříňka", balet oživlých loutek, sen duše dětinné,
v němž humor nosí čepici stesku a tragika se vlídně usmívá. Styl je tu důvodem
existence. Na scéně se nikdy nepřiblížíš na sto procent. Úsilí i výsledek (Jenčík
a baletní soubor Národního divadla) jsou asymptotické.
Celek provedením na evropské výši. Pro ty, kdo uměním žijí, douškem vody
živé. Pro chudší (zlořečena budiž správa divadla) luxus cenou nedostupný. Kdo
přijde po Debussym?
Jan Rey

K o n c e r t ze s b o r o v é t v o r b y L e o š e J a n á č k a
Loni v létě uplynulo 10 let od úmrtí největšího moravského skladatele Leoše
Janáčka. Velkoryse rozvržené oslavy, připravované na podzim r. 1938, nedočkaly
se bohužel svého splnění. S Janáčkovým jménem se nesetkáváme však ani nyní
příliš často na programech hudbeních podniků, a aby byl celý večer věnován
jeho tvorbě, je již dokonce vzácným zjevem. Proto je tím cennější, zasvětili-li
Pražští učitelé svůj jubilejní koncert výhradně Janáčkovi. Nelze si ani představili
lepší a významnější oslavy třicetiletého trvání sboru, neboť v oboru nové české
skladby pro sbor a capella je Janáček tvůrcem nad jiné významným. Z chronologicky sestaveného pořadu koncertu bylo možno získat přehled po celé Janáčkově
tvorbě pro mužský sbor.
První oddíl obsahoval 12 menších skladeb, hlavně z raného období, z nichž
osm je tvořeno na texty lidové poesie a čtyři na poesii umělou. První sbor „Orání" z r. 1876 pochází od Janáčka dvaadvacetiletého. Tyto sbory nejsou pouhou
úpravou lidových písní, nýbrž skladbami, inspirujícími se z nich samých, podobně jako u Dvořáka, kterému Janáček čtyři sbory z r. 1886 připsal. Mezi Janáčkovu tvorbu lidovou lze zařaditi i dva sbory na, slova O; Přikryla, které
textem i hudebním pojetím se s ní zcela kryjí. Z těchto prvků lidovosti vyrůstal
pak celý pozdější Janáček.
I když se nám ony čtyři sbory, zpívané v druhém oddíle pořadu, jeví zcela
odlišnými od skladeb předchozích, nesmíme zapomenout, že jsou výslednicí Janáčkovy cesty tvorbou lidovou. Ať je to Bezručův Kantor Halfar, Maryčka Magdonova a 70.000, nebo Tagorův Potulný šílenec, všude možno sledovat uplatnění Janáčkovy nápěvkové teorie, kterou si vytvořil právě na základě lidových prvků.
Jedním z význačných rysů Janáčkových je dramatičnost. Každý z těch čtyř sborů
je sám o sobě uceleným dramatem. Zde nacházíme též všechny znaky, které Janáčka činí tak svébytným. Svou stavbou, záměrným porušováním lineárnosti melodické, ostrým vystupňováním dynamických a časoměrných rozdílů, asymetrickým rozvrhem celé skladby a intensivním sevřením:, formy dosahují tyto sbory
mohutnosti děl, formálně daleko rozlehlejších. S Bezručem vybil se zde Janáček,
tragický Moravan.
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Zvláštním dojmem působí poslední jeho sborová skladba „Potulný šílenec1"
s barytonovým a sopránovým sólem. Uchvácen básní Rabindranata Tagore o člověku, hledajícím s šílenou touhou zlatotvorný kámen, nalézajícím a opět jej ztrativším aniž o tom věděl, vytvořil Janáček jednu z těch věcí, které bývají měřítkem
a zpovědí osoby tvůrcovy. Také on, neklidný, neustále hnaný až k nejzazším
mezím tvorby, neznající odpočinku, hledal zlatotvorný kámen, kterým by dění
svého ducha přeměnil v ryzí umění. Též jemu „hledání stalo se životem". A Janáček nalezl.
ČR

Dar

jazyka

[Ondřej František de Waldt: Boěmici praeconium idiomatis. — Chvála jazyka
českého. Vydal J. Vašica. V. Pour, Praha 1938. S. 55.]
Z bohatého pokladu barokní homiletiky se nám tentokrát dostává přetisku latinského kázání ke chvále české řeči z de Waldtova cyklu Condones de S. Joanne Ne«
poroučeno, k němuž je připojen zdařilý český překlad. Svým historickým významem
se řadí toto kázání k Balbínově Obrané; obě vycházejí z hluboké lásky k rodné
řeči, kterou vyzvědají proti germanisujícím tendencím doby. De Waldt zakládá svou
Chválu na důvodech theologických; neopomíjí přirozenou vznešenost jazyka českého, jakožto „nejkultivovanějšího a nejvytříbenějšího ze slovanských jazyků", ale
hlavním důvodem je mu to, že jazyk je dílem Božím, jako všechny věci, jsa stvo*
řen ke chvále Boží. „Vynálezcem a stvořitelem všech jazyků jest sám všemohoucí
Bůh, a jako ten nic nemá v nenávisti z toho, co učinil, (Moudr. 11;) a stvořil, ježto
vše dohře učinil (Mar. 7); a podle žalmisty všechny věci moudře učinil (Ž. 103),
tak ani člověk, tvor Boží, nemá míti v nenávisti dílo Boží, jakým jest každá
dokonalá řeč, a tou jest i řeč česka.. Každá věc, kterou se chválí a dobrořečí
Bůh, jest požehnána, tedy i řeč česká, kterou se po tolik věků od tolika světců
dobrořečilo Bohu a dodnes dobrořečí, jest požehnána." (30, 32.) Co je však zvláště
zdůrazněno a co tvoří páteř celého kázání, je to, že čeština jest jazyk svatého Jana
Nepomuckého. „Ty věci, které bývají dotýkány svatým a neporušeným jazykem
svatého Jana, slavného Čecha, už tím samým jsou úcty hodné, proč ne také sám
jazyk, neboli řeč česká, kterou od své matjsy záhy, abych tak řekl, se samým
mlékem ssál, a které užíval vždy od útlých let, kterou mluvíval a potom kázár
val, neměla by být skrze něho úcty hodnou? ano tím více, když ty věci, které se
jen zevně dotýkají, jsou účastny posvěcení, česká pak řeč byla v jazyce sv. Jana čímsi
vnitřním, a proto se třeba domnívat, že byla skrze něj hojnější měrou posvěcena."
(37.) Zejména v této poslední větě zřetelně proniká hluboký smysl pro účinky
nadpřirozeného posvěcení ve věcech přirozených, pro tajemné pronikání díla světce do celého života jeho lidu; s moudrostí, kterou dává jen pravá láska k Bohu
i národu, je zde ukázáno na základní podmínku, na které spočívá celý národní
Život — posvěcení, bez něhož se nemůže udržet a rozkvétat. Odtud má de Waldto«
va Chvála mnohem hlubší význam než jako doklad pro rehabilitaci baroka.
Mluví k nám dnes stejně přesvědčivě a stejně naléhavě jako k době, v níž vznikla;
třebaže vnější důvody pominuly a jazyk český již není utlačován v této zemi,
tím více je třeba bojovati proti pomíjení nadpřirozeného posvěcení, bez něhož
národ zahyne.
V.
T. V.
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K baroknímu umění

česko-slovenskému

V. L. T a p i é: Náboženské umění barokní v Česko-Slovensku.
Je to jen stručná studie, kterou pod tímto názvem otiskl mladý francouzský
historik v „Revue d'Histoire de la Philosophie et d'Histoire générale de la Civilisation", avšak z každé stránky vane upřímné zanícení, bezprostřední vztah a láska
k hrdinské a vznešené době českých dějin, době baroka.
Tapié se vyzná v českých dějinách, studoval je podrobně a se zájmem a když
loni procházel výstavou českého baroka ve Valdštejnském paláci a v zahradě, dokonale se mu objevil český zápas proti heresi a pak výsostný rozlet zpokornělé
duše národa k nebi. Národ byl po Bílé Hoře hospodářsky i politicky zdeptán,
ale sotva se uklidnil a upevnil ve víře — a bylo to v několika desetiletích — za?čal si zpívat nejen písně smutné, nýbrž i veselé, a začal se radovat z věcí, které
mu byly k radosti popřány, třebas těch pozemských bylo poskrovnu. A tak nejen bohatí, nýbrž i chudí se strojili do pěkných krojů, uměleckého vkusu, každý
podle svých možností. Pak přišla doba výtvarného umění baroka. Přišli mistři
z Itálie, avšak netrvalo dlouho a bylo baroko ryze české a Praha střediskem barokového umění střední Evropy, odkud se šířila náboženská síla umění a vznosnost
gesta. V XIX. století se tvrdilo a částečně se tvrdí, že náboženství v době baroka nebylo upřímné, že byla jen falešná víra. Avšak, píše Tapié, kdo se s porozuměním dovede podívat na díla této doby, je mu všechno jasné — všechen život
této doby. A dokládá svá slova ještě studiemi P. Vašici, který snesl materiál a
důkazy o literárním bohatství a o kráse jazyka po všech krajích českých.
V druhé části studie probírá Tapié malíře (Škrétu, Reinera atd.) a stavitele,
a s básnickým porozuměním vykládá jejich styl a náboženské pojímání skutečnosti. Studie V. L. Tapié je dokonalá svou formou, nikoliv těžkou, vědeckou, jak
lze předpokládat u vědce, nýbrž lehkou a vzletnou, jakou je možno psát ze srdce
nadšeného a plného lásky k věci.
A. K.

Dokumenty národních a státních

dějin

[Karel Doskočil: Listy a listiny z dějin česko-slovenských 869—1938 (vyd. Státní
nakladatelství v Praze.)]
V 77 listech a listinách nejrůznějšího druhu, zahrnujících naše dějiny až do
března 1938, podává Doskočil ve své (možno říci originelní) publikaci způsobem
velmi zajímavým obraz vývoje českého národa a státu, jakož i obraz duchovní náplně různých období národní minulosti. Publikace Doskočilova, otiskujíc dokumenty národních a státních dějin, obecně známé světu historiků, nesleduje cílů
vědeckých, nýbrž jejím účelem je popularisace textů důležitých listů a listin státních a národních. Zároveň se tu projevuje se strany autorovy snaha, umožniti
vrstevníkům, aby přímým poznáním nejdůležitějších dokumentů bez jakéhokoli
«prostředkování mohli seznati motivy jednání předků, vcítiti se v jejich způsob
myšlení a vžiti se vůbec v jejich život a zápasy tak, jak se v zachovaných písemných památkách projevují.
Dlužno přiznati, že se v celku vhodným výběrem dokumentů zdařilo Doskočilovi dosáhnouti naznačeného cíle. Což ovšem neznamená, že publikace (obsahující
jen 148 str.) vyčerpává všechny významné listiny a listy z našich dějin. Tak na př.
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z doby novější postrádáme text fundamentálek, státoprávního ohrazení ěes. poslanců z května 1917, Washingtonské deklarace, Pittsburgské smlouvy a pod. Pokud jde
0 dobu starší, máme za to, že 5 dokumentů je příliš malý počet, než aby odpovídal
významu vlády Karla IV. (čís. 17—21). Připadá-li na údobí mezi 1621 až 1780
rovněž jen 5 dokumentů (čís. 42—46), jest jistě tento počet neúměrný dnešnímu
nazírání na význam baroka.
Těmito poznámkami nechceme však ubrati na ceně Doskočilově publikaci, jež
jest u nás vlastně první toho druhu. Přáli bychom autorovi, aby se brzy dočkal
nového vydání své záslužné práce, vydání, v němž by jistě nechyběly vedle dokumentů z přesmutného podzimu 1938 i jiné listiny a texty, vztahující se na
česko-něm. poměr, jako na př. jazykový zákon z r. 1615.
vrš.

Nový nizozemský autor v češtině
[Herman de Man: Voda stoupá. Vydalo nakl. Novina.] Ze dvou příčin je nutno
vítat překlad tohoto holandského románu. Jednak se zde sáhlo ze záplavy přeložené
nizozemské beletrie po díle, které nám vskutku něco říká o mravech a silách holadakého národa, jednak skladebné úsilí romanopisce de Mana takové výše a povahy, že nás opravdu může zasvěcovat do charakterů a ctností holandského života
na venkově. Na rozdíl od Timmermanse a Claesa, kteří v podstatě zpívají jak
ptáci, takový de Man vědomě staví životem vyhraněné typy, buduje jejich životní
drama tak, že jim dává životem uzráti v plod, který je sladký a plný jako požehnaná úroda. Pak onen silný etický dech, který vydechuje de Manův román, je
vlastně životní svěžestí, kterou s sebou nese řádně založené a vyvedené umělecké
dílo. Venkovský román, tento nehynoucí motiv, dokázal de Man zpracovat nově
1 sytě díky své šťastné epické vloze. Tímto překladem je nám dán nový doklad
k tomu, jak neměnný řád hodnot, je-li vskutku obrácen v život a viděn umělcem,
hodným toho jména, trvale zůstává jediným naplňovatelem života a dovršitelem
umění. Bez tohoto řádu je jen dekadence a útržky činnosti.
Vch.

K r i s t o v a tvář a muka
[Napsal MUDr. R. W. Hynek. Lékařské odhalení nevýslovného utrpení golgotského na podkladě sv. Rubáše turinského. Nákladem Vyšehradu v Praze 1937.
Stran 290J
... přišel k nám takřka opět náš Pán... přišel nevěřícím Tomášům znova
ukázat zmučené svoje tělo, zbodené ruce a nohy . . . Přijel nás nevýslovně potěšit
svou Božskou Tváří." Tak vítá autor této knihy objev, který otřásl vším křesťanstvem,
když po dvakráte (1898 a 1931) exaktní fotografie odkryla v matných skvrnách turínského hrobního plátna obrazy úžasné Tváře a zmučeného Těla Toho, který
byl v ně před devatenácti stoletími zahalen. Již po prvém fotografickém prozkoumání sv. Rubáše r. 1898 se zdvihla bouře sporu o jeho pravost, kdy pro pravost se vyslovovali ponejvíce přírodovědci — z nich někteří i agnostikové —
proti mnozí theologové a katoličtí učenci. Hynkova kniha „Kristova tvář a muka"
(přepracovaný jeho německý spis „Golgotha, Wissenschaft und Mystik", Karlsruhe
1937) je též hlasem přírodovědce, pevně přesvědčeného o pravosti svaté relikvie.
Jeho kniha, která se na mnohých místech rozbíhá, ba tříští, (neboť u tohoto tempe-
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ramentního spisovatele se mnohdy zdá, že pero vede ruku a ne naopak), má své
těžiště v partiích, kde autor — lékař — bere posvátnou památku za medicínský
materiál a aplikuje naň methody své vědy. Neboť sv. Rubáš neukazuje jen dvojí
otisk mužské postavy, nýbrž přečetné stopy krve vepsaly do něho i příšerný protokol o bičování, korunování trním, nesení kříže, křižování, probodení mrtvého
těla. A tento zápis luští Hynek běžnými methodami soudního lékařství s přesností
pro čtenáře těžce mučivou.
Ale Hynkovo lékařství se snaží vyčisti ze sv. Rubáše i příčinu smrti na kříži*
a domnívá se vnésti do tohoto starého lékařského sporu konečné řešení. Smrt na
kříži Hynek vykládá jako smrt otokem plic a udušením, přivozeným násilným rozpjetím hrudníku. — V dodatku své knihy srovnává autor to, co mu dovolila vyčisti turínská památka se svědectvím, které podává o golgotské tragedii utrpení
stigmatisováných (citován je hlavně Konnersreuth. jehož je autor u nás snad nejlepším znalcem, a ctih. A. K. Emmerichová).
/ . AT.

Poznámky
P ř í č i n y věcí
Dělá mi potěšení prohlíželi si všelijaké denní události a hledati, kde by se
našla illustrace k naukám, jasným z dějin a politického myšlení. Tato kratochvíle
je, zdá se, dosti excentrickou originalitou: aspoň jiní lidé si rádi nechají ujít
krásné příležitosti promluvit o příčinách věcí. A tak jsem nucen teď se teprv
vrátit k novince, která zastarala, poněvadž si jí patrně nikdo nevšiml.
Jde o výroky přičítané Janu Masarykovi, bývalému čsl. vyslanci v Londýně*
Tento pán prý se prořekl přibližně v tom smyslu, že za dnešních okolností si nepřeje býti Čechem, a že na této zemi pozbyl zájmu. Nuže, spěchám říci, že velmi
o tom pochybuji, že by tento pán vskutku tyto hnusné věci byl proslovil. Je zcela
dobře možno, podle všech okolností věci, že se žádné takové podlosti nedopustil.
To říkám: ale říkám také toto. Není vůbec zajímavé, zda to vskutku řekl: to je
zajímavé jen pro jeho známé. Je velmi zajímavé, že by to byl mohl říci: to zajímá každého Čecha a vůbec člověka, uvažujícího o rozličných režimech. Neboť
co? Je možno, že by se Jan Masaryk zřekl národa, jemuž jeho otec stál v čele.
Ale bylo by na příklad možno, aby Don Juan, syn
chcete-li,
stejně ideově, pochybeného Alfonse XIII. najednou prohlásil, že si přeje býti
Eskymákem, poněvadž Španělsko je mu příliš rozstřílené? To ví každý, že taková
věc je podstatně vyloučena. I klade se otázka:
Jaký, pravím, je to režim, kde syn nikoli není přivázán k dílu svého rodiče, ale
dokonce ani ne ke svému národu, může z vlasti odejít jako z hospody?
A teď se podívejme na jiný režim. Když Ludvík XVIII. se & omrzlýma nohama brouzdal sněhem lotyšským, byl zajisté v méně pohodlných poměrech nežli
Jan Masaryk. Ale nestalo se, aby přestal být hlavou Domu Francouzského: poněvadž se to stát nemohlo. Vyšlo naopak od něho prohlášení, jehož zvuk se do jisté
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míry odlišoval nejen od překvapujících citů, připisovaných presidentskému synu,
nýbrž stejně od doložených výroků byvších lidí První republiky,
„ . . . Neznám úradků Božích o sobě a svém plemeni: ale jako křesťan dovedu
splniti do konce povinnosti, jež mi Bůh uložil důstojenstvím, v němž mi dal se
zroditi. Jako potomek svatého Ludvíka dovedu se po jeho příkladu ctíti třebas
i v o,kovech."
Toto tedy, zdá se mi, zní jinak: a pouze takto mohl tento člověk mluvit,
Osměluji se tedy připomenout, že jsem už v Řádu uvedl kdysi slova Písma: „Nájemník pak, a který není pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, vida vlka prchá, poněvadž nájemník jest, a nic mu není do ovcí..."
Zdá se nám, že z pouhé možnosti oněch projevů tato věc velmi jasně plyne:
non interest ei de ovibus. Tohle ale je příčina této věci: quia mercenarius est.
Jindřich Středa

K baladě o smrti Karla

Čapka

Došel mne právě při této baladě list mladé křesťanské studentky z Moravské
Ostravy. Snad mi odpustí, budu-Ii zde citovat některé její řádky. Jsou, myslím,
velmi důležité pro osvětlení mravního a psychologického rozporu, jaký dělí generaci Čapkovu a její. Ostatně, není to jediný list, který jsem v poslední době dostal o Čapkovi a o různých věcech našeho literárního světa. Ale to už patří do
korespondence „zaměstnaného literáta".
Píše slečna M. J.:
„Loupežník" už je hra pohanská. Vždyť je to přece obyčejný frivolní žvást.
A „R. U. R.", ti roboti, jež mohla stvořit jen opice, ale ne Bůh? Pak celý ten
cynismus — „Krakatitu", „Továrny na Absolutno", celý ten hrozný nesmysl „Adama Stvořitele" a nevím ještě, snad jsem ani všecko neviděla a nečetla. Pán Bůh
patrně svět při stvoření zfušoval — právě Karel Čapek miluje takový lidový
sloh. Říkal jste v „L. N.", že to byl velký spisovatel atd. Ale jak může opravdu
velký spisovatel tak hanebně promlouvat s Bohem Otcem na kozlíku ke konci
„Krakatitu"? A ještě něco, pane generále. Ve hře „Ze života hmyzu" mluví se
žertovně o tom, že prý má být vedena hloupá válka o nějakou lesní pěšinku, ne*
vím už, jestli severní nebo jižní, západní nebo východní, suchou nebo mokrou,
po které lezou za svými cíli mravenci. Vím jen, že jsme letos na podzim se
chvěly o každou lesní cestu na Ostravsku, nebyla pro nás předmětem mravenčího
militarismu, ale byla to obyčejně cesta, s níž srostla naše těla i duše.
Jistě se nikdo nenudil, kdo četl v „L. N.", nebo i v knížkách Karla Čapka.
Psal to vesele a zábavně. Ale já jsem odcházela od jeho knih celkem vždy smutná,
asi jako z cirkusu. A jako tenkrát, také potom jsem říkala si o Čapkových osobách: „Ale musí to ubohé zvíře dělat komedii! Pro radost krotitelovi — a samo
ani o tom neví, že je pro legraci."
A tak na mne působila většina Čapkových knih.
Snad se brzo vdám — a ráda bych byla matkou. To vám ale říkám, že svému
dítěti, pokud budu moci, dlouho do rukou nesvěřím žádnou knihu od Karla
Čapka. Ale za spasení a pokoj jeho duše se ráda pomodlím. Dvacet roků pletl
mozky naší mladší generace I"
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To není všecko, co píše M. J. Hlavní však je v tom, jak se dnešní český člověk, děvče, nebo muž, dovede dívat do světa, i na poslání národní kultury.* Zajisté,
ta studentka užívá slov drsných, nezvyklých (na děvče!) — a jen Edmond Konrád
by ji mohl kaceřovat! Ale co zbude jednou poi Edmondu Konrádovi? Možná, že
trochu naivní a prostomyslná slova slečny M. J. nabudou širší platnosti... i pro
kritiku literární!
Stále ještě však trvám na tom, že Karel Čapek byl velký spisovatel. Vládl řečí
českou a dovedl ji ohýbat i zprohýbat, jako málokterý literát. Jestliže ji někdy
podrobil i drsným mukám, jindy vyvedl z ní i chvalozpěv. Slečna M. J. je však
mluvčí určité generace. Ona vám řekne: Proslulý spisovatel může být i slavným
a proslulým hračkářem i taškářem. Ducha — Ducha, Ducha čirého a čistého je
nám třeba — můj Pane!
Rudolf Medek

Omšelý památník starých

časů

„Zůstanu humanistou a demokratem."
Václav Černý v kritickém měsíčníku č. 1.
Hle měsíčník, a vpravdě kritický,
jak starý Janus tváří dvou na křižovatkách cest.
Ta jedna, žel, již uražena navždycky,
tu druhou uraziti jest.
Pie.

200/

Přispějte každý
„NÁRODNÍ POMOCI"
číslo složenky 1938
R e d a k c i došly tyto k n i h y :
PODZEMNÍ VELEHRAD. 96 str. Napsal P.
Bohumil Boček T. J. Vydala Papežská kolej
T. J. na Velehradě, cena Kč 5.—. Hojně ilustrovaná kniha o historii a archeologii velehradského kláštera, jak se dnes jeví po vykopávkách r. 1937.
SVATÁ TEREZIE OD JEŽIŽE. Napsala Marie
Šlechová.Ve sbírce „Vítězové". Str. 40. Cena Kč 3.—.
PŘEMYSLOVCI A LUCEMBURKOVÉ. Napsal
Dr. Ant. Friedl. Ikonografická řada českých
králů středověkých. Str. 61 + 40 tabulí. Vydal Melantrich v Praze.
KAISER KARL IV. Napsal prof. Josef Pfitzner.
Str. 130, vyobrazení 9. Vydavatel: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion Potsdam. Cena RM. 4.80 váz.
H e r m a n d e M a n : VODA STOUPÁ. Román. Z holandštiny přeložila Lída Faltová,
ediční poznámku napsal Václav Renč. Vydala NOVINA v Praze, 1938, jako první svazek
románové knihovny LUK. Cena Kč 25.—,
váz. Kč 35.—.
Sv. B e r n a r d : CHVÁLY PANENSKÉ MATKY. Vydala Dominikánská Edice Krystal v
Olomouci, stran 160, cena Kč 9.50.
J a n V. S e d l á k : VĚNEC JEŘABINOVÝ.
Román. Praha, Novina 1938. 238 s. Kč 25.—.
J a n Č á r e k : SVATOZÁŘ. Verše. Praha, Novina 1938, 79 s.
D o l o r e s V i e s s ě r o v á : ZPĚVÁČEK. Román. Přel. Jan Franz a Václav Renč. Praha,
Vyšehrad 1938, 273 s.

Karel
Doskočil:
LISTY A LISTINY
Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKÝCH 869—1938,
Praha, Státní nakladatelství 1938, 147 s. Kč
13.—.
JOSEF PEKAŘ, JEHO CESTA DOMOVEM A
ŽIVOTEM. Text napsal Arne Novák. Kresby Karla Vika- Fotografie. Turnov, Müller
a spol. 1938, 66 s. Kč 25.—.
O n d ř e j F r a n t i š e k d e W a l d t : CHVÁLA ČESKÉHO JAZYKA. Vydal a kritickou
poznámkou doprovodil Josef Vašica. Praha,
Pourova edice 1938. 60 s.
D r . M a r k o W e i r i c h : STARÉ A NOVÉ
ČESKOSLOVENSKO.
Národohospodářský
přehled bohatství a práce. Praha, odborné
knihkupectví Ferd. Svoboda, nástupce Jar.
Samec 1938. 296 s. Kč 40.—.
F r a n t i š e k S k á c e l í k : ARCHITEKT MALOTA. Román. Praha, Vyšehrad 1938. 27 s.
Kč 26.—.
LA FRANCE VEUT LA LIBERTÉ. Paris, Plon
1938. 250 s.
C h a r l e s d e G a u l e : LA FRANCE ET
SON ARMÉE. Paris, Plön 1938. 278 s.
R o b e r t d e M a r o l i e s : AVIATION, ÉCOLE
DE E HOMME. Paris, Plön 1938. 280 s.
F e l i x T i m m e r m a n s : FARÁŘ NA KVETOUCÍ VINICI. Román. Přel. Bedřich Půža.
Brno, Edice Akord 1938, 155 s. Kč 22.—, váz.
Kč 33.—.
M e t o d ě j H a b á ň O . P.: SEXUÁLNÍ PROBÍLÉM. Brno, Edice Akord 1938. 92 s. Kč
14.—.

Doporučujeme
knihy edice Akord:
Alja R a c h m a n o v á : T O V Á R N A

NA

NOVÉHO

Č L O V Ě K A . Cena 36 K, váz. 47 K.
F e l i x T i m m e r m a n s : F A R Á Ř N A K V E T O U C Í VIN I C I . Cena 22 K, váz. 33 K.
Metoděj

H a b á ň O. P.:

SEXUÁLNÍ

PROBLÉM.

Cena 14 K, váz. 25 K.
I S A I Á Š , překlad p r o f , d r a J. H e g r a . Cena 25 K.

E d i c e A K O R D , B r n o , K l á c e l o v a 2.

Čtěte aktuelní knihy edice Řádu:
S T A V O V S K Á M Y Š L E N K A . Sborník, uspořádal dr. Stanislav Berounský, přispěli: doc. dr. Jiří Havelka,
dr. Frant. Kosatík, dr. Leopold Peřich, dr. Jiří
Veselý, dr. Rudolf Voříšek. Cena 18 K.
Theodor

Haecker:

K Ř E S Ť A N A D Ě J I N Y . Vý-

znamná kniha současného německého filosofa.
Cena 18 K
J a r o s l a v D u r y c h : K A T E C H I S M U S P R Á C E . Kniha
určená roku 1936 presidentu dr. Edv. Benešovi.
Cena 4 K.
Vyšlo 25, II. 1939. — Dohlédací pošt. úřad Praha 25.

