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Svatý František z Assisi
František

Lazecký

Z trní korunu a ruce sbité hřeby,
tvář zkrvácenou, ale zrak upřený k nebi,
tak za nás prosí svatý František.
Jako sám Kristus na Kalvarii kdysi,
s Kristem trpí a s, Kristem na kříži visí,
nad hlavou ptáků zpěv, u nohou šumění řek.
On v něm jedná, velí a jeho je přídí,
která každý pohyb a každé slovo řídí,
a potom se dělí s ním o své bolesti.
Vždyť nikoho menšího než Pána Krista
jeho duše jako dům sluneční čistá,
když smrtka přichází, v sobě už nehostí.
Na váhy nebes to srdce vrženo je,
k světlu, v němž láska kuje všechny své zbroje
nás chválou a radostí už na zemi zve.
Dál hřeší svět a věže vypíná Babel.
Ale přece kdesi tam v dálce sám ďábel
zasažen střelou té písně bolestí řve.
Je chudý jak myš. Vše rozdal a nic už nemá.
Ale jeho je všechno, lilie i tvář němá,
stromy, hvězdy, slunce i luna na nebi,
vítr, jenž vodou žene veliké kruhy,
mniši chocholouši a sýkory jsou jeho druhy
a bratříček oheň v něm Tvůrce velebí.
Tak Tvůrce, jemuž celý se odevzdává,
z jeho lásky mu zemské království dává
a na něho svádí královskou zář.
Již sestřička smrt ho do ráje vede,
tam za šat slávy je směněno jeho roucho šedé
a koruna světla věnci mu tvář.

Kde radost je a není už bolesti žádné
tam s Kristem se raduje a s Kristem na věky vládne,
kde voní jabloň a růže a kde září stín,
odkud na rány padá nebeská myrrha
a po vší zemi veliké světlo vrhá
ohnivou střechou nebes letící Serafín.
Modlitba
Svatý Františku, bratře slunce a hvězd,
bratře všeho, co rukou Boží stvořeno jest,
dej, ať Boha, který stvořil i nás,
chválíme denně od svítání,
od dětství nevinného až do skonání,
a po smrti v radosti s Tebou na věky věkův.
Amen.

Matčina m o d l i t b a
Bez tvojí modlitby čím byl by tento svět,
ó, matko, věnčena už stříbrem kolem skrání,
hrozny ran tížena jak réva k vinobraní,
bez tvojí modlitby čím bude tento svět!
Čím byli bychom dnes, nebýti hořkých slz,
jimiž bol vyrýval své písmo tajemné
do podob orlice, jež mimo zem se vzpíná
z tvé tváře zářící do předzimního dne
jak lampa naděje, v níž oheň nezhasíná,
čím byli bychom dnes, nebýt tvých hořkých slz.
Kde bychom bloudili, nebýt tvých vroucích slov
znějících nad krajem v hře zvonů vesnických,
v nichž věrný posel tvůj nes pozdrav nad nivami,
když vítr se strnišť do naší tváře dých
či drsný prosinec vál sněhy krajinami,
kde bychom bloudili, nebýt tvých vroucích slov.
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V co by se změnily ty teskné večery,
za kterých dlouhý vzlyk ze srdce vystřelí
jako šíp zoufalství, jenž hvězdná světla míjí,
bez prosby rukou tvých před prostou postelí,
bez pouti kolen tvých, pod nimiž had se svíjí,
v co by se změnily ty teskné večery.
Kam by nás plavila ta moře hořkých vln,
jimiž jsme nechali své srdce kolébat,
že každá předlouze náš vzlykot opakuje,
kdybychom nezřeli jak maják v noci plát
ohně tvé modlitby, z nichž mocný vítr duje,
ženoucí naši l o ď na cestu podél hvězd,
kam budou plavit nás ta moře hořkých vln !
Bez tvojí modlitby čím byl by tento čas,
hořké dny zklamání jak číše, kterou žlučí
nehmotná ruka času nám plní přes okraj,
když obzor zamžen je a deště vpadnou v kraj,
však do mlh morových zpěv přátel nezazvučí.
Bez tvojí modlitby čím bude příští cčas.
Kam byste vedly nás, vy noci bezesné
na lůžku vystlaném trním a kopřivami
výčitek čpřehořkých jak oheň palčivý,
bez orlů modlitby, jež křídly mocnými
zápasí s temnotou, až v slzách velikých
nad střechou jasně plát spatříme hvězdu ranní.
Kam povedete nás, vy noci bezesné,
vy noci bez konce v těch domech morových!
Čím byly byste nám, vy lásky ztracené,
když větrem podzimním jste pohozeny v prach
pod kola povozů, jež cestou drkotají
kol smutných obzorů, kde stuhy lesů vlají,
bez křídel modlitby, která nás zdvihají
na cestu nádhernou po jiných krajinách,
čím byly byste nám, vy lásky ztracené.

V kraje, kde orli hnízdí zve nás tvá modlitba,
v úsvity zářivé, za nichž nás kohout budí,
v kraj z noci dobytý jak zlato z drsné rudy
sluncem nad pahorky zdvižené sedmkrát,
v tu zem, kde skřivan zpívá nad polem bez ustání,
vše chválí žití své, i voda v naší dlani,
ó slunce, v sedm chval se může rozehrát.
V kraje, kde orli hnízdí, zve nás tvá modlitba.
Bez tvojích obětí čím byl by život náš,
ó matko, která s námi v modlitbě bojuješ,
a její zbraní mocnou v nás lámeš netečnost,
ó matko, která v žití jen trpké rány žneš,
a dětmi nastokrát jsi byla zraněna,
ó matko vítězná, ó jasná hvězdo naše,
která zas k domovu na cestu svítíš nám!
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Říše p a c h o l e t e
Gertrud

von

le

Fort

Když královna Uta nosila dítě pod srdcem, kvetla jako růže, avšak
král Arnulf v těch měsících zestárl a zešedivěl, a když královna Uta
uspávala dítě zpěvem, král Arnulf nemohl již pro starosti spát, a
když dítě žvatlalo první hlásky, král Arnulf nepromluvil již skoro
ani slova.
Tehdy žalovali věrní ve východní marce: král Arnulf mezakolísal
a nezachvěl se ve více než sedmdesáti bitvách, ale nyní se pojednou
zdá, jako by si chtěl šetřiti a zachovati život —, jsme v poli ustavičně sami.
Zatím pravil král Arnulf svým věrným v Řezně : „Nemůžeme se
déle spoléhat! jen na meč, jsou ještě jiné zbraně, jak zahnati od
hranic divoké tlupy pronárodů." Tehdy vypravil poselství na druhou
stranu Brány a pravil svým poslům: „Pátrejte, zda tam vskutku jsou
ještě Hunové, jak nám pověděl ten cizí zpěvák."
Vrátili se poslové a hlásili: „Ano, jsou ještě Hunové, a je jich tolik, že je nikdo dosud nedokázal spočítati! Vzkazují vám: však my
vám udržíme vaše nepřátele od těla — nepotřebujete ani jednou
máchnouti mečem a za celý život už nespatříte ani jediného Moravana!"
Nato král Arnulf: „Copak žádají Hunové od nás, když nám udrží
od těla Moravany?"
Poslové pravili: „Od nás nežádají nic, jen od Moravanů žádají
Moravu."
Tu pravil král Arnulf: „To je země nepřátelská, ať ji mají." Tak
učinil s Huny spolek proti Moravanům : proto se říká až do dnešního
dne: král Arnulf zase otevřel Bránu Asie.
Zatím děťátko paní Uty dělalo první krůčky. Pravil lid v Režně:
to děťátko ani ještě neumí běhati a přece je už mnohem silnější než
jeho silný otec — k vůli němu couvl po prvé král Arnulf před nepřáteli.
Bylo to však slabé, ba téměř ubohé děťátko, které učila královna
Uta běhati. Poněvadž už mohlo choditi bez opory, držívala nad jeho
tělíčkem stále ještě paže jako křídla, jako by se domnívala, že může
náhle upadnouti, kdyby se v zahradě zvedl vítr. Dítko samo však nechtělo, aby je vodili, dovedlo býti zlostné a nevraživé na matku, jak-
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mile postřehlo, že je chce ostříhati. Neboť jakkoli bylo malé a slabé,
bylo to přece děcko odvážné a hrdé. Když skutečně vyskočil vítr
v zahradě a zježil mu jemné světlé vlasy tak, že mu stály koleîn
tváře jako věnec, říkal každý: Nedívá se jako malý král zpod koruny? Jeho otec v plné své síle se na nás nikdy nepodíval tak pánovitě jako toto ubohé dítě. Tak se asi kdysi díval veliký Karel, když
byl ještě dítětem.
Všichni se tedy radovali z děťátka, jen král Arnulf se nechtěl
z něho radovati a když mu je královna Uta jednou vložila do náručí,
bylo to, jako by mu působilo v srdci bolest.
Děťátko však neznalo větší radosti nad otcovu tvář a silnou paži.
V oné době dal král Arnulf opraviti kamenný násep, který obepíná město, ten byl vystavěn ještě pohanským národem římským,
který měl kdysi v Režně jedno ze sídel. Za dnů Karla Velikého lámaly se kameny ze zdí, aby se z nich vybudovaly kostely a kláštery,
neboť — tak se tehdy říkalo — nač je třeba našim městům hradeb
jako za pohanských časů, vždyť říše pokrývá celý zemědíl! Za časů
krále Arnulfa však se říkalo: Za východní markou je země Moravanů!
Nikdo však tehdy ve východní marce nespatřil nic, co by ještě
svědčilo o Moravanech; ti se náhle tak ztišili, jako by je země pohltila. Ale čím tišeji bylo na moravských hranicích, tím hlasitěji se
tlouklo a bušilo kladivy na městských zdech řezenských.
Tenkráte snil král Arnulf každou noc, že seveřané připlují zdola
po Dunaji jako tehdy po Seině, — nebylo však žádných (seveřanů,
o kterých snil král Arnulf, jako nebylo ani žádných Moravanů, před
kterými se strachoval. Tak přemítal dnem i nocí, komu svěřit seveřany na starost. I vyslal své věrné na Dylu, kde kdysi seveřany porazil, aby sami zde činili pozorování. Když pak klusali k Paříži,
k hraběti Odonovi, míjeli Katalonské pole. Tam jim přišla na mysl
píseň, kterou zpíval onen cizí zpěvák, i naslouchali větrům, zdali
skutečně neuslyší bitvu duchů. Neuslyšeli však nic.
Říkají si národy západní říše: V posledních dnech krále Arnulfa
se u nás shromáždili mrtví Hunové a odjeli do východní říše — bylo
je slyšeti, jak bouří po celém Bavorsku až dolů k Emži.
Když pak král Arnulf v Režně uslyšel noční bouři, zdálo se mu
ve spaní, jako by se mu ježily vlasy, a domníval se ve snu, že je mu
s hlavy nadzvedána přílbice. Vtom jej kdosi ze vzduchu udeřil do
čela a od té chvíle byl král Arnulf ochromený muž.
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Ale v klášteře Svatého Emmerama pravil tehdy jeden mnich: není třeba žádných bojovných přízraků v povětří, abychom spatřili blížit se neštěstí, neboť vždy, když kolísají a tříští se národové Evropy,
zdvihne se bouře z Asie — tak tomu bylo, když zanikla říše římská,
a tak tomu bude až do konce časů.
Když nyní král Arnulf ležel na smrt nemocen v Řežně, silná pravice tak hluchá a těžká jako nxec bez muže, červený věnec jizev na
cele tak bledý jako zvadlé listí, přijížděli velmoži z východu i západu
opět do města Řezna jako kdysi na Květnové pole. Tak bylo slyšet
volati Leopoldovce: „Bavoři kupředu! Král Arnulf je na zhasnutí,
chceme se ujmouti ochrany a poručnictví nad jeho děťátkem!" Potom přirazili Konrádovci, ti volali už zdaleka: „Zdar říši Karla Velikého! Chceme se ujmouti ochrany a poručnictví nad děťátkem."
Většina však volala jen: „Ted' přichází naše hodina! Chceme se
ujmout ochrany a poručnictví nad děťátkem!"
Jak uslyšel král Arnulf vřavu hlasů z nádvoří paláce, vyděsil se
na loži a pravil: „Což sem již vnikli nepřátelé?"
Tu odvětili biskupové a opati, kteří seděli u jeho lože: „To nejsou nepřátelé, pane králi, to jsou ochránci vašeho dítka. Než trůn
patří k oltáři, my se sami ujmeme poručnictví nad vaším dítětem!"
Na to král Arnulf k biskupům: „Ještě vládnu já!" — I vyšli biskupové k ostatním velmožům a pravili: „Nepřete se přece zde na
dvoře, kde vás slyší král Arnulf, neboť on už nemůže vládnouti!" —
Poslední ze všech velmožů se dostavil také pan Zwentibold se svými lidmi, ale ti nevolali: „Chceme se ujmouti ochrany a porucnictví
nad dítětem," nýbrž křičeli zase jako kdysi: „Místo, místo! Zde přichází syn králův, který vbrzku bude sám králem!"
Svářící se velmoži postavili se jednomyslně proti němu a pravili:
„Pane Zwentibolde, vy nebudete nikterak králem, ale děťátko bude
králem! Všichni společně jsme odpřisáhli na Květnovém poli jeho
práva a také vy jste je odpřisáhl, jak jistě víte!"
Na to pan Zwentibold, usmívaje se celou svou širokou slovanskou
tváří: „Což jste tak jisti, že se práva týkají tohoto děťátka?"
Ulekli se velmoži a pravili: „Na tohle jsme ještě nikdy nepomysleli. Žádný muž se nikdy neopovážil na paní královnu byť jen pohlédnout."
Na to pan Zwentibold: „Ale ani král na ni nikdy nepohlédl."
V těch dnech si šeptaly marnivé kuběny v paláci u Svatého Emmerama: „Odkud má děťátko paní královny tak světlounce plavé
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vlasy? Král Armilí; dříve než z eše divě], měl vlasy hnědé, královna
Uta pak byla zlatovlasá jako pšenice v župě Lahnské." Tak se plížila pověst všemi chodbami paláce.
V tom case seděla královna Uta ve dne v noci u lože churavého
krále Arnulfa, ale seděla tam ustavičně sama. Neboť kdykoliv se
zeptala: „Můj manželi, smím-li k Vám přivésti děťátko?", po každé zavrtěl král Arnulf hlavou jako v němé muce. Zatím čekalo dítě
venku a klepalo malými pěstičkami na dveře, neboť by rádo bývalo
u svého otce; když se dveře otevřely, stál ustavičně jeho malý stín
na stěně.
Šeptalo se pak v paláci: Vizte, král Arnulf nepohlédne ani na své
dítko, jako předtím nepohlédl na svou choť. Slyšelo se kdy, aby
nechtěl otec před smrtí obejmouti své dítě? — A tak se pověst rozlézala dále.
Lid v Režně však říkal: Král Arnulf se domnívá, že nechává děťátko státi přede dveřmi, a ono zatím sedí ve dne v noci u jeho
lože a vládne nad vším jeho počínáním; a konáním.
V těch dnech byli opět ve východní marce spatřeni Moravané:
utíkali se zkrvavenýma nohama přes hranice, padali před lidmi na
zem a volali: „My víme, že jste naši úhlavní nepřátelé, kteří nás
vydali Hunům! A přesto nechováme k vám záští jako kdysi, neboť
vy přece nemůžete věděti, kdo Hunové jsou! Hleďte, prosíme zde
u vašich nohou: vyšlete k Allemanům a Švábům, k Durinkům a
Sasům a svolejte u všech vašich kmenů zbrojnou moc do posledního
muže, neboť jinak je ztracena celá Evropa."
Tu pravili lidé ve východní marce: „Klid, klid! Allemanové i Švábové jsou daleko, zde stojí Bavoři! Ale ohlásíme, co říkáte, až příště
přijdeme do Rezna."
I tam pravili lidé: „Klid, klid! Zde stojí zdi našeho města! Ale
ohlásíme to v paláci u Svatého Emmerama." A tak to ohlásili v paláci u Svatého Emmerama.
Tu se tvář krále Arnulfa náhle tak zkřivila, a král škubal levicí
tak prudce a divoce, že jeho věrní mysleli, že jej trefí šlak po druhé.
Avšak netrefil krále Arnulfa šlak, chtěl jen tasiti k poslednímu uderu
za svého života.
Co nyní počíná, jest opět pověděli těžce a slavnostně, napřed pak
znovu pravíme: Král Arnulf byl velký král svého mece, jako takového chceme jej míti ustavičně v úctě. Proto také se nebudeme
nikdy tázati : cím pak byl král Arnulf bez mece ? A kdyby se nás ně-
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kdo po tom tázal, pak odpovíme: O tom nesmíme hovořiti, neboť
to nevíme, ale víme jen, co bylo trýzní krále Arnulfa.
Tu přišel den, kdy obrátil král Arnold hlavu ke stěně a nepohlédl
již na nikoho a také nedal již nikomu odpovědi. Tehdy se opět
pověst plížila dále, až do komnaty krále Arnolda, — král
Arnold
však ani na pověst neodpověděl.
V těch dnech pravili Konrád ovci k Leopoldovým: „Je nutno složití očistnou přísahu za paní královnu, k té je třeba dvaasedmdesáti
mužů, tak to žádá zákon."
Leopoldovciodvětili: „A jste si jisti, že naleznete
sedmdesát mužů?"
Tu skočili Konrád ovci k svým mečům a křičeli: „Nenalezneme
dvaasedmdesát, ale tisíc mužů! Není jediného muže v zemi Franků
a Bavorů, který by mohl mleti, je-li třeba očistné přísahy za tuto
paní královnu!"
Na to Leopold ovci: „Než přece je kdosi —, sám král Arnold mlčí!"
Odvětili Konrád ovci: „Což král Arnold již dokonal?"
B
Oni však: „Kdyby byl skonal, bylo by to pro paní královnu a
pro nás všechny dobré! Avšak ještě neskonal."
Pravili Konrád ovci: „Jakmile jednou dokoná, dáme tuto záležitost
do pořádku, jen kdyby jej Bůh chtěl brzo zavolat, abychom tomu
černému Zwentiboldovi vykroutili z ruky jilec."
V těch dnech vzkázali Leopoldovci královně: „Paní královno, nemyslíme si o vás nic zlého, avšak váš choť nám zapečetil ústa: radíme vám, jděte se svým děťátkem do ústraní. Je mnoho krásných
statků v Bavořích, a není to nejhorší pro matku, může-li si ponechali dítě pro sebe."
Tu dala odpovědět královna Auta Leopoldovým: „Nemohu odejiti
do ústraní, neboť není jediného statku, na němž by můj choť nebyl
otcem mého dítka. Musím vytrvati na svém místě."
Potom jí vzkázali Konrádovci: „Paní královno, jsme vaši věrní
strýci a příbuzní, avšak váš choť nám zapečetil ústa: radíme vám,
vydejte se k Weilburgu nebo Lahnsteinu, není to nejhorší pro
ženu., přebývá-li opět v klíně svého rodu."
Tu dala odpověděti královna Uta Konrádovcům: „Nemohu se vydati s vámi na Lahnstein nebo Weilburg, neboť není Lahnsteina ani
Weilburgu, na němž by mé dítko nebylo synem královským. Musím vytrvati na svém místě."
Konečně vzkázali biskupové a opati královně Utě: „Paní královno,
Řád 14, 1939
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váš choť zapečetil ústa všem, kdo pro vás mohli svědčili: radíme
vám, jděte do kláštera — to není to nejtěžší pro ženu vyměniti korunu za závoj."
Tu dala odpověděti královna Uta biskupům: „Nemohu jiti do kláštera, poněvadž není závoje, pod nímž by má koruna nezůstala mou
korunou. — Musím vytrvati na svém místě."
Zatím si řekli velmoži: „Vskutku, myšlenky žen dělají krátké
kroky: královna nerozumí, co myslíme, ale trvá na tomto soudném
sněmu, a přece nelze jí na něm nikterak zvítěziti, pokud žije král
Arnulf. My všichni arciť bychom mohli přisahati, že se jí nikdo
z nás nedotkl, ale že se jí dotkl král Arnulf, to může odpřisáhnout
jen on."
Když pak se šeřilo jitro dne soudu, byla paní královna Uta slavnostně oblečena, jako se obléká královská žena, když její čistota je
obžalována a má býti odpřisáhnuta před soudem; (protože když nemůže býti odpřisáhnuta, tak je nezbytno, aby jí soud podle rozsudku
odňal královský háv). Jak spatřila opět Uta své královské šaty, pozdravila je takto: Vy královské šaty, zdobily jste mne, když jsem
byla pomazána a korunována, dnes nemáte zdobiti mne, ale mé
děťátko, aby bylo také jednou pomazáno a korunováno. Jakmile pak
byla oblečena, přistoupili k ní biskupové, kteří měli předsedati soudu, a pravili: „Paní královno, máte zvláštní přání, co se máme za
vás modliti, až budete státi před soudem?"
Na to Uta: „Ano, mám zvláštní přání: ráda bych, abyste se modlili
korunovační modlitby." Bylo jí učiněno po vůli.
Pak přistoupili k ní velmoži a pravili: „Paní královno, máte
zvláštní přání, kdo z nás má býti vaším zástupcem, až budete státi
před soudem?"
Na to Uta: „Ano, mám zvláštní přání, ráda bych vzala, s sebou své
děťátko." Bylo jí učiněno po vůli.
Šla tedy do sálu, posadila se, vzala děťátko na klín a zahalila ramena do královského pláště.
Zatím se počali biskupové modliti: „Neboť viz, temnota pokrývá
pozemskou říši a šero národy, ale nad tebou vzchází Pán —", tu pravila Uta v své duši: Ano, staň se, Amen! — Biskupové pokračovali:
„Pozvedni oči své a viz, neboť všichni se shromažďují před tebou,
budeš patřiti a přetékati —", tu opět pravila Uta: Ano, staň se,
Amen! — Tak přišli až k místu, kde se říká : „Dej této královně,
aby plod jejího těla prospíval a kéž je oslaven skrze Ježíše Krista,
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Pána našeho, který se narodil z mateřského těla Blažené a Neposkvrněné Panny Marie — " tu se již Uta nemohla dále modliti: „Ano,
staň se, Amen!" — ale bylo jí tak smutno u srdce a pravila v svém
nitru: Ach, přece se neměli toto modliti, Panna Maria musila přece
obětovati své dítě. — Zatím pokračovali biskupové: „Svatý Duchu,
sešli své Dary —", tu pomyslila na pomazání a pravila: nemohu zde
přece podlehnouti, vždyť jsem byla požehnána, abych vítězila nade
všemi viditelnými i neviditelnými nepřáteli. — Zatím však sklonila
celo tak hluboko, že se koruna dotkla hlavy děťátka, a pravila: Ano,
zvítězím, ale meč pronikne duší mou.
Když pak byly modlitby skončeny, pozvedli biskupové opět své
hlasy a pravili: „Kdo chce vykonati za paní královnu očistnou přísahu?" Všichni pohlédli na krále Arnulfa — který byl donesen na
nosítkách do sálu — ale král Arnulf hleděl do stěny. Nato zvolali
biskupové po druhé: Kdo chce vykonati za paní královnu očistnou
přísahu? Pohlédli tedy opět všichni na krále Arnulfa, král Arnulf
však hleděl do stěny.
Zatím se stal lid, který se tísnil u dveří a oken, netrpělivý a počal
hlasitě reptati: „Nekoukejte přece pořád na toho nemocného pana
krále, pohleďte raději na děťátko, tehdy zvíte, na čem jste. Vpravdě
z pohledu děťátka se dívá Karel Veliký!"
Tu obrátily se oči všech k děťátku: sedělo zde pod korunou své
matky tak útlé a bledé jako malý voskový Ježíšek, v ruce drželo
dřevěný míč, s kterým si před tím hrálo, avšak uži si s ním nehrálo,
nýbrž dívalo se tak vážně a slavnostně, jako by klín jeho matky byl
trůnem královským.
A náhle vyskočili Konrádovci a vzkřikli: „Ano, vskutku, lid má
pravdu! Z očí tohoto dítěte se dívá Karel Veliký — není třeba přísahy: děťátko patří na trůn." Po nich vyskočili také Leopoldovci a
volali: „Ano, vskutku, nepotřebujeme přísahy!" Po nich vyskočili
všichni velmoži a v celém sále bylo tak slyšeti jen volání: „Děťátko
patří na trůn!"
Nyní se již nikdo nedíval na krále Arnulfa, nýbrž bylo tomu tak,
jako by král Arnulf byl sesazen nebo už mrtev a zapomenut, a všichni se tlačili kolem děťátka. Zatím sedělo toto děťátko stále ještě
tiše a slavnostně s koulí v ruce a dívalo se s jednoho velmože na
druhého, jako by na svém trůně předsedalo soudu. A najednou se
počali velmoži před děťátkem zachvívati hrůzou tak neobvyklou a
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pravili si v mysli: není-li to, jako bychom toto byli již jednou zažili?
nebo nám to jen někdo věštil?
Tu se jim zdálo, že slyší hlas jako ze stromu, který šumí a šeptá
za noci sám se sebou —, ale nebyl to hlas Glismuody, nýbrž krále
Arnulfa hlas, který se chvěl za noční bouře: „Tady nejsme u Triluru,
— a já nejsem císař Karel — nebude tu slabý svržen s trůnu a někdo ještě slabší nastolen — tady není Říše Pacholete."
Zlatím děťátko odvrátilo pohled a upustilo kouli. Sklouzlo s matčina klína a běželo ke králi Arnulfovi. Tu se rozhostilo hrobové
ticho v celé síni, jako by bylo slyšet pukat uzoufané srdce krále Arnulfa — a přece bylo slyšet jen slabý hlas lásky děťátka, které viselo
na šíji svého otce. A vztýčil se náhle na svém loži král Arnulf, stál
opět na nohou a kolísavým krokem přešel síní; pravice visela podél
těla jako mrtvá věc, levice objímala děťátko, tak přicházel jak kdysi
u Treburu podoben tomu, který se už vícekráte neobrátí na své
cestě, i kdyby vedla do propasti.
Když potom přistoupil ke královně Utě, posadil jí děťátko na klín
a pravil: "Má milá choti! Mé ubohé děťátko!" Pak obrácen k biskupům: „Ať mi podají kříž k přísaze!" Dali mu jej do levice, aby jej
držel na přisahajících prstech pravice, avšak král Arnulf nepřisahal,
nýbrž pravil jako předtím ostatní: „Není třeba žádné přísahy!" Políbil potom kříž a pravil: „Pán kéž se smiluje nade mnou i vámi!
Děťátko sedí na trůně — napříště povládne na těchto místech sám
Bůh."
Pro tato slova praví lid v Režně : když král Arnulf posadil děťátko
matce na klín, vztýčil opět majestát Páně.
Tři měsíce po smrti krále Arnulfa — všichni velmoži se přeli o
poručnictví — uslyšelo se náhle ve východní marce zvláštní ječení
a vytí, jako by tam za moravskými hranicemi stále kdosi křičel:
Huj, huj! už brzo nebude hranic!
Tu pravili lidé ve východní marce: Jakýpak je to zase nový křik?
Když byl svržen císař Karel s trůnu, říkalo se všude: zde mají napříště býti hranice a tam mají býti hranice! Kdopak chce teď najednou strhovati hranice? A vtom právě se přiřítila hunská bouře.
Zatím ještě stále se přeli velmoži v Řezně o poručnictví a nikdo
nechtěl druhému přijití na pomoc. Vrhli se tedy sami Leopoldovci
s Bavory; proti Hunům a byli poraženi: tak se obrátila celá travenská župa v rum a popel. Potom se vrhli proti nim Konrádovci s Fran-
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ky a byli poraženi; tak se obrátila celá župa isenská v nimi a popel.
Potom se poslalo k Allemanům a Švábům, ale to už bylo pozdě; tak
se obrátilo celé Bavorsko v rum a popel.
Když pak se vřítila hunská bouře na město Řezno — zdi krále
Arnulfa se potácely v ohňovém víru —, pravili Hunové k svým zajatcům: „Kde pak je tady váš král? Bylo nám řečeno, že prodlévá
na tomto místě —, rádi bychom mu rozpoltili korunu na hlavě!"
Zajatci pravili se slzami: „Ach, smilujte se, pánové. Náš král je
ubohé děťátko! Velmoži se přeli doposledka, kdo s ním má uprchnouti; obáváme se, že dosti brzy zemře už jen nouzí a trampotami."
Tu se Hunové rozesmáli tak, že celá tvář byla jen vyceněným
chrupem a pravili: „Teď jedeme do Alleman a do Švábska, tam
vám povíme, zdali ještě žije." Poté se otázali: „Vede tudy cesta do
Saska?"
Zajatci však se slzami: „Ó pánové, bude vám třeba jet přes mnoho
hranic! Sasko je daleko, nežádali jsme odtamtud ještě ani zbrojnou
moc. Neznáme Sasy a bojíme se, že to jsou ještě stále tajní buřiči."'
Opět se smáli Hunové, až jim copy kolem holých lebek tancovaly
jako černí hadi kolem neplodného pahorku, a pravili: „Však se ještě
seznámíte se Sasy! Dostaneme-li se na ně jednou, postaráme se už,
aby se všichni octli v téže jámě jako vy!" Potom nasedali a odklusali.
Ještě dlouho bylo slyšeli jejich válečný pokřik: „Huj, huj! Není už
hranic!"
Když pak Hunové byli pryč — nikdo už nepočítal léta —, vrátila
se královna Uta a pochovala své mrtvé dítě u Svatého Emmerama;
zemřelo útrapami dlouhého útěku. Tu povstal po jejím boku Konrádovec z Weilburgu, který byl zvolen po chlapcově smrti králem.
Jak tak kráčeli domů od krypty v spáleném paláci, ohlížela se
smutně královna Uta, zda k ní nepřiběhnou řezenské děti a nevklouznou pod její plášť, aby, se s nimi mohla potěšiti jako kdysi, když byla
ještě bez děťátka. Tu jí pravil král Konrád: „Paní královno, není
už dětí v Řezně! Jsou všechny mrtvé jako vaše dítě a jako říše Karla
Velikého!"
Na to královna Uta: „Obětovala jsem své dítě v Oettingu jako
Panna Maria obětovala své — nebude to zajisté nadarmo. Zdá se
mi, že mé dítě zemřelo, aby mohla povstati nová říše!"
On odvětil: „Avšak já nedokáži zříditi novou říši — všichni jsme
u konce!" A pak náhle divoce: „Sas se vzbouřil proti mně, a opravdu, dobře činí! Chtěl bych, aby mně strhl korunu s hlavy, jako my
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jsme ji strhli císaři Karlovi! Nezavolali jsme Sasy na pomoc, jedině
Sas si uchoval ještě sílu!"
Tu položila královna Uta Konrádovci ruku na rámě a pravila: „Nikoliv, ne tak, králi Konráde ! Vy musíte nyní nésti korunu pacholete,
vy musíte vytrvati na svém místě a vzdorovati Sasům, jinak příští
síla nebude míti milosti: korunu nesmí nikdo uloupiti."
Konrádovec se dlouho rozmýšlel a konečně pravil: „Paní královno,
co myslíte tou milostí?"
Tu naň královna Uta pohlédla tak tiše a jasně jako kdysi v Lahnsteinu, když jí byl řekl: Máte býti královnou! Jemu při tom bylo,
jako by se jako tehdy propadal vlastním srdcem na jakýsi hlubší základ své duše; tam spatřil opět jen jedinou cestu, která šla zcela
přímo a zároveň trpělivě přes všechna soužení a rumiště jeho příštího života královského až do vlastní krypty. Ale bylo mu, jako by
viděl v ní ležeti sebe samotného, unaveného, avšak plného míru, hlavu
obrácenou proti Sasům.
Zatím vstoupili do spáleného paláce. Náhle pravil Konrádovec cizím hlasem: „Paní královno, kdysi jsem se domníval, že se máte státi
matkou všech našich králů — dovolte, ať v této hodině jsem vaším
dítětem. — " Potom poklekl před ní a složil jí hlavu do klína, byla
to hlava šedivá jako pole v lahnské župě po nevčasném sněhu. Tu
královna Uta ovinula svůj plášť králi Konrádovi kolem ramenou jako
kdysi děťátkům v Řezně a dala mu spočinouti na svém srdci.
Když pak opět povstal, pravil: „Paní královno, nyní jste se stala
matkou nové říše, — ano, chci nésti korunu vašeho pacholete a vytrvati jako vy, abych uchoval milost v slabosti pro sílu, která přijde.
Z německého originálu vyšlého roku 1936 přeložil Karel Vach.

214

Písně s t a r o v ě r c ů
Unionistický zájem, který je nejen povinností každého katolíka,
nýbrž zvláštním úkolem českého národa, velí nám zabývati se všemi
projevy východněkřesťanské zbožnosti. Je-li možno co vyčítat horlivým pracovníkům našim na tomto poli, tedy to, že tito učení pánové se soustředili příliš na vznik neblahého rozkolu. Avšak badání
o dobách Fotia a Kerularia nestačí k usmíření roztržky křesťanstva.
Spíše se musíme zabývat lim, jak pravoslaví zapůsobilo na duse slovanských národů. Je třeba vědět, jaké výsledky přineslo proniknutí
národního života pravoslavím, a jaký tedy přínos budou moci tyto
národy podati všeobecné Církvi. Tu tedy jeví se nutným zajímati se
o nejnárodnější projev ruského křesťanství — o starověří. Je známo,
že staroobřadský rozkol nastal r. 1666 pro reformy patriarchy Nikona. Je také známo, jak nemajíc pevné organisace a nemajíc dostatek vzdělaných bohoslovců toto hnutí se rozpadlo na rozličné sekty
nauk namnoze roztodivných. Ale katoličtí pracovníci si uvědomují
tuším nedostatečně ohromnou mravní sílu těchto rozkolníků, řady
jejich mučedníků, kořeny hluboce zapuštěné do duše lidu, veliké
zásluhy o staré umění malířské a hudební. Pozornost naši zasluhuje
starověří už proto, že po rozvrácení oficielní pravoslavné organisace
je zcela možno, že jednoho dne katolictví a starověří spolu budou
o ruskou duši zápasit. Naopak, jakmile by se podařilo překonati
protiřímskou nenávist starověrců a přivésti je k nám, jest ruské
sjednocení hotovo.
Ještě jeden důvod budí náš zájem o starověří. Je to eschatologické
jeho smýšlení. Eschatologie — očekávání Antikrista a Soudu —
bylo podstatnou složkou prvotního k ř e s ť a n s t v í . My katolíci jsme na
to vše postupem času jaksi pozapomněli. Avšak události posledních
časů — ruskou revolucí počínaje — poučily nás, že Zjevení sv. Jana,
předpovědi o vládě Antikristově a o hrůzách předcházejících Poslední Soud nejsou napsána v Písmě nadarmo. Jest potřeba se těmito
věcmi zase zabývat a křesťany na ně zvykat; neboť nos, in quos fines
saeculorum devenerunt musíme se na pronásledování duševně připravit.
Následující překlady jsou lidové písně ze starověrecké dědiny Rajuši, které sebral velký znalec těchto starožitností N. J. Zavoloko
(Riga, Latvija) a vydal prvou v časopise Rodnaja Starina. druhou ve
sbírce Duchovnyje stichi.
J. S.
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O Antikristu
Kdo by, kdo by připravil mi
prostřed temných lesů poustku.
Kdo by mně ji postavil
na místě, kde není živo,
kde by lidé nechodili,
kde by ptáci nelétali,
kde je tobě, Kriste, milo,
duším našim užitečno.
Antikrist zlý narodil se,
narodil se, králem stal se.
Vypustil on svoje svody
po vší obydlené zemi.
Rozestavil on své sítě
po veškerém křtěném světě.
Vychází on, lidi svádí
šálí, do svých sítí loví.
Brzy Hospodin Bůh zvolá:
„Sluhové mí, služebnice,
křesťané vy pravoslavní,
vesele si nechodíte;
nežijete mimo Boha;
vyjděte vy, moji milí,
vy na hory, do úžlabin
a vy do propastí zemských.
Udržte se, moji milí,
neumořím já vás, milí,
smrtí hladovou;
nakrmím vás, moji milí,
jedním drobtem Těla svého;
napojím vás, moji milí
jedinou dešťovou kapkou;
Podaruji vás, mí milí,
dárečky drahocennými,
na hlavách zlatými věnci,
usadím vás, moji milí,
v překrásný ráj se svatými
ohradím vás, moji milí,
vlastní Kristovou svou ručkou.

Skonání věku
Až jednou přijde konec tohoto světa,
nastanou tehdy trudné dni i léta,
zapláčou tehdy hory vysoké i stromoví.
V končinách země hlad, v národech bědy od rány,
v starostech spolu kníže, vojín, sluha, poddaný,
povzdychnou všecky církve Boží hořce žalostí.
Svět velký nenávisti bude pln v ten den,
nepravda pravdu vyžene od středu ven.
Zem zaklátí se, moře, vzduch a světlo pod nebem.
Syn zloby zjeví se tu v světě kraluje,
v předchůdcích v mrzkých sluhách v Římě panuje,
Slunce se zatmí, hvězdy s nebes na zem upadnou.
Však věrným lidem vyhnanství a bída všude,
kříž s modlitbou zlým lidem nikdy milý nebude.
Vraští se nebe, síly nebeské se zarmoutí.
Od hada ukrýti se nikudy nebude lze.
Ó, hoře bude žijícím na zemi tehdy zle.
Ach té, žalosti, zařvou lidé úžasem a hrůzou.
Poběží v hory skrýti se, v propastech zemních
druzí bez světla ukryjí se v roklích temných.
Dnem nocí budou plakat Hospodina vzývajíce.
Hospodin pošle proroky sil hrozných na hada.
Uvrhnou s trůnu všechny hrdé do Hada.1
Všem svatým uchystána radost péčí andělů.
Všem silám z kruhů nebeských se zvednout zavelí
na troubu troubit, by se mrtví z hrobů scházeli.
Zašumí řeka od východu do západu hrozná.
Poslední trouba hlasem strašným zaznívá,
vše tvorstvo nebeské se šumem zachvívá.
Přichází Soudce, hory roztají od jeho tváře.
Vydá hlas strašný na temný dav běsovský,
pohlédne hrozně na mrzký rod sodomský.
Odejdi, odejdi, dí, rode hříšný, proklatý.
Tu Michal vojevůdce vojů nebeských
s andělským sborem oddělí zlé od svatých.
Poletí v místa ohnivá tmy neosvícené.
1

Hades, peklo v círk. slovanštině.

Nesmírná radost spravedlivým nastane,
když uzří ke cti připočtené spasené.
Všichni se skloní Kristu Králi, soudci pravému.
Vykřiknou všichni, volajíce hlasem radosti:
Pane sil! s námi zpívajíce písně v radosti.
Tajemství velké Boží, svátost odvěká!
Spasitel světa přeradostně svatým odpoví,
když zjevnou tváří přesvětlou je sladce pozdraví:
Vejděte všichni, nasyťte se mannou nebeskou.
Přeložil J Středa.

Poznámky o svobodě umělce
Václav

Ren
Každý

č
má v umění právo na to, aby vyjádřil to, co cítí. Za-

jisté — ale jestliže se zaváže cítiti to, co musí.
José Ortega y Gasset, „Smrt a zmrtvýchvstání

Zvykli jsme si za období posledních několika desítiletí, nejlépe označovaných jako období liberalismu, až příliš zdůrazňovat zásadu, že
umění a umělec si nezbytně a bezvýhradně žádají svobody. Nedalo
by velkou práci ukázat, že mnohdy v této zdůrazňované zásadě bylo
kus licoměrnosti, anebo pohodlnosti, že se jedněmi ústy požadovala
pro umělce svoboda a zároveň se umělcům přikazovaly některé výslovné cíle mimoumělecké — didaktické, politické, ideologické, moralistické, zatím co umělec vpravdě svobodný byl kolikrát pro celá
pokolení něčím jako živlem cizorodým, vyobcovaným takřka ze společenství díla. Kus licoměrnosti je v tom, s jakou zásadní odmíta vostí, až rozhořčením hovořívali a hovoří mnozí, a především umělci
sami, o práci zadané, objednané. Vídá se v tom útok na uměleckou
svobodu, a tím na spontánnost, a tudíž předpoklad pro dílo mrtvě
narozené, studené a špatné, ač mnohé z největších zjevů a děl v dějinách umění mluví proti tomuto dojmu. Zároveň se však neostyšně
chtělo po umělci, aby zpracovával jisté látky a k jistým účelům.
Toto všechno však ponecháváme stranou a podržujeme si jen zjištění, že otázka svobody a umění byla spojována takřka v jedno a že se
pro umělce ať upřímně, ať pokrytecky požadovalo právo svobody,
svobody neomezené, jakožto podmínky hodnoty.
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Chce tu dnes někdo zastávat opak a tvrdit, že svoboda není pravým ovzduším pro zrod uměleckého díla? Nikoliv, jen pod širou oblohou svobody mohou vyrůstat a košatit se díla opravdu krásná a
velká, jen vítr svobody jim dává plný zvuk a jen světlo svobody je
pozdvihuje do čistoty a zářivého jasu. Jen v podnebí svobody uzrává
ovoce formy plné, líbezné a obsažné.
Záleží tedy jen a jen na tom, nemávati prázdným slůvkem, dobrým právě tak pro to, abychom jím zastínili dílo nepohodlné, jako
pro to, abychom jím podepřeli a uměle přiváděli k životu leckteré
dílo zmetené. A místo toho dobře prohlédnouti, co to držíme v ruce,
jaký je pravý význam a obsah pojmu umělecké svobody. Nikdo
ovšem nepochybuje, že svoboda umělcova je jen zvláštním případem
svobody vůbec.
Kdo by neznal nádherného obrazu Baudelairova z jeho básně „Albatros": Ses ailes de géant l'empêchent de marcher (Olbřímí křídla
zbraňují mu v chůzi). Hle co je svoboda, vidíme-li, co je zbavenost
svobody ! Volný a hrdý pták, jenž se vznáší nad vodami jako křídlo
hrajícího si anděla, nabodává na hroty perutí hřebeny vln, nad vodami létá a z vod se živí a na skalách uprostřed vod staví svá hnízda. Je
všecek uzpůsoben postavou, ústroji, peřím i rázem života tomu prostředí a těm podmínkám, v nichž mu je žít. Cíl tohoto tvora, žít a množit
se, je v plné shodě s jeho přirozenými podmínkami, prostředím a fysickým vybavením. O své újmě také nikdy z těchto podmínek nevystoupí, a je-li z nich vytržen násilím, přestává do jisté míry nebo docela plnit svůj cíl, hyne. Pro sebe tudíž, ve svém zájmu, ač jen
pudem, zachovává si a střeží svou svobodu, totiž svou vázanost na
určité podmínky a svůj směr k určitému cíli. Stejně jako kterýkoliv
jiný tvor, kterýkoliv jiný život.
Oč složitější je povaha prostředí a struktura podmínek, které bychom mohli nazvat životním prostorem člověka! K podmínkám a jim
odpovídajícímu uzpůsobení fysickému přistupují podstatně podmínky
duše, podmínky přirozené i nadpřirozené, v nichž se ustavuje a odehrává život člověka. Teprve obojí tyto podmínky tvoří podstatně jeho
životní předpoklady. A tak jako u všeho stvoření, je i pro člověka
prvním cílem a smyslem života, býti živ a množit se a svým účastenstvím v životě chválit Boha-Stvořitele; je tu však víc: je třeba žít a být
k obrazu Božímu, je třeba navrátit se k Bohu, do radosti věcné. A
víme již od jisté chvíle, která je středem lidských dějin, jaká je
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Cesta, Pravda i Život, jaké je pro člověka účastenství v životě. Toť
jsou podmínky i cíle dané. I mezi nimi je shoda úplná, a žiti a naplňovati tuto shodu, toť svoboda člověka. Žel, podmínky ty jsou nekonečně větší než člověk sám: nestačí člověk sám na to, aby byl tím,
čím podstatně jest, sám jeho Cíl, sama jeho Cesta musí mu býti
skrze nekonečnou lásku a milost nápomocna. Člověk zůstává ve směru svého cíle a v plnosti svých životních podmínek potud, pokud
s ním a v něm přebývá milost; jinak ztrácí kus své svobody a jako
Baudelairův albatros potácí se po zemi a nemůže vzlétnout, zůstává
v otroctví a hyne. Ničím tedy jiným než ztrátou milosti, než hříchem
nepozbývá člověk svobody, svobody jemu přiměřené. A žel nastokrát,
že v šeru hříchu a nevolnictví tráví člověk téměř všechny dny svého
života. Avšak ve chvílích modlitby, v hodinách pokání se šero rozptyluje a v okamžicích milostí se zjevují původní obzory v záplavě
hřmícího světla, abychom změřili vzdálenost, o jakou jsme se zatím
dostali kupředu nebo svým nevolnictvím byli vrženi zpět. A toužené
ovzduší svobody, ty orlí výše, v nichž slunečné obzory jsou nám stále
nebo přes tu chvíli na dohled, dýchají jen ti, kteří jsou našimi příklady á hrdiny, jen světci a světice. U nich teprve, a ještě podle svědectví některých z nich jen v nemnoha hodinách života, se naplňuje
celý obsah křesťanské svobody, která posléze znamená nechtít, ba
ani nemoci chtít zlo, nýbrž celou bytostí, rozumem i vůlí i silami
citu chtít jen dobro, jen Boha*). Avšak alespoň skrytou chut této
svobody cítíme všichni ve svém srdci skrze touhu a naději.
Takto smíme tedy definovat svobodu co nejobecněji jako život
v plné shodě s přirozenými podmínkami, tedy zákonitou vázanost, a
jako činnost v plné shodě s daným cílem, tedy plné využití všech
těchto podmínek jako prostředků k dosažení cíle. U člověka však,
nadaného rozumem a vůlí, není přirozených podmínek tak jednoznačně determinujících, a není cíle působícího tak prostou přitažlivostí, jako je tomu u tříd stvoření nižších. V rozumu a vůli svěřil
totiž Bůh člověku nepředstavitelnou moc: můžeme se svobodně rozhodnout mezi souhlasem a odmítnutím, mezi podrobením se zákonu
a porušením zákona, můžeme se svobodně rozhodnout mezi svobodou
a nesvobodou. Člověk svou vázanost, svou podrobenost zákonům
Božím a zákonům života poznává rozumem a uskutečňuje vůlí. Poruší-li tuto zákonitost, odepře-li poslušenství příkazům Božím, ztrácí
*) Srv. Sv. Tomáš Akv., S u m . t h e o l , I., q. 62, a. 8 ad 3: „Posse velle malum,
non est libertas, nec est pars libertatis."
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svobodu. Dlužno tedy doplnit definici svobody lidské tím, že svoboda znamená vědomé, dobrovolné poslušenství toho, co máme,
chtění toho, co musíme. A právě na tom, jak hluboce a spontánně je celá naše bytost účastna na plnění pevně daných podmínek a
spění k pevnému transcendentnímu cíli, na tom, jak hluboce je ve
shodě naše činnost (myšlení, řeč i skutky) s naší lidskou, Bohem posvěcenou přirozeností a smyslem našeho života, na tom zjišťujeme
míru své svobody. Svoboda, toť dobrovolné uznání a plnění zákona.
Právě proto teprve u člověka, tvora volního a rozumového, můžeme
mluvit o svobodě ve vlastním smyslu (svobodě, jak výše řečeno, vždy
znova ztrácené našimi hříchy a vždy znova dobývané úsilím naším a
milostí Boží). V tomto rozkyvu mezi zákonem, jenž platí bezpodmínečně, a člověkem, jenž zaujímá určitý postoj k tomuto zákonu, se
odehrává všechna lidská svoboda, všechen lidský život, a také všechno
dílo. Mluvíme-li pak o nějaké svobodě vztahující se na určitou kategorii lidí nebo činnosti nebo vztahů, je to jen ten ci onen zvláštní případ tohoto obecného rozkyvu.
Avšak svoboda každého člověka je do jisté míry případem zvláštním. Jednak proto, že konkrétní podoba toho, cemu říkáme přirozené nebo dané podmínky, se od člověka k člověku mění, jednak a
zvláště proto, že mimo cíl všem společný — dospěti k Bohu a věcnému životu v něm — má každý člověk svůj druhotný cíl zvláštní, osobní, předznamenávající druh a ráz jeho činnosti. Bylo by na místě
vyvodit z tohoto zřetele celou řadu úvah, které by rozlišily alespoň
určité kategorie činností a vztahů, a ukázaly tak, co třeba rozuměti
slovem přirozené nebo dané podmínky. Uviděli bychom záhy, jak
složité je toto podhoubí přirozených podmínek a jak se zacasté u
jednoho a téhož člověka tyto podmínky, a tudíž i z nich plynoucí
vázanosti, kříží a dokonce si mohou i navzájem odporovat, zdánlivě
nebo skutečně. A poznali bychom, že existuje celá stupnice oněch
druhotných cílů, která nám ukládá, abychom se třeba sebe tíže rozhodovali jen pro určitý řád činnosti, a to pro nejvyšší z těch, pro
nějž kdo máme dány podmínky. Avšak v tom právě je už rys a téměř
podstata naší svobody.
Prvním a nejzákladnějším rysem svobody umělcovy je to, že musí
tvořit a ze chce tvořit. Tak jako každý tvor konečně chce to, co
musí, zejména bytost ze smrtelných nejsvobodnější, světec, chce to,
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co musí, tak i umělec chce užívat darů, které mu Duch Svatý udělil
jako zvláštní hřivnu, z níž mu jednou bude klásti učet. Nepatří tedy
k umělecké svobodě netvořit umělecky vůbec, leda pod podmínkou,
že své nadání může — a tudíž má — obětovat poslání vyššímu.*)
Na druhou stranu ovšem nestačí mít určitou míru nadání, je třeba
být nejen povolán, ale i vyvolen. Na štěstí všichni dobří umělci zvědí
včas spontánním rozpoznáním, že jsou povoláni, a snad i vyvoleni —
cítí hluboce nutnost tvořit.
Činností uměleckou dosahuje člověk toho, že sám zakouší a jiným
zjevuje nedefinovatelnou radost z tvoření. Směřuje tak k tomu, aby
přiblížil smyslům a duši svých bližních nejen dobrotu a krásu jsoucna stvořeného Bohem, ale z větší nebo menší míry i úžasnost samého
aktu Stvoření. Jeť umělec tím, kdo napodobí Boha-Stvořitele (ne
ovšem výslovným tvořením, které je čirým aktem a spolu prvním
zjevením Boha, ale tím, že se snaží v mezích stvořeného činně rozluštit princip tvorby a tajemství formy). Ale nemáme na mysli tento
cíl metafysický (ostatně neuvědomělý a uvnitř činnosti, při vytváření
díla, neuvědomitelný), když hovoříme o cíli umělcovy činnosti. Máme
na mysli cíl prvotní, reálný, přímý, jímž je dílo. Neboť cílem a účelem umělecké tvorby je pouze samo dílo. V okamžiku, kdy malíř započíná pracovat na obraze, básník na básni a hudebník na skladbě,
jsou všechny jejich zúčastněné mohutnosti — inteligence, vkus, zběh*) Odtud běda umělci, který zamění své darované možnosti za činnost nižší, a
běda umělci, který své umění, činnost svrchovanou a vladařskou, vláčí nížinami
služeb potupných, nebo slepými uličkami služeb falešných. — Stálo by za zvláštní
rozbor, všimnouti si několika velmi typických případů českého umělectví, na nichž
by se sám princip umělecké svobody ozřejmil co nejnázorněji. Kdybychom zkoumali dovršenost díla Máchova) a Březinova, podivili bychom se jisté základní shodě
v tom, co tvoří tečku za úžasnou symfonií obojího díla. Mácha umírá — nikoli
předčasně, což nutno vždy znova zdůrazňovat na adresu sentimentálních nechápavců, — nýbrž ve chvíli, kdy jeho slovo jest už řečeno a kdy veškerá další tvorba
by byla (ach, jistě milovaným a vděčně námi přijímaným!)

darem z nadbytku,

štědrostí z jistoty, ač-li by se z našeho Máchy nějakou převratnou změnou nestal
Mácha jiný. Názornější, třeba méně tragické a méně zapadající do šera, je odmlčení Březinovo vel chvíli obdobné, jako byla chvíle úmrtí Máchova. Březina nepřestal žít, ba ani umělec neodumřel, a přece to, co nazýváme dílem, už stojí zplna
mimo něj, hotovo a naplněno; neustaneme se s obdivem sklánět před tímto aktem
skutečné svobody, jímž postavil Březina příklad jedinečný, a přece principielní. —
Naproti tomu zůstane politováníhodným příkladem případ Karla Čapka, a smí moli
mluvit v takové souvislosti o živém, jenž ještě theoreticky může zvrátit tyto závěry,
případ Vítězslava Nezvala. I u nich je výmluvná obdoba. Na počátku u obou stojí
básník, a to nadání mimořádného a vnější tvořivosti překvapivé, ale záhy (u Ne-
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lost, zkušenost, vůle a co ještě více — zaměřeny úplně k cíli, k postižené formě výtvarné, básnické, hudební, a to, co posléze vytvoří,
obraz, báseň, skladba, jsou konec konců jen daleko nedokonalejšími
reálnými, hmotnými odrazy, více méně objektivními výrazy jejich
vlastního cíle, — formy, kterou uzřeli a zakusili v duchu. Tato v duchu uzřená forma je dostatečným důvodem k zorganisování všech
mohutností, aby byla možno-li polapena, zachycena, vyjádřena ve
hmotném zpodobení a tak fixována i pro jiné, aby též oni mohli
vzlétnout z této hmotné nedokonalé zpodobeniny k tušení oné duchovní, intelligibilní formy, která svým původem i vyústěním patří
věcnosti.
A tato v duchu uzřená intelligibilní forma, jedno z nevyčerpatelných jmen Boha, určuje pevný zákon pro umělcovu činnost. Aby
dosáhl svého cíle (přesně řečeno nikdy ho nemůže dosáhnout, v dobrém případě dojde jen ve směru svého cíle až na práh, na nejzazší konec hmoty, neboť dále nemůže), musí se umělec podřídit
úplně a dobrovolně jeho zákonu. Má bezpodmínečně odvrhovat vše
— ze sebe i z hmoty — co nevede rovnou k cíli, má důkladně vybírat mezi možnými cestami a prostředky ty, které jsou správné,
má shromažďovat vše, co činí zjevným a nosným rytmus oné formy
a odmítat vše, co jej zatemňuje nebo porušuje, má pátrat ve svých
zvala to přece trvalo déle) je básník zasahován jednou zradou po druhé. To, co
bylo na př. u Čapka spontánním hledáním, dostalo briskní, nemožně kusou a povrchní odpověď, odpověď od mudrlantského rozumu, a umění bylo zapraženo do
káry ideologie. Postupně, jak zdar této služebnosti pokračoval a stupňoval se, mstil
se stále víc a víc zrazený básník, až z představového i zkušenostního světa spisovatelova nadělal zlomyslným zvratem hotové panoptikum, v němž tento spisovatel,
tak zaujatý pro lidství, byl nucen dýchat atmosféru stále nelidštější. U Nezvala se
básník bránil déle. Tu nešlo s počátku o uvědomělé zeslužebnění daru básnického,
tu šlo o naprostý nedostatek kázně, o neuvědomělost poslušenství, což stále ještě poskytovalo podívanou zajímavou, rozčilující a mnohdy i okouzlující. Tato hra však
trvala příliš dlouho, déle, než směla i než mohla. A tu Nezval, ať vědomě či nevědomě, následuje neblahého příkladu Čapkova. Proti svému dobrému zvyku se jedné, té
prozatím poslední, mudrlantské, ideologické theorie přidržel nadobro, patrně proto,
aby dal jakýsi smysl tomu bezcílnému potácení. Básník se ještě vzpouzel, ještě sem
tam výstražně i povzbudivě a nadějně vykřikl z úst básníkových zamořených odumřelými slovy, nezbedně porušoval předpojatou služebnost. Ale umdléval, ztrácel se jako studna příliš dlouho zasypávaná pískem, a dnes jsme svědky jeho posledních křečí. Bylo by až nespravedlivé — ale ovšem, dar je vždycky v podstatě
nespravedlivý; není totiž z řádu spravedlnosti, nýbrž lásky, a Duch vane, kudy
chce —, kdybychom měli zažít úžasnou podívanou na jeho nepravděpodobné vzkříšení. Nicméně bychom si přáli, abychom ji přesto zažili.
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zkušenostech po tom, co z něho nejmocněji odpovídá vyzývající vidině. Zavádí tedy umělec svou činností jakousi organisaci, pořádek
do všeho, co je on sám, i do mnohého mimo sebe. Vědom si a poslušen svého cíle, využívá všech svých podmínek jako prostředků k jeho
dosažení. Ví, že pro tento cíl musí to a ono udělat tak a onak, je
bezpodmínečné, násilně nucen si tak počínat,— a počíná si tak dobrovolně, rád a cele. Ví, že v okamžiku, kdy by se začal vzpouzet
příkazům svého díla nebo je neplnil doposledka, sejde s cesty a
mine se nadobro cíle. Ví pak také, že všechny předpoklady, dané
podmínky — nejen vlastní nadání, vkus, zkušenosti, inteligence,
výběr, atd., ale i duch, povaha a jakost látky, použitelnost nástrojů,
obratnost ruky a pod., musí býti s cílem ve shodě, že z nich musí
učinit prostředky k dosažení cíle, vytvoření díla. Znamená to, že je
musí uplatňovat v určitém poměru, musí je případně obměňovat a
dokonce znásilňovat. Avšak nesmí jiti tak daleko, aby úplně popřel
a zrušil povahu těchto prostředků.*)
A toto je tedy jeho tvůrčí svoboda: dělat, co chce, a chtít, co musí,
nebo jinými slovy : shoda cíle a podmínek, shoda neúchylného zákona a vlastní spontánní vůle.
V takovém smyslu se ovšem svoboda umělcova značně liší od toho,
co jí snad rozumělo období liberalistické a co jí po výtce rozumí lid
podnes, totiž od nějakého vymykání se z rámce povinností a závazků, od počínání privilegovaně libovolného. Musili bychom však podrobit rozboru liberalistický pojem svobody vůbec. Viděli bychom, že
tu svoboda znamená vyprazdňování všeho positivního obsahu, něco
negativního, zproštění od závazků, krátce svobodu od něčeho. Znamená postupnou vzduchoprázdnotu, a tudíž anarchii. Musili bychom
ukázat, jak abstraktní a nereálný takový pojem svobody je a jak
málo přispívá k organisaci společenství. A viděli bychom, jak už
dokonce je neužitečný pro umělce, jenž je veden povahou své práce
k tomu, aby organisoval, podřizoval a vládl, místo aby automisoval,
*) Tak slovo musí vždycky zůstati slovem, větná vazba poskytuje jen určité
možné variace, ale nesmí být rozrušena nadobro jde-li o to, vyjádřit se větou, zvuk
hoboje je zvukem hoboje a nemůže mu skladatel ukládat funkci jinou, lživou,
drát či skoba zůstanou drátem či skobou a nikdy z nich malíř neučiní technicky výtvarný prostředek obrazu, jak se o to nesmyslně pokoušeli někteří extremní modernisté, lípající na plátno dráty, lžičky, vlasy a pod.
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a to může jen tehdy, zakouší-li sám na sobě, co to je závaznost, co
to je hierarchie.
A přece je určitá, jak bychom ji nazvali, negativní svoboda, svoboda od něčeho, které umělec více méně potřebuje, a které mu
právě údobí liberalistické poskytovalo tak málo. Je to potřeba poměrné nezávislosti existenční, potřeba volnějšího nakládání zejména
s časem. A mělo být vyhrazeno právě tomuto liberalistickému období,
aby tuto „svobodu", či její poslední zbytky, umělci vzalo. Tím, že rozrušilo hierarchickou vazbu společnosti, odňalo také určitým vrstvám
v neposlední řadě i princip povinnosti vůči umění a umělcům. (Neboť
podstatou stavů nazývaných svobodnými byly především jisté povinnosti a z nich plynoucí teprve jistá práva.). Zásada tak řečené rovnosti
přispěla k tomu, že rozhodujícího vlivu ve všem (tedy i v otázkách
vkusu) nabyla namísto elity většina, a většina, jak řekl kdosi při podobné příležitosti, je vždycky špatná. Tuto „špatnou většinu" representovanou měšťákem (nikoliv patricijským měšťanstvím, které již
samo představovalo jistý hierarchický stupeň pro sebe), ani nenapadlo ujímat se opuštěných závazků vůči pracím a povoláním výjimečným. Nechala umělce na pospas existenčnímu boji, „ať se ukáže,
je-li užitečným členem společnosti" a takto ho doháněla k tomu, aby
usiloval spíše o „uplatnění" než o tvoření.
Na druhou stranu pak tato „špatná většina" si osobovala právo na
to, rozhodovat o míře řečeného „uplatnění", a to tím, že některá
díla ráčila přijímat, některá nikoliv. Přijímala ovšem především díla,
kterým „rozuměla", to jest v kterých se poznávala. Neboť umělecké
dílo pro ni neznamenalo výboj inteligence, usilovné zjevování té ci
oné tvůrci ideje (v básních Máchových „nevysvítá jakási nutnost
idey", vytýká romantický estetik Palacký Máchovi; a básník si zapisuje do deníku: „ . . . mám za to, že právě v každé mojí básni
idea jest co nejmožněji rozvedena"), nýbrž buď jakýsi zdobně didaktický doplněk rozumového školení, „krásnou myšlenku oděnou do
krásné formy", nebo jakýsi citový přepych, umné rozvádění citů a
citových rozpoložení obecně známých. Umělec, to je někdo, kdo má
city a myšlenky jako ty a já, jen snad o něco intensivnější nebo
i bizarnější, ale dovede je vyjádřit; tak by se asi mohlo definovat
její pojetí umění. Z toho vyplývá, že zásadně neuznávala podstatnou
rozdílnost poznání uměleckého od poznání diskursivního a citů estetických od citů obecných. Nejspontánněji přijímaným umělcem byl
proto především ten, který zahrnul do svého díla, „zbásnil", nejvíc
Řád 15, 1939
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takových citů a běžných myšlenek. Není divu, že takovýto postoj vedl
nakonec do stok naturalismu, které namnoze ani dnes nejsou ještě
zúplna vyklizeny.
Je příznačným paradoxem, že moderní umění, které spravedlivě
musí uznat, že z části děkuje za svůj rozmach onomu (romantickému,
Iiberalistickému uvolnění vazeb, většímu zprávnění individua a jeho
projevů, se nakonec spontánně vzbouří proti této beztvarosti a od
jisté doby, přesněji od symbolismu (v poesii) a impresionismu (ve
výtvarnictví a v hudbě, možno-li vskutku Debussyho nazývat impresionistou), přes to, že v těchto cestách je ještě plno romantických stop,
usiluje o nalezení nového řádu, povýšení estetických a uměleckytvůrčích principů na pravé místo, neboli o jakýsi nový klasicismus,
jak říká Stravinskij. Umělec, ponechán sám sobě, posléze se začíná
o své vůli, přímo programově, uvazovat ve své jedině pravé poslušenství, totiž v poslušenství zákona tvorby, ve vlastní uměleckou svobodu. A „špatná většina" ho zato trestá zásadním nepochopením, prohlubováním propasti mezi umělcem a davem, bezděčným napomáháním opětné aristokratisaci umělce.*) Žádné socrealismy a žádní pohrobkové naturalismu tomuto přirozenému chodu věcí nezabrání.
Podnikli jsme tento malý exkurs několika odstavců jen proto, abychom naznačili, že vázanost umělce k určitému společenství, především k národu, nespočívá v nějaké vnější shodě, vzájemném „porozumění", v p ř í m é službě umělce tomuto společenství a v přímém
imperativním působení společenství na umělce (až na určité výjimky,
které vysvitnou zakrátko). Nicméně taková vázanost existuje.
K přirozeným podmínkám člověka, jak jsme o nich mluvili výše,
patří také to, že jsme každý příslušníkem svého národa, že v obecném
rámci kulturním prožíváme určitou specifickou podobu kultury, která
tomu obecnému dodává barvy a chuti, že dílo mnoha pokolení, živené
z jedné studnice a nesené základně jedním směrem, chce přirozeně
obsáhnout i dílo naše, a že toto naše dílo se takřka podstatně odehrává
a konkretisuje na živém pozadí tohoto díla společného a dávného.
I tady, a to zvláště zřetelně, odpovídá postavení umělce tomu, jak
jsme si definovali svobodu: s jedné strany určitým danostem, jež pů*) I u nás můžeme pozorovat takovou propast mezi t. zv. obecenstvem a třeba
Březinou, nebo Janáčkem, ač u Janáčka při jeho strhující živelnosti a při tom, jak
má blízko k hudební tvořivosti lidové, by se povrchně dalo předpokládat, že tomu
tak nebude.
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sobí samy o sobě, bez ohledu na to, chceme-li nebo nechceme, a s druhé
strany naší spontánní vůli chtít tomuto působení, přijmout je dobrovolně a vědomě. V tom prvním smyslu, v působení národa na umělce,
je každé jen trochu rádné dílo tradiční; není-Ii ovocem plným, je alespoň plánětem. Ale teprve v druhém případě běží o díla tradiční
v plném smyslu slova, to jest nejen z tradice žijící, ale tradici obohacující.
Jak to však souvisí se svobodou? Tvoří to nějak její podstatu, nebo
alespoň část podstaty? Není možné tvořit mimo tento rámec, bez zřetele k tomuto rámci? Neznáme případy, jako je třeba případ El Grecův nebo Josepha Conrada, kdy velký umělec nedbá této vázanosti,
nepřestávaje proto být velkým umělcem?
Otázky nejsou zde položeny zcela správně. Ale pokusme se napřed
i takto na ně nalézt odpověď. Řekli jsme na svém místě, že podmínky každého člověka a z nich plynoucí vázanosti nejsou jednoznačné, že se mnohdy rozbíhají, ba i kříží (kříží se na př. u umělce
už i tehdy, je-li nucen vedle svého povolání uměleckého, nebo dokonce
před ním, věnovat své síly a orientovat svůj život vnější i vnitřní
k nějaké práci jiné), a že znak lidské svobody záleží v tom, že mezi
možnými řády podmínek a svého konání můžeme, ba máme volit;
ovšem vždy jen směrem vzhůru. Odmítne-li umělec setrvat v rámci
kultury svého národa, může tak beztrestně učinit jen tenkrát, přimkne-li se tím uvědoměleji, tím intensivněji, tím útočněji, smíme-li
tak říci, ke kmeni kulturního společenství jiného národa, aby si opuštěné podmínky přirozené nahradil těžce dobytými a hluboce prožitými
podmínkami převzatými. Odtud je Greco španělštější než Španělé,
Conrad angličtější než Angličané, Jean Moréas francouzštější než
Francouzi; a rovněž tak mnohý z evropských malířů, žijících v Paříži,
což je ovšem kapitola zcela zvláštní. Tak musíme květinám, vytrženým
z rodné půdy a rodného podnebí, nahrazovat přirozené 'podmínky
umělými v mnohem vyšší míře, než byly ty přirozené. Ostatně jde
zpravidla při těchto výjimkách o umělce vysoce zaměřené, u nichž
ty vyšší podmínky uměleckého tvoření — podmínky zhola duchovní
— mají převážný důraz nad podmínkami prostšími, mezi něž patří
dané příslušenství k svému národu. Lze tedy, abychom vyčerpali otázky, jež jsme si nahoře položili, tvořit mimo rámec svého národního
společenství — ač jen výjimečně —, ale ne bez zřetele ke každému
takovému rámci vůbec, nýbrž naopak se zvýšeným zřetelem na rámec
přijatý dobrovolně. Ona aktivní stránka umělcova postavení v něja-
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kém národním společenství — spontánní vůle k podstoupení jeho
vlivu — je v našich případech tím silnější, čím slabší je tento vliv přirozený sám o sobě. Do této míry souvisí to, co nazýváme národní tradicí, se svobodou umělecké tvorby.
Neobíráme se však úvahami o tradici, nýbrž o svobodě umělce, a to
o jeho svobodě v živém prostředí, uprostřed vlastního národa. Otázka
správně položená zní takto: v čem působí národní společenství na
umělce a čím on zpětně na národ přímo, které jsou to hodnoty, jež
vymezují vázanost umělce k národnímu celku a dotvářejí tak profil
a klenbu jeho umělecké svobody? A jde tu vskutku o svobodu, nebo
snad o její omezení, to jest omezení tvůrčích možností umělcových ?
Předně tedy je národ jistá skutečnost přírodní — obec mnoha
rodů, sdělujících s pokolení na pokolení své přirozené vlastnosti a
disposice, žijících v určitém klimatu a určité vlasti — a pak jistá
skutečnost duchovní, forma. Jako takováto „přírodně-duchovní" skutečnost se jednak spontánně řídí, jednak je vladařsky spravována určitými ideami duchovními a> morálními. Tyto hodnoty jsou nedotknutelné jak pro svou vznesenou povahu, tak pro svou širokou obecnou
působnost. Mezi takové hodnoty patří všechny nadpřirozené i přirozené ctnosti křesťanské, nadpřirozené a absolutně platné reality vyznávané vírou v učení Církve a všechny svátosti. Patří k nim myšlenky a volní i citové projevy svým významem obecné a vznešené: cit
řádné lásky, cit spravedlnosti a pod. ; láska a úcta k národu, k jeho
minulosti, vědomí odpovědnosti před budoucností národa; láska
k vlasti, hrdinství, čest a všechny věci velké a neobyčejné; dětství,
panenství, mateřství; mohli bychom prostě vyjmenovat všechno, co
tvoří uhelné kameny duchovního i společenského života křesťana a
Čecha. Je lhostejné, zdali aktuální stav je takový, aby všechny tyto
pilíře národního života pnoucího se k velké budoucnosti byly vskutku
obecně uznávány a ctěny a aby se o ně národ v dané chvíli živě o píral. Ba naopak, je v povaze každé činnosti z ducha, aby tyto pilíře v každém čase sama upevňovala. Nemůže se tudíž ani činnost
umělecká bráti směrem, jenž by šel proti těmto pilířům; ne že nesmí
— což je jiná otázka —, ale nemůže, svou povahou nemůže, neboť je
povolána k dosvědčení a oslavě všech věcí řádných. Může se těchto
základů nedotknout, může o nich mlčet, je-li obrácena někam jinam
(ač prakticky vždy alespoň některé z nich jsou v jejím přímém zájmu),
ale nemůže směřovat proti nim.
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V tomto ohledu je tedy působení oboustranné. Národ pomáhá umělci zjevovat, zakoušet, ba změřit tyto hodnoty, a umělec je národu připomíná, aktualisuje mu je V novém osvětlení, v novém skupenství.
To je živná půda duchovního obcování, na níž nepociťuje umělcova
svoboda přirozeně a původně nejmenší újmy. Avšak tato oboustrannost působení nese s sebou i takového působení povinnost zvláště ve
chvíli, kdy jedna z obou složek ochabuje, bloudí nebo hřeší. Odtud
zvýšený důraz umělcův na tyto hodnoty ve chvíli, kdy slábnou v národním povědomí. Ale odtud také důrazné dožadování se národa na
umělci, aby nebloudil, aby procitl k pravdě a skutečnosti, jakmile
umělec tyto hodnoty zapomene, neuzná, pokřiví nebo urazí; a národ
tak může činit stejně skrze některé strážce těchto hodnot a své zástupce v tomto ohledu (kritiky, osoby duchovní, učitele a pod.),
jako přímo svým ramenem zbrojným, svým zřízením státním. Neboť
hřích proti těmto hodnotám je hříchem proti zákonům Božím a začasté proti zákonům národní sebezáchovy, a je-li uznán za obecně
nebezpečný, může, ba má býti veřejně staven.
Jde však o to, zdali lze v možnostech takového zasahování se strany
moci vnější, třeba representující národ, ještě spatřovat svobodu. Není
to její podstatné omezení? Sotva. Vždyť umění nemůže svou povahou
svědčit proti hodnotám, které jsou duchovní tváří stvořené skutečnosti, vlastního to působiště umění. A tam, kde svědci proti těmto
hodnotám, těmto pevným bodům skutečnostního a životního řádu,
tam jde zřejmě o nějaké narušení, o nějakou zpronevěru, která odnímá svobodu umělci stejně jako člověku.
S druhé strany ovšem základně chybuje ten, kdo bere na umělecké
dílo a priori měřítka morální nebo ideová. Tak jako moralismus nebo
ideologismus umělcův zabíjí jeho dílo, tak takový moralismus nebo
ideologismus se strany vnější zamezuje správný přístup k uměleckému dílu a připravuje nás o všechen užitek z díla, který není v jeho
hodnotách mravních a myšlenkových, nýbrž v jeho hodnotách estetických. K tomu je ovšem třeba, aby strážci, které národ k takovým
úkolům vybírá jako své orgány (či kteří by měli být povoláváni
nebo uznáváni vladařem národa), byli stejně ostražití, jako příslušně
vzdělaní, vnímaví a uzpůsobení. Hledejte ideál kritika, jenž by byl
spolehlivým strážcem a svého druhu vůdcem národa! Ale takový je
ideál, k němuž se nutno přibližovat, ne ovšem skrze samozvance. Jediné praktické východisko zůstává v tom: aby národ byl co možno
nejhlouběji vzděláván ve vnímání uměleckých děl a umělci opět aby
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zbystřili sebekontrolu a prohloubili svůj duchovní růst. Jinak je ponecháno volné pole jak břídilům, kazisvětům a svůdcům pod maskou
umělců, tak hrubým a neomaleným zásahům z vnějška do vnitřních
svobod uměleckých.
Pro umělce a pro otázku jeho svobody zůstává rozhodující, zdali
všechny tyto úvazky plní spontánně nebo zdali je cítí nad sebou jen jako
tlak z vnějška. Je vpravdě svoboden zajisté jen tehdy, je-li základna,
na níž stojí při své tvorbě, zbudována právě z těchto hodnot obecných,
a je-li co nejširší a tím co nejbezpečnější. Je samozřejmé, že ani jediná
z těchto hodnot se mu nevtírá jako program, jako přímý umělecký cíl.
A tam, kde se mu tak klade, je s uměleckého hlediska třeba dvojnásobné opatrnosti, aby z horlivosti nebo z povrchnosti nesměšoval ci
nezaměňoval obojí řád. Rád těchto obecných hodnot mravních vznáší
na umělce jen ten nárok, aby jej prožíval především jako člověk. Buď
křesťan a tvé dílo bude křesťanské, praví Jacques Maritain; což platí
obdobně i o všech jiných přídomcích, jež by si některé umění ci některý umělec rád nasazoval: o umění tak řečeném nacionálním nebo
vlasteneckém, o umění sociálním a pod. Jde o podstatu, tu dlužno obrábět k té podobě, jakou ji chceme či máme mít, a umění pak jen
zazpívá, u příležitosti jakkoliv nehledané, tón, na jaký by jej bylo
marno ladit vůlí. Ale tady se naše úvaha octla na hranicích morálky,
kde ji náš zájem již přestává sledovat.
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T r i state o umení
Jožo

K.

Šmálov

I. U m e n i e v o v š e o b e c n o s t i .
Umenie je: vedomá a chcená l'udská činnosť, ktorá smeruje
k tvárnému zvládnutiu krásy.
Ako činnosť vedomá zahrnuje v sebe kony rozumu diskurzívného
i intuitivného.
Ako činnosť chcená riadená je vôl´ou, ktorá výdobytky poznania,
zážitku — rozumového takisto ako smyslového — vyberá, triedi,
stvárňuje.
Čo z toho vyplývá?
To, že umenie nie je iba trpný prepisovač, seizmograf, ale tvořivý kon, na ktorom sa zúčastňujú všetky schopnosti celého člověka, Umenie prijímá, ale súčasne aj dáva, pretvára, dotvára. Zážitek, ktorý má psychickú, a tedy beztvárnu, existenciu, záměrným
vypätím vôl'e vtel'uje do foriem viditel'ných, makatel'ných.
Umenie znamená vlastne zákon, poriadok, ustálenie prvotného
chaosu; znamená večitý boj s anarchiou, zánikom, ktorý sa usiluje
zážitok pohltiť, strhnúť, ako vodná krútňava stahuje plavca alebo
vzdušný vír metá chodca. K premáhaniu týchto dravých spodných i horných prúdov, ktoré útočia na samé kořene nášho bytia, třeba nielen
hrdinskej odvahy a sily, ale aj vytrvalého a rozvážného cviku.
Beztvárny zážitok skrývá v sebe zivelnú nepoddájnosť, odpor, mohutný sklon k rozptylu. Umelec stojí v jeho střede. Má ho skrotiť,
spútnať, ale tak, aby ho nezabil. Naopak. Aby do jeho viditelnej
miery vstreknul plný obsah neviditel'ného života, ktorý má v ne]
pulzovat', vrieť, kvitnúť, rodiť. Výsledkom jeho činnosti, tvorby je
plod, dielo, tvor dokonalý, samostatný, odosobněný.
To je tá tzv. objektivizácia, chápaná ontologicky.
Potom prichádza k dielu estetik.
Skláňa sa nad ním ako nad květinou. Berie do rúk ako vyvretý
kryštál. Tažká ho, váži, súdi. Hl'adá v ňom zákon. Odokrýva sily,
ktoré sa převalily zdola, z taj omneji hlbiny, aby sa rozložily v hranách stvrdnutých. Usiluje sa pochopiť znaky, aby za nimi objavii
skutočnosť, zážitok, ktorý ich animuje, odôvodňuje a dáva im raison
d'être. Hl'adá priesečík, v ňomž sa zauzlily dve protivné tendencie,
aby z ich stretnutia a tvárného vyrovnania povstalo dielo neodvislé.
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Lebo treba vedieť, zážitok a tvar neobjektivizujú sa ľubovoľne, náhodne, ale plánovite. Ich vzájomný vzťah je už vopred daný vlastným bytostným uspôsobením, pravdaže, iba latentným. Preto sa na
pr. k Aristotelovej estetike budeme vždycky vracať ako k jedinému
základu, v ktorom je slirnutý geniálne vypozorovaný zákon slovesného umenia, večne platný. Lebo základ ten sa nemení. On sa len rozvádza dejinným vývinom, ako sa rozvádza semeno keď kľúči, aby
svojím individuálnym rastom realizovalo potencie, ktorých vitálna
krivka má už vopred vymedzený začiatok a koniec, rozmery maximálneho rozpätia, v ktorom je súčasne absolútne bytostné naplnenie.
Prečo tedy umenie, keď je tiež len jednou činnosťou, má medzi
ostatnými ľudskými činnosťami také výsostné postavenie?
Preto, lebo ono je vrcholom tvorivej slobody, ktorá sa však pokorne odovzdáva tajomnému zákonu. V umení sa zázračne spája
nielen dvojaká protivná tendencia: sloboda a zákon, neviditeľné
a viditeľné, ale — čo je najhlavnejšie — v ňom prichádza k nám
oheň s výšin, ktorý všetko najprv stravuje, spaľuje, aby ihneď nato
vytvoril lepšie obrodenie, najväčšmi možné naplnenie. V ňom sa hromadí najšľachetnejšie úsilie, ktoré — ako to zdôraznil E. Hello —
bičuje samo seba, kráča cestou najneschodnej šou, samo si priamo
v asketickom nadšení dobrovoľne obmedzuje slobodu, aby potom
uľahčene vydýchlo na méte dosiahnutej: radosti, uspokojenom naplnení, v ktorom má končiť každá zdravá a zákonitá tvorba.
Tajomné!
Ci každá ľudská činnosť k nemu nesmeruje? Ale iba umenie
sa k nemu približuje, s ním skoro až sjednocuje. Ostatné činnosti^
zostávajú na pol ceste, ak sa len proti nemu javne nebúria, ak sa ho
len neusilujú vytlačiť, nahradiť, ak len pred ním neutekajú, aby ho
nevidely a ak sa len nechránia tzv. priezračnosťou, zrejmosťou;
úžitkovosťou čím najľahšie dosažiteľnou a čím najpevnejšie zaistenou. Lenže: kto nájde svoju dušu, stratí ju; kto stratí svoju dušu,
nájde ju. Kto sa dobrovoľne zriekne slobody, objaví ju. Kto chce
pochopiť tajomné, zablúdi iste v jeho zákrutách. Kto tajomné príjme nepochopené tak, ako sa mu ono núka, pochopí ho potiaľ,
pokiaľ sa ono pochopiť dá, ako to originálne konštatuje paradoxy
milujúci G. K. Ghesterton: „Poézia je zdravá, pretože pláva voľne
po nekonečnom mori; rozum sa pokúša to nekonečné more preplávať
a učiniť ho tak konečným. Koncom býva duchovné vyčerpanie, ako»
fyzické vyčerpanie p. Holbeina. Prijímať všetko znamená utužovanie,,
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rozumieť všetko znamená napínianie. Básnik len túži po exaltácii a
expanzii, po svete, v ktorom by sa mohol rozpáť. Básnik si len ziada
vstrčit hlavu do neba. Logik vsak usiluje o to, aby dostal nebo do
svojej hlavy. A hlava mu praskne." (Orthodoxia, Sialenec.)
Taj omne!
Umenie z neho vychádza, v nom sa pohybuje, k němu eieli. Gdovzdává sa mu, ako sa dieťa odovzdáva matke, aby v jej náručí
spievalo piesne uchvacujúee.
A tu sme zoči-voči ostatnému problému umenia, ktorý je psychologický.
Už prvá fáza tvorivého aktu — inšpirácia — korení v končinách
dosial' nepreskúmaných.
Inšpirácia !
Kto by o nej pochyboval, že vôbec existuje? Ako možno inakšie
vysvetliť neodškriepitel'ný fakt, že niekto chce tvoriť ? že niekto
musí tvoriť? že ho to priamo nuti, ženie, žerie, nedá mu pokoj, kým
sa cez neho neprevalí, neobjektivizuje? Odkial' ten impulz prvý prichádza? Kde smeruje? Ako sa prejavuje? Otázka vyvolává otázku,
ako keď sa do rybníka vhodí kameň, jeden kruh zpätným odrazom
vyvolává iný, nový kruh.
Inšpirácia vytéká zo studnice umelcovho vedomia. Cosi sa dotkne
jeho duše, rozvíri ju, raní bolestne alebo stlastne, a ona rezonuje.
Cosi vhupne do jeho spodných vrstiev, rozkýva ich. Nieto viacej
sily. ktorá by začatý pohyb zastavila. Rúti sa ďalej ako lavina, že sa jej
mnohoráz sám umelec zl'akne, uhýba před nou, utéká sťa biblický
Jonáš. Darmo! Už ho učarovala. Teraz mu už pomôže iba bo j, zápas,
tvorba. Co je to, že sa jeho bytie chveje čudesnou triaškou, ktorá
predchádza zrod vecí velikých?
II. Brémond, i keď sa jeho tvrdenia nemusia prijať bezvýhradne,
ukázal rozhodne jedno: inšpirácia je prúd, ktorý spôsobuje napätie
medzi umelcovým vedomím a tým druhým, cudzím, neznámým čosi.
Viacej. Je to prúd irracionálny, podobný modlitbe, mysticistickým,
niekedy i čistým mystickým stavom. Umelec přežíva vtedy chvíl'u
vnútorného navštívenia, vzruchu, náhlého ožiarenia, ktoré ho potom
tajomnou zotrvačnosťou nesie ďalej.
Odkial'?
Termín a quo, toť svet javov, skúsenosť nadobudnutá pracné,
obraz skutočnosti vykývanej, nedokonalej, načatej červom skazy,
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v ktorej sa mihol akýsi zákmit dokonalosti vrcholnej: preletela popred jeho oči ako zjav nádherný, nadskutočný a prchajúci.
Kde?
Termín ad quem, toť usilovné sledovanie zákmitu, stopovanie tajomných šľapají chvíľkového zjavenia a súčasne aj dotváranie skutočnosti nedokonalej, jej vyrovnávanie, naplňanie.
Umelec, ako ukázal Haecker! v analýze Vergíliovej poezie, vidí
slzy vecí, čuje ich žalostný ston, výkrik po vykúpení, pretože ony
ešte stále úpia pod jarmom otrockým. Snaží sa vidieť až za, až nad
tieto slzy . . .
Ako sv. Pavel autoritatívne učí, na svete poznávame zčiastky,
v zrkadle a v hádanke. Umelec chce poznať zcela, priamo, dokonale.
Preto to jeho vypäté úsilie, evokované zábleskom inšpirácie, doprevádzané tvorivými kŕčami.
II. U m e n i e k a t o l í c k e .
Pravda je iba jedna.
A predsa hovoríme o katolíckej filozofii. Po mnohých a dôkladných kontroverziách môžeme tak hovoriť nielen v smysle historickom, ale aj metafyzickom. Katolicizmus sa — ako taký — plným právom stotožňuje s každou pravdou. Prijíma ju bez otálania a bez škrupúl, náhle sa objaví v sile svojej presvedčivosti. Prijíma ju nie mechanicky, ale organicky, tým, že ju zapája do svojho vlastného systému,
ktorý, hoci mnohé základné súdy má z gréckych — aristotelovskoplatonských filozofických sústav, jednako tvori samostatný celok,
vekmi budovaný a prepracovávaný.
Krása je iba jedna.
A predsa sa opovažujeme hovoriť o katolíckom umení. Takisto
výtvarnom, hudobnom, slovesnom. Všeobecnom. Či je už ono zapäté
do rámcovej súhry liturgickej so všetkými príznakmi cirkevnej oficiálnosti a či je uvoľnené mimo týchto oblastí. Pravdaže, katolicizmus
asimiloval aj v umení mnoho z helénskej kultúry, a ešte viacej
z orientálnych výdobytkov, a to najmä v liturgickom ceremoniáli.
A jednako: katolicizmus umenia je rozhodne čosi nesmierne viacej
než iba jednoduchá eklektická odvozenina. Aj tu má svoju pôvodnú
silu, ktorá vytvorila nový, samostatný druh.
Čo je tedy to katolícke umenie?
Predovšetkým: v prvom rade je ono umenie vôbec. Ako umenie
riadi sa vnútornými zákonami tvorby, ktoré sa uplatňujú na jeho
všeobecných tvárnych prostriedkoch. Lenže okrem toho má katolícke
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umenie svoje vlastné špecifikum, ktoré ho od iných podstatne odlišuje.
Ako pri filozofii, obdobné aj pri umění nerozumieme katolicitou iba historické okolnosti odlišné, ale odlišný podstatný rys, nový element.
Čo je tým elementom?
Životná atmosféra, ktorú ako takú dal světu katolicizmus a ktorá zasiahla aj do umenia. Ono ju má zvládnuť, tvárné vyjadriť. Radostná
zvesť o dokonanom vykúpení dala mu predtým nikdy neslýchanú náplň.
Rozšířila staré horizonty, otvorila nové. Kristovo Bohočlovečenstvo, Mariino Materské Pannenstvo, prirodzenosť l'udská nadstavená milosťou, sloboda dietok Božích a fakt predurčenia, zmŕtvychvstanie človeka, zeme, vesmíru, vykupitel'ské vyrovnanie neba so zemou, to
nie su len nové motivy, to je nová životná atmosféra, v ktorej sa
odvtedy i umenie musí pohybovať, ak chce byť umením vykúpeným
a vykupujúcim.
Touto životnou atmosférou, podstatné odlišnou od atmosféry ktoréhokol'vek iného umenia, změnil sa predovšetkým umelcov pohl'ad,
zostřený milosťou z pokladnice Cirkve Svätej. Ten pohl'ad dáva veciam jedine pravé miesto v kozme a jedine pravú podobu. Odokrýva
v nich plnosť, vliatu do nich vel'kodušne Stvoritel'om a zreštaurovanú gestom Vykupitel'ovým v jase oživujúceho Ducha Posvätitel'a.
Tú plnosť nachádza nielen v duchu, v psyché člověka, ale i v hmotě
či už organickej či anorganickej, hierarchicky preklenutej v stavbe
nadprirodzena, kde má svoje — dovtedy neznáme — postavenie a
svoju novu funkciu nositel'ky milostí — sviatosti, sväteniny — ba
kde nadobuda priam prepodstatnené bytie — spôsoby chleba a vína
v eucharistii. Čo predtým umelci mohli prinajviacej len tušiť, to
katolíci teraz vidia, cítia, žijú — a katolické umenie to stvárňuje
ako svoje dovŕšenie, maximálně bytostné naplnenie.
Kristus je medzníkom v dějinách: koncom éry jednej, začiatkom
éry druhej. Vo všetkom. Rozhodne i v umení.
III. U m e n i e n á r o d n é .
Na svete sa nič neopakuje. Jednotlivé veci, i keď sa jedna druhej
blížia, nepodobajú sa navlas. Rôznorodosť v jednote činí svet vrcholne krásným, zaujímavým.
Ako člověk líši sa od človeka preto, že je zvláštne individuum, až
osobnosť, tak jeden národ líši sa od druhého: svojím charakterom a
svojím poslaním. Lebo národy nie su náhodou, ale určitým článkom,
záměrně zapojeným do súhry všesvetovej.
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Stvárniť tento špecifický charakter krajiny, ľudí, vycítiť jedinečné
ich poslanie, znamená vytvoriť národné umenie.
Národ nie je iba rasa, krvný sväzok. Je viacej: duchovné spoločenstvo, vystavené generáciami, prejavené rečou, činmi, životným
zamerením vo všeobecných dejinách. Vnoriť sa do tohoto tajomného
prúdu mŕtvych, živých a nenarodených, vyniesť jeho podobu, zvýraznenú špecificky, toť smysel národného umenia. Tzv. duša národa,
sliata do slova, piesne, báje, gesta, ukazuje svoju tvár aj individuálnym tvarom v hmote, ktorej sa dotýka. Objaviť tento zákon v sebe
i mimo seba, poddať sa mu ochotne, realizovať jeho potencie, to
je vlastná úloha národného umenia.
Len katolicizmus je ten, ktorý národnému umeniu dopomáha jeho
úlohu plniť a splniť správne. On skutočnosť neochudobňuje. Naopak.
On ju obohacuje. Prijíma ju so všetkými jej zákonami bytostne
zriadenými. V celkovej hierarchickej stupnici každej individuálnej
skutočnosti vymeria patričné miesto, význam, hodnotu. Určí krivku
závislosti, aby nenastal zmätok a zámena. A čo je hlavné, stavbu
prírody korunuje kupolou nadprírody: milosti, určenia, slávy.
Súhrnom: ak umenie chápeme iba ako remeslo, pravdaže, nemá
miesta jemná dištinkcia. Ak umenie chápeme ale ako tvárny prejav
ducha, vtedy je tu určitý rozdiel medzi samotným remeslom, vnútornými i zovnútornými zákonami tvárnych prostriedkov, a atmosférou, v ktorej sa ono pohybuje a ktorá ho nielen sfarbuje, ale
podstatne určuje.
Prirodzene, pravý umelec tvorí krásu, odraz Pravdy a Dobra.
Ale i v tejto kráse sú bytostné stupne. Z tohoto stanoviska národné
umenie, ako každé umenie vôbec, svoje najväčšie možnosti a naplnenie nachádza iba v katolicizme, v ktorom je in nucleo definitívne obsiahnutá každá pravá vývojová fáza, pretože on, katolicizmus
pramení a trvá v Živej Pravde.
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Problém moderní hudby
Otto

Albert

Tichý

Máme-li mluviti o problému moderní hudby, jest si třeba ujasniti některé pojmy. V čem záleží modernost hudby? Které jsou
vnitřní důvody hudebního vývoje? Jaký má smysl pokrok vzhledem
ke stylu hudebních děl? Které jsou technické pomůcky k obnovení
hudební řeči? Existuje pokrok pro pokrok? Jsou nějaké meze
pokroku? Jaký je vztah mezi tradicí a pokrokem?
Přeneseme-li se o padesát nebo o sto let nazpět, setkáme se
s lidskou společnosti, která má zájmy velmi odlišné od našich,
nejsou-li našim zájmům úplně protichůdné. Duševní prostředí toho
časového údobí je zcela jiné než prostředí naše, a jsou tudíž
i jiné podmínky k zrodu uměleckého díla, jež nemůže nevyrůstat!
ze své doby. Konkrétní příklad: životním zájmem středověku je
náboženství, proto je středověká hudba skoro výlučně hudbou
chrámovou; zájmem davů našeho věku jsou hry a sport, proto
i soudobá hudba má větší zájem o hudební sensace než o vážné,
hloubavé skladby, jež by byly projevem křesťanské víry.
Vezměme si nyní skladby dvou stejně „naladěných" století a srovnejme je. Bude tu znáti totéž duševní prostředí, ale řeč díla,
které vzniklo v prvním z těchto dvou století, je odlišná od hudební
řeci, jíž se mluvilo v druhém, čili konstatujeme tu jistý vývoj
k dobrému nebo špatnému, jisté změny, jež nese s sebou již sám
život a jeho omlazování příchodem nových generací. Je to přirozený
vývoj věcí, který doopravdy může býti i zpátečnictvím, když odvrhuje dobré tradice a zavádí méně hodnotné novoty, ale který
za normálních poměrů bývá krokem k větší dokonalosti umění,
neboť postupem času se eliminují slabé elementy a vítězí zdravý
smysl.
Jaký je smysl pokroku vzhledem ke stylu hudebních skladeb?
Znamená-li slovo styl souhrn technických vymožeností té či oné
doby, lze tu zajisté mluviti o pokroku, ale rozumíme-li stylem
umělcovu individualitu, mluviti o pokroku nemá smyslu, neboť
je už v povaze věci samé, že tu jde o cosi nezcizitelného, co si
dostačí samo a co by jen mohlo utrpěti jakýmkoliv vnějšími vlivy,
neboť umělec dochází ke svému stylu, až když se oprostil od
svých vzorů a předloh.
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Technické prostředky na obnovení hudební řeči jsou nesčetné.
Lze obnovovati prvky melodické, harmonické, rythmické, lze vymýšleti nové hudební formy a lze vynalézati i nové nástroje. Co
se týče melodie konstatujeme v moderní hudbě snahu čím dál tím
více drobiti původní stupně škály. Měly-li stupnice užívané ve
středověku 7 až 9 stupňů, počítaje v to i jednu neb dvě noty
chromatické, zavádí 18. století škálu o 12. stupních a 20. století
je ještě zdvojnásobí (čtvrttónová stupnice). Je otázka, jest-li toto
rozmělňování zvukového materiálu opravdu umění na prospěch
nebo zabíjí-li to synthesu díla. Totéž možno říci i o harmoniích,
jež vznikají rozpůlením půltónů na čtvrttóny. Nikdo nepopře, že tím
vzniká veliké množství nových kombinací, ale jde o to, jsou-li
tyto kombinace přirozené; o tom však budeme mluviti až později.
Rythmicky se hudba též obohacuje, ale zdá se, že to je bohatství
spíše kvantitativní než kvalitativní. Nové hudební formy nejsou
četné, spíše se projevuje snaha je odkliditi a zavésti athematismus,
který nepotřebuje předem udělaných kadlubů. Co se týče nástrojů,
má největší budoucnost nástroj o elektrických vlnách (Marthenot),
který poskytuje dosud nevídané možnosti.
Či existuje pokrok pro pokrok? Srovnáme-Ii hudební partituru
z 16. stol. (lépe řečeno : uděláme-li si ji, neboť se v té době partitury,
nepsaly) s partiturou nějakého díla ze století 18., shledáváme veliké
rozdíly v jejich technice, ale přece tu jsou styčné body a pozorujeme, že hudební kmen tu je týž. Naproti tomu postavíme-li vedle
sebe hudební dílo z 18. století a nějakou avantgardní skladbu
z 20. století, není už mezi nimi žádné souvislosti a jejich technické pomůcky se různí jako oheň a voda. Je třeba z toho odvozovati, že učinila hudba tak úžasné pokroky za posledních několik
let, či je v tom zjevu něco abnormálního? Jako vždy bývají příčiny takovýchto kuriosit mnohem hlubší, než se zdá oku prostého
pozorovatele.
Již před lety upozornil Jakub Maritain na závratný vývoj věd
fysikálně mathematických na úkor pravé filosofie, která bývá tak
nahražována nižší disciplinou pod záminkou větší vědecké exaktnosti. Něco podobného se děje i v soudobém umění. Klade se
příliš veliký důraz na zdokonalení technických pomůcek a při
tom se zapomíná na vlastní život umění. Ptám se vás, jaká může
být cena uměleckého díla, když si jeho tvůrce ani jednou za
svého života nepoložil tu nejelementárnější filosofickou otázku,
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proč vlastně tu je? Nezdá se vám naopak, že všechen ten shon po
technickém pokroku je jenom zástěrou vnitřní prázdnoty?
Zajímavou paralelu by bylo možno učiniti mezi soudobou hudbou
a filosofickým systémem komunismu. Přepisuji z Ducatillonovy
rozpravy „Nauka komunistická a nauka křesťanská" (kap. Materialistická dialektika) :
Je třeba dobře pochopit nesmírné důsledky této aplikace dialektiky na materialismus.
Vše, co existuje, je protikladné. Protiklad je v samém jádru
skutečnosti. Je její podstatou; je realita sama, která se projevuje jen
kontradiktoricky. Zároveň však a v stejné míře má skutečnost
jen charakter dynamický a pohyblivý, je niterně a podstatně
pohybem, děním a je jen tím: je ustavičným vývojem sebe samé,
je svojí neustálou změnou; změna je jejím zákonem, její přirozeností; je autodynamická. Pohyb a změna k ní nepřicházejí zvnějšku;
jsou jí inherentní, jsou ona sama. Řečeno jinak, skutečnost má
kausalitu v sobě samé. Chápeme také, že tato změna, záležející
ve skocích, v protivách, v protikladech, ve zvratech, v auto destrukci,
nepostupuje přímočaře, nýbrž klikatě, spirálově a také trhaně,
prudkými nárazy, katastrofami, řekněme jedním slovem revolucemi. Od nynějška se skutečnost stane podstatně revoluční; revoluce se stává organickým zákonem světa a života. „Svět", praví
Engels, aby vyjádřil tuto podstatnou dialektiku skutečnosti, „nesmí být chápán jako komplex ukončených věcí, nýbrž jako komplex
procesů, kde věci zdánlivě pevné, stejně jako jejich intelektuální
odrazy v našem mozku, ideje, přecházejí nepřerušenou změnou
dění a zanikání". A dále: „Tato dialektická filosofie ruší všechny
pojmy absolutní a definitivní pravdy a všechny absolutní lidské
podmínky, které jí odpovídají. Pro ni není nic definitivního, absolutního a svatého; ukazuje chatrnost všech věcí a ve všech věcech
a existuje pro ni toliko nepřerušený proces dění a přechodů, neustálého stoupání od nižšího k vyššímu, jehož ona jest jen odrazem
v myslícím mozku. „Je pravda," dodává Marx, „že má zároveň svou
konservativní stránku; uznává oprávněnost jistých etap ve vývoji
poznání a společnosti pro jejich dobu a podmínky, ale jen v této
míře. Konservatismus tohoto nazíracího způsobu je relativní, jeho
revoluční charakter je absolutní — jediné absolutno, kterému popřává se uplatniti."
Nemám v úmyslu tu rozbírati slovo od slova, pedantské výpotky
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komunistického doktora, ale stačí podtrhnouti některé věty, abychom
ihned uviděli, jaký je ideologický podklad moderního umění a
s jakou věrností přizpůsobují naši avantgardisté svou esthetiku
bolševickému náboženství. Tak na příklad káže Engels: „Pro ni
(dialektickou filosofii) není nic definitivního, absolutního a svatého . . . existuje pro ni toliko nepřerušený proces dění a přechodu . . M a r x pak dovršuje chaos svou ošemetnou douškou ;
„ . . . Konservatismus tohoto nazíracího způsobu je relativní, jeho
revoluční charakter je absolutní
Meze pokroku a vývoje jsou dány přírodou, která je sice od Pádu
porušena, ale přec jen naznačuje původní tvůrci myšlenku Stvořitelovu.
Meze pokroku hudebního jsou dány vnímavostí našeho sluchového orgánu a osměluji se tvrditi, že tu není normou ucho rafinovaného propagátora šestinotónové hudby, nýbrž že je třeba vzíti za
základ sluch normálního člověka, aby hudba vůbec nepřestala býti
dorozumívacím prostředkem. Co se týče melodie a harmonie, jsou
jejich základní prvky dány alikvotními tóny vibrujících těles. Od
tohoto axiomatu není žádného pardonu, i kdyby Engels stokrát
tvrdil, že pro dialektickou filosofii není nic definitivního a absolutního. Podotýkám ovšem, že se tací falešní proroci přece vyskytli, na příklad ti theoretikové, kteří místo kvintového kruhu zaváděli kruh kvartový a konstruovali zcela mechanicky nové akordy,
pravíce, že naše melodické a harmonické ideje jsou jen libovolnou
a nahraditelnou zvyklostí.
Ke cti moderních hudebníků musím však také říci, že se mezi
nimi našli lidé, kteří dovedli obohatiti své harmonie ve smyslu přirozené řady tónů, dané tóny alikvotními. Takový pokrok nás vůbec neuráží a jsme nuceni jej schvalovati a doporučovati, ale
z téhož uvedeného důvodu musíme odsouditi jako nepřirozenou
a čistě konstruktivní, škálu čtvrttónovou. Hudba není mathematika,
nýbrž je to projev života se všemi jeho paradoxy.
Zdálo by se, že zaháněním hudby do mezí jejího přirozeného
vývoje se vlastně umění ochuzuje, neb tím ubývá vyjadřovacích
prostředků. Je to zásadní omyl. Jistě že potřebujeme vyjadřovacích
prostředků, ale tyto prostředky nejsou obsahem uměleckého díla,
nýbrž jen jeho zevním rouchem. Pravý vývoj se musí díti v nás
a pak si může diktovati i pomůcky ke svému vyjádření, ale snaha
po synthese nás bude míti k tomu, abychom vyjadřovací pomůcky
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nemnožili, nýbrž je zjednodušovali. V tom právě tkví genialita
velkých umělců, že z ničeho dovedou udělati všecko. Nejde tedy
konec konců o množství vyjadřovacích prostředků, jako o jejich
soudné použití, vždyť náš vyjadřovací prostředek par excellence —lidská řeč — se celkem nemění, a přece vyjadřuje stále nové věci.
Víme také z dějin hudby, že největší novotáři nebývali vždy největšími hudebníky. Z díla hudebního revolucionáře Hectora Berlioze
zůstane na konec velmi málo, jako zas dílo takového Johannesa
Brahmse bude stoupati v ceně, třebaže v době, kdy působil, byly
jeho skladby úplně překřičeny pokrokářskými výtvory Richarda
Wagnera.
Hledíme-li k ideovému obsahu soudobého umění, musíme si
přiznati, že je vlastně v úpadku, a že často oslňující technika zastíní
vnitřní impotenci. Předmětem umělcova zájmu ve středověku byl
ideál krásy, to, co bylo krásné a dobré čili poctivé (kalokagiathia).
Středověký člověk soustřeďuje všecko své myšlení na Boha, a
třebaže vládne velmi nedokonalými prostředky, staví nádherné kathedrály, jichž ekvivalent se objevuje v hudbě až za doby velkých
vokálních polyfoniků. Novověk, ovládaný filosofií egoeentrismu,
přináší v umění renaissanci, barok a romantismus, a to vše jest ještě
lidské, neboť se ještě nesahá na člověkovu přirozenost, i když byla
vytržena z místa, kam patří.
Doba moderní a ultramoderní (mluvím tu o vládnoucích proudech
a ne o reakci rozumných lidí, kteří se vracejí ke křesťanství), buduje přímo na negaci, v níž se vidí prvek života: „Vše, co existuje,
je vnitřně protikladné. Protiklad je v samém jádru skutečnosti.
Je její podstatou; je realita sama, která se projevuje jen kontradiktoricky... " Této negaci jde zejména o to, aby rozleptala pojem
individuality: „Svět nesmí být chápán jako komplex ukončených
věcí, nýbrž jako komplex procesů..." a tak vyhladila ze světa poslední stopy tvůrčí ideje Boží.
Výbornou ilustrací ničivých účinků poatheistické filosofie v umění je hudba Clauda Debussyho. Chraň Bůh, abych zlehčoval geniální objevy tohoto skladatele, ale nikdo nepopře, že co hudební formy jsou jeho skladby skoro amorfní; lze je prodloužiti, jak si přejete, a bylo by také možno, skončiti po několika taktech; je to hudba dění, procesů, a nikoliv věcí, ukončených, individuálních idejí. Možno se ptáti, zda všechen moŘád 16, 1939
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dernismus u Debussyho nebyl diktován potřebou zatajiti odpor
k individuální formě. Zní to paradoxálně, neboť v životě nebylo většího individualisty nad Debussyho, ale už tomu tak bývá, že nezřízená žádost nás obyčejně vede k opaku toho, čeho si přejeme
dosáhnouti. Novotář Debussy couvá formálně až za primitivy.
Tragickým omylem pohana Debussyho jest domnění, že pokrok
v umění předpokládá přervání mostů, spojujících nás s tradicí.
Pospěšme si ovšem poznamenati, že v jistém bodě svého vývoje
umělec se musí odloučiti od svých učitelů, kteří ho takřka zplodili
pro umění, jako se odděluje syn od otce, když si zakládá vlastní
rodinu, to však neznamená, že je třeba otcem opovrhovati, nebo
se s ním dokonce znepřáteliti. Debussy částečně našel své hudební
otce ve starých francouzských mistrech ze 17. a 18. století, že
však zamítl jejich dialektiku, zmrhal většinu svých děl a jeho genialita vyzněla často na prázdno. Z jeho přínosu vykořistili teprve
skladatelé, kteří přišli po něm, a kteří ho nejednou předstihli,
třebaže se mu ani z daleka nevyrovnali svou hudební potencí.
Co obyčejně přivádí mladé autory do omylu, jest, že nechtějí navázali na tradici, jak jim ji předkládají jejich profesoři, nebo na
tradici, zosobněnou nějakým soudobým skladatelem. Není třeba
navazovat na těsně blízké předchůdce, ale je nezbytno zůstat ve
spojení se zdravým kořenem a tento kořen v hudbě skutečně
existuje. Je to především gregoriánský chorál, resumující všecku
hudební moudrost staro- i středověku, a pak lidová píseň. Ač
to jsou prvky čistě homofonní, jest v nich jako v zrnu ukryt celý
budoucí strom, to jest všechno bohatství melodické, rythmické,
harmonické i formální. Co v nich ukryto není, toť hudba konstruktivní a tu milerádi přenecháme plamenům.
Již jsme se zmínili o tom, že první podmínkou pravého pokroku
jest vnitřní život umělcův. „Dokonalí buďte, jak váš Otec nebeský
dokonalý jest." Platí-li tento zákon pro všecky, platí tím více pro
vyvolené duše, jež mají vésti ostatní na horu slávy Boží. Prvním
stupněm dokonalosti je návrat k řádu, návrat lidstva k lidskosti,
návrat od pakultury k pravdě. Je-li pravda, že náš život má jenom
tolik ceny, na kolik je shodný s vůli Boží, plyne z toho pro umělce,
že vrcholem jeho slávy bude sloužiti svým uměním svému Stvořiteli. Prakticky bude to znamenati, že se moderní hudebník nebude
odtahovati od hudby chrámové, nýbrž naopak se bude cítit poctěn,
svěří-li se mu tak vznešené poslání.
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Když bude obnoven řád v tomto bodě, nebude už nic nesnadného
obnoviti jej v ostatních úsecích naší hudební existence. Bude-li
zdravá naše duše, bude zdravá i naše hudba a toto zdraví se přenese
i do našeho čistě lidského života, který křesťanskou obrodou nalezne svůj pravý smysl. Jen tak můžeme nalézti své štěstí a to
se mi také zdá jediným řešením problému moderní hudby, která
se octla v koncích, poněvadž věci vedlejší se v ní staly hlavními.
Nabádám-li soudobé hudebníky k návratu do kostela, nehodlám
jim vnucovati tuctové zboží, které úplně zaplavilo naše kůry, ale
kdyby nebylo jiné možnosti než pěstovati gregoriánský chorál,
stálo by to za to, aby i naši největší mistři chvátali vzdáti hold
těmto nepřebraným studnicím hudební moudrosti. Je tu však i jiná
možnost, totiž zpívati díla velikých polyfoniků z doby Palestrinovy
a je tu ještě nádherná a netušená budoucnost chrámové hudby,
vyrůstající z dobrého kořene tradiční církevní hudby a obohacené
o všecky objevy dob novějších, pokud tu jde o skutečné kladné
hodnoty. O tom si promluvíme až v následující stati a ve třetím
díle této studie si dovolíme nastíniti, že tato obroda je žádoucí
a uskutečnitelná i v hudbě světské.

Organisace š k o l s t v í
č i l i služba k n á r o d n í v ý c h o v ě
Konstantin

Miklík

Škola náboženská.
Věci, jež se udály v naší vlasti za posledních desítek let, vnucují
nám otázku, zda nejsme národ scházející. Zatím co moudrost a rozšafnost našich knížat, počínaje Svatým Václavem a konče VáclavemKarlem, učinila nás slavnými v oblasti svaté říše římské, ztenčoval
se význam našeho národa vůčihledě od dob husitských až po dnešní
den, vyjímaje půl druhého století barokní a svatojanské kultury
od vítězství na Bílé Hoře do počátku nadvlády osvícenství v našich
zemích. To jsou fakta, jichž je si těžko nevšimnouti a která nám
praví, že přišla chvíle, kdy nelze utrpěné ztráty nahraditi nijak
jinak než z vnitřku.
Abychom napravili ztráty, jež jsme snad sami zavinili, a abychom
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je napravili způsobem, který nebude v nesouhlasu s politikou prostoru, v němž žijeme, k tomu jest třeba, aby národ vyhledával veliké
rady Boží. Národ musí se duchovně i hmotně obroditi. Jest nám
potřebí úplného, všestranného a hlubokého národního obrození. Neodhodláme-li se k této veliké změně a k úsilné práci o proměnu
v nás samých i v druhých, nejsme více hodni žíti jako čestný národ.
Obrození národa se musí ubírati nejkratšími, určitými a bezpečnými cestami. Jinak jest nebezpečí, že národ vyhyne dřív, než se mu
podaří uskutečniti dílo, které nelze rozprostírati na více než jednu
generaci. To znamená asi takové rozpětí, jako jest čas od začátků
světové války až do roku tisícího devítistého třicátého osmého, kdy
jsme uzavřeli období dějin, vyplňujících půl druhého sta let. To znamená také, že mládež, od nejútlejší drobotiny až do vychovaných
dospělých lidí, musí hráti v národním obrození, má-li ho býti
dosaženo, úlohu nejhlavnější. Se starými nelze počítati; ti musí setlíti ve svých bludech, nepatří-li náhodou k mladistvým duším. A
mládež se nemůže obrodit tím, co zdědila po zkažených předcích a
co jest uloženo v ní samé.
Prostředkem k národnímu obrození, právě tak jako k zachování
národa v dobrých vlastnostech, počestných mravech, dobrém stavu
a dobré pověsti, jest především a na nejpřednějším místě škola.
Škola má zaujímati v životě zdravého národa čtvrtinu až třetinu jeho
starostí. Škola, od níž lze očekávati národní obrození v kořeni, musí
býti náboženská, svobodná, jednotná, snášelivá a vlastenecká. Školou
rozumíme zde národní výchovu v nejširším smyslu. I život dospělých a za sebe odpovídajících občanů musí býti neustále usměrňován
k tomu, aby byl náboženský, svobodný, jednotný, snášelivý a vlastenecký. Aby byl nesen jedním duchem a aby mířil k cílům pravým,
v pravém pořádku a pravými cestami. Ani škola, ani veřejnost nebudou jednotný nejen každá pro sebe, nýbrž ani mezi sebou, nebudou-li náboženské v plném smyslu slova, nejen co do přesvědčení,
nýbrž i co do konání. Budou-li náboženské, budou-li představovati
věrou i skutkem stupně pravého náboženství, budou i vlastenecké,
i svobodné, i jednotné, i snášelivé.
Škola a její obyvatelé jsou základ společnosti. Jaká škola, jaký
ten, kdo školu řídí, kdo spravuje veškery školy jednou pevnou rukou, taková bude mladá generace, a takový bude celý národ. Jest
ovšem třeba, aby i starší generace byla omlazena, pokud je to ještě
možno. A jest třeba vynaložiti i na to omlazení veškeru snahu obec-
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nosti. Ale tato práce nese užitek mnohem menší než ona, která začíná s lidským materiálem, s nepopsanou ještě deskou lidského rozumu od počátku.
Od počátku třeba začít a s dětským materiálem třeba začít. Kdo
spravuje školství, musí pamatovati na to, že národ, žije-li, žije
z dětí. Sláva, velikost a dobro vlasti, obhájení její cti a jejích práv
i jejího zdraví vyžadují nezbytně, aby školy byly ustavičně osazovány
i rozmnožovány. Národ, který má školy a domy prázdné, který nemusí stavětí nových škol a nových bydlišť, protože ty staré školy
a domy pořád stačí, takový národ se neohrožuje, nevstává z hrobu,
nedává naděje na odčinění své pověsti, nemůže obviniti svých vynikajících špatných předků z chyb.
Kdy jest škola a společnost1) náboženská, tak náboženská, aby
byla zároveň vlastenecká, jednotná a snášelivá?
Tvrdíme-li, že škola a společnost musí býti náboženská chce-li
správně žiti, tvrdíme tím, že musí vyznávati aspoň nějaký stupeň
pravého náboženství. Musí vyznávati náboženství, jež neobsahuje
nepravdy, třebas neobsahovalo všecku možnou pravdu. Náboženství
takové nesmí býti protimluvné, třebas může býti relativně nevědomé.
Býti nemluvnětem není hřích proti rozumu, ale neužívati zdravého
rozumu ve zralém věku jest hřích proti rozumu. Náboženství při1)

Pravíme škola a společnost, ačkoli stačí říci krátce: výchova. K tomu patří

nejenškola všech odrůd, stupňů a dokonalostí, nýbrž i všecka zřízení, jež poučují
neb vychovávají mládež i národ dospělých: rozhlas, tisk, kniha, shromáždění, spolky, ústavy, akademie, kasárny, tělocvičny, divadla, biografy i parlament:

slovem:

vše, co má vliv na utváření mínění společnosti, nebo co upravuje, ostříhá, hlídá,
vyšetřuje a napravuje styk lidí navzájem, ať jest to v hospodě, na ulici, na návsi,
v poli, na hřišti, na cvičišti, v sále, ve vlaku, na lodi a vůbec kdekoli se může
sejiti více lidí, aby podléhali myšlenkovému vlivu jiných lidí. Člověk musí býti
chráněn na rozumu, aby nebyl maten, obelstíván a poškozován od chytráků, kteří
jsou

sobci

a zločinci

vyšší

společenské kategorie.

Za

tím

účelem

musí

býti

mladý i dospělý rozum krmen pokrmem pravdy od těch, kteří to mají na starosti,
a musí býti chráněn před dryáčníky, kteří jej chtějí krmiti stravou falšovanou,
nevýživnou, nebo jedovatou. Co tedy pravíme o škole, jest třeba aplikovati i na
jiné instituce národovýchovné, které usměrňuje styk člověka s člověkem v národním celku a v národním společenství.
Škola a veřejnost musí tedy býti náboženská. Beznáboženská nebo protináboženská

škola

nemůže vychovávatií

charakterů,

čili lidí

odhodlaných

k

obětem

pro dobrou věc. Nemůže se opříti o nic, jakmile žádá obět, to jest, jakmile učí
obět

přinášeti.

Společnost

však musí

žádati

obět ustavičně

od

každého,

aby

mohla žiti a aby se mohla udržeti. Ty přípory, které mají nahraditi božský základ
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rozené, zjevené nebo přinesené, může býti relativně pravdivé, chybuje-li pouze tím, že mu nevědomky něco schází. Jest relativně
pravdivé, lze-li k němu přidávati toliko nové pravdy a nová zjevení,
nové příkazy a nová omezení, aby bylo proměněno v náboženství
positivní, křesťanské nebo katolické. V tom tkví základ náboženské
jednoty v každém národě, který není nábožensky sjednocen, poněvadž se jeho nynější generace nenarodila v náboženské jednotě pravé
víry.
Není možno trpěti v národě, a tím méně ve škole, lidi, kteří neuznávají Boha s jeho vlastnostmi přirozeně poznatelnými, počítajíc
v to také božskou vůli, ukládající lidem Desatero mravních pravidel,
odpovídajících lidské přirozenosti. Bezbožník a hlasatel morálky
bez Boha, nemají místa v přirozené společnosti, protože jejich postoj jest absolutně nepravdivý, zhoubný a neomluvitelný. Zde nemluvíme ještě o nějakém božském zaujetí, nýbrž o přirozeném náboženství, jež se obejde bez nadpřirozené víry i nadpřirozeného poznání, spokojujíc se tím, co poznává přirozený rozum a co nařizuje
přirozené svědomí. To by znamenalo nejenom bezbožnou opovážlivost, stavějící se proti pravdě, proti lepšímu a proti tomu,
jehož nižší věc nemůže vůbec posouditi, nýbrž bylo by to znamením, že nižší náboženství přestává býti u takového člověka
i relativně pravdivým, přibírajíc do sebe záporná, nepravdivá dogmata, totiž úporná tvrzení, že to neb ono, co jest svrchovaně pravdivé, není pravda. Byl by to protějšek výmyslů, které nalézáme kolem
přirozeného, zjeveného nebo přineseného náboženství před jejich
očištěním, před vymýcením věcí, jimiž lidé svévolně tato náboženství
porušili a znešvařili, odnímajíce jim jejich relativní ryzost a důstojnost. Právě tak nelze připustiti, aby jednotlivec nebo skupiny, octnuvší
citu pro povinnost, mohou se zhroutiti při každém prvním nárazu. Stavba z karet drží, pokud do ní nestrčíte prstěmi... Rozletí se však již při pouhém silném
zafouknutí, protože náraz vzduchu — a to jest zkouška nejmírnější — vyžaduje
větší odolnosti než naprosté bezvětří. Národ nevěřící, který jest obklopen národy
věřícími, nemůže s nimi v žádném směru konkurovati, nemůže se měřiti ani s těmi, iejichž víra jest lidská a cíl přirozený, jestliže on sám nemá víry žádné
nebo má víru v modly, jež nemohou nikoho spasiti. A ať jsou kacířstva dvou zápolících národů tak velká, četná a nebezpečná, že se vyvažují a že zasluhují vzájemných výtek a vzájemné řeže, zvítězí patrně ten, jehož přirozená zdravost, neporušenost, počet, síla a váha jsou větší. Národ, který jest bližší přirozenému náboženství, zvítězí nad národem, který nemá ani tohoto prvého stupně, který neuznává
Stvořitele, Zákonodárce, Mstitele, Odplatitele.
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se jednou ve svazku vyššího náboženství a považovaní jednou za takové od představených tohoto náboženství, směli od něho zase veřejně, zjevně nebo zevně odpadati, nebo brojiti proti jeho článkům,
které patří k jeho celistvosti, neporušenosti a relativní pravdivosti.
Nelze připustiti, aby kdokoli podrýval v kterémkoli relativně pravdivém náboženství kterýkoli z takových podstatných článků, ať by
to činil veřejně nebo soukromě, přímo nebo nepřímo, jakýmkoli srozumitelným a sdělitelným způsobem.
Za těchto podmínek, které musí platiti neodvolatelně v každém
alespoň přirozeně dobrém státě, nebude potřebí, aby vyšší náboženství sahala v sebeobraně proti útokům náboženství nižšího. Mohou toliko užívati při svém vyučování a při výkladu svého učení
těch zdůvodnění, která se obracejí proti námitkám čistě možným,
jichž fakticky žádná konfese nečiní, nebo proti útokům těch, kteří
neposlouchajíce základních zákonů, působí náboženské rozbroje, vystavujíce se zákonným trestům pro porušování mezikonfesního míru.
Tomuto míru bude napomáhati pravidlo, že nižší náboženství nesmí
popírati ani zamlčovati holých fakt nevysvětlitelného původu, jak o
nich referuje historie, třebas není od zákona donucováno prováděti
na těchto událostech závěry apologetického, věroučného nebo positivně morálního významu.
Tato omezení, jež se ukládají nikoli svobodě ducha, nýbrž pouze
jeho nevázanosti a libovůli, jsou vesměs v souhlase se zdravým
rozumem a zaručují výhodu pokojného spolubydlení mezi občany.
Jestliže již sama v sobě jsou tato omezení rozumná a jejich ovoce
nádherné, ať nezapomínají vyznavači nižších náboženství, že se jim
činí od vyšších ústupek svrchovaně dobrovolný, záležející v tom, že
nejsou donucováni k přijímání vyšších forem a k náboženské víře,
jež předpokládá nadpřirozené vztahy, pravdy a povinnosti. Vyšší
náboženství respektují svobodnou vůli člověka. Protože milost této
svobody neruší a jest dávána zdarma, a ježto k přijetí nadpřirozené
víry jest nezbytně potřebí nadpřirozené milosti kromě přirozeného
poznání rozumu, nemá býti nikdo nucen zevně k nejvniternějšímu
přesvědčení srdce. Tuto záležitost ať si každý vyřídí sám se svým
svědomím, ale ať není dovoleno těm, kteří se zevně nehlásí k vyššímu náboženství, aby se pokoušeli to před druhými vysvětlovati jakýmikoli falešnými a neplatnými důvody, které by je mravně omlouvaly a osvobozovaly tak od přilnutí k vyšším pravdám náboženským.
Relativní pravdivost nižších náboženství jest totiž shovívavá právní
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fikce, předpokládající, že nauky těchto náboženství jsou vskutku
objektivně pravdivé, že tato náboženství jsou vskutku očištěna ode
všech nepravdivých a pověrečných příměsků — až potud musí býti
předpoklad reální! —, a že vyznavači těchto nižších náboženství,
třebas vědí o dalších nadpřirozených faktech nebo pravdách, pocházejících od Boha, nepoznávají závaznost přijímati tyto nové pravdy
nebo uváděti je v život positivními dobrými skutky.
Podle stupně můžeme všecka relativně pravdivá náboženství rozděliti do tří skupin: náboženství přirozené, náboženství starozjevená,
náboženství křesťanská. Náboženství přirozené a katolické jsou vyhraněny tak, že tam nejsou rozdíly co do učení nebo kázně, leda
takové, které jsou podmíněny právem státu vymeziti určitěji jistá
všeobecná pravidla přirozeného zákona, nebo právem církve stanovití jistá pravidla platící pouze pro některý církevní obřad. Naproti
tomu lze připustiti více náboženství, stavějících na přirozeném zákonu a doplňujících tento zákon částmi Božího zjevení, ať se stalo
toto zjevení v době patriarchální, či mojžíšské, či potomní před Kristem, či teprve od Krista, jeho apoštolů a jeho církve. Za křesťanská
nemohou však býti uznána jiná náboženství než ta, která uznávají
Krista za Bohočlověka, a jeho učení za božské a nepřekonatelné. Toto
roztřídění konfesí odpovídá tomu, co se ve filosofii náboženství jmenuje důkazem náboženským, křesťanským a katolickým, čili demonstratio religiosa, christiana, catholica. Do důkazu křesťanského lze
shrnouti vše, co bylo připravováno od Boha od stvoření prvního
člověka až do odchodu posledního z apoštolů, kdy bylo uzavřeno
všechno positivní a oficiální náboženské zjevení. Tímto způsobem a
v tomto výměru obsahuje v sobě náboženství katolické veškerá nižší
náboženství, kromě těch součástek starých náboženství zjevených,
které byly určeny k zániku po nastoupení zjevení novozákonního,
a kromě těch prominutí od druhotných ustanovení zákona přirozeného nebo starozjeveného, která byla Zakladatelem nového zákona
zrušena, odvolána nebo zapověděna.
Hodnost všech relativně pravdivých náboženství jest veliká: jsou
všecka původu božského, právě tak jako jest božského původu absolutně pravdivé náboženství katolické. Jest ovšem podstatný rozdíl
mezi zjevením přirozeným a zjevením nadpřirozeným, a jest také
veliký rozdíl mezi zjevením staré smlouvy a nové smlouvy. Aby si
však ony tři skupiny náboženství relativně pravdivých uchovaly svou
důstojnost, jest nezbytně třeba, aby v sebe nepřibíraly nic faleš-
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ného a aby nekladly žádných překážek k postupu do náboženství
vyšších nikomu, kdo by se k tomu cítil ponoukán vyšší inspirací a
koho by k tomu vedly důvody svědomí.
Na základě těchto předpokladů budou se jeviti hranice dovolených
konfesí podle svého obsahu a podle svého učení teoretického i praktického takto: Vrcholnou učebnicí náboženství přirozeného bude filosofická theodicea a ethika, jak jsou probírány v kursech scholastické
filosofie, nebo výklad o Bohů a jeho vlastnostech i přikázáních, jak
jej lze pro tento účel odvoditi z velkého katolického katechismu.
Vzorec modlitby pro vyznavače přirozeného náboženství jest dán
Otčenášem a jinými modlitbami, které jest možno vybrati z různých
míst Bible.2) Nauky a pravidla náboženství prvozjevených jsou obsaženy v Písmu svatém Starého Zákona, kde jsou též vzorce modliteb
a ukázky předepsaného bohoslužebného uctívání.3) Křesťanství sahá
svými základy rovněž do Písma Starého Zákona i do zjevení přirozeného. Zjevení přirozené jakožto náboženství zakazující nemůže nikdy pozbýti své platnosti, a zjevení starozákonní připravuje lidstvo
na Krista jako na svůj cíl a své naplnění. Křesťanství doplňuje tyto
základy naukami a pravidly obsaženými v knihách Nového Zákona,
zejména v Evangeliích a v Skutcích i Listech prvotních učedníků Kristových, zvaných Apoštoly. Ve výuce křesťanskému náboženství se postupuje tak, že se ukazuje Kristus jako zaslíbený Mesiáš, oznamovaný
starozákoními proroky a dosvědčený svými vlastními činy, z nichž aspoň
některé jsou vylíčeny v Evangeliích, Jakožto Bohočlověk jest Kristus
uznáván za Zprostředkovatele nového Zjevení s jeho naukami a
přikázáními, takže to, co on sám jasně učí nebo požaduje v pramenech zjevení, jest přijímáno pokorně jako božská pravda a jako božský zákon. Také nová bohoslužba jest v těchto pramenech naznačována a přikazována, a všecky projevy úcty, chvály, prosby a díků,
lásky a zkroušenosti, pokory a oddanosti, určené Troj jedinému Bohu,
Kristu nebo Svatým, vyslovené od kohokoli a schválené alespoň
Na př. z knihy o monotheistovi Jobovi, z přemnohých Žalmů, z mnoha jiných knih Písma svatého starého i nového Zákona.
3)

Již v 1. knize Mojžíšově nacházíme několikeré positivní zjevení Boha lidem,

několikerý Zákon a několikerou Smlouvu, několikerý příklad obcování lidí s Bohem skrze kult, modlitbu a poslušnost, i několikerou Výstrahu pro ty, kteří se
nechtějí podrobili Božímu řádu. Viz 1. Mojž. 2, 15—25, 4, 1—26, 6, 3—9, 17, 12,
1—22, 18, 28, 12—49, 50. Nádherných modliteb díků, chval, proseb a smíření jest
v knihách Písma starého Zákona veliký počet.
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mlčky svatopiscem nebo jiným pověřencem Božím, jsou ověřenými
vzorci modliteb a nábožných citů, jež mají býti vzbuzovány a pěstovány od každého křesťana.4) Křesťanství katolické, to jest obecné,
počítá k těmto pramenům Zjevení novozákonního vedle Písma starého a nového Zákona také ústní podání čili Tradici, a to jako pramen první a hlavní co do nezbytnosti a důležitosti. Psané slovo Boží,
ačkoli se těší v Církvi úctě nejvyšší a naprosté, potřebuje autentického výkladu slova Božího živého, děděného od úst k ústům od učících orgánů Církve a ukládaného také písemně ve spisech svatých
Otců, církevních učitelů a spisovatelů, památkách církevního umění,
v církevních liturgiích, obyčejích, zákonech, usneseních a pobožnostech. Jen toho jest považovati za plnoprávného katolíka, kdo drží
celý poklad Božího zjevení podle neomylného výkladu Náměstka
4)

K takovým projevům patří na př.: Otče náš, jenž jsi na nebesích atd. (Mt.

6, 9—13). Pane, chceš-li, můžeš mne očistiti (Mt. 8, 2). Pane, nejsem hoden, abys
vešel pod střechu mou, ale toliko rci slovem a uzdraven bude služebník můj (Mt.
8, 8). Pane, zachovej nás, hyneme (Mt. 8;, 25). Smiluj se nad námi, synu Davidův
(Mt. 9, 27). Jistě Syn Boží jsi ty (Mt. 14, 33). Smiluj se nade mnou, Pane, synu
Davidův, dcera má krutě jest trápena od ducha zlého (Mt. 15, 22). Ty jsi Kristus,
Syn Boha živého (Mt. 16, 16). Pane, ať se otevrou oči naše (Mt. 20, 33). Hosanna
Synu Davidovu!

Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně, hosanna na výsostech

(Mt. 21, 9). Otče, je-li možno, ať odejde tento kalich ode mne, ale ne jak já
chci, nýbrž jak ty (Mt. 26, 39). Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? (Mt.
27, 40). Dotknu-li se jen roucha jeho, budu uzdravena (Mk. 5, 28). Věřím Pane,
pomoz nedověře mé (Mk. 9, 23). Mistře, ať vidím (Mk. 10, 51). Zdráva bud', milosti plná, Pán s tebou, požehnanás ty mezi ženami (Lk. 1, 28). Aj, já! dívka Páně,
staniž se mi podle slova tvého (Lk. 1, 38). Požehnanás ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého (Lk. 1, 42). Požehnán bud' Hospodin, Bůh israelský, atd.
(Lk. 1, 68—79). Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle
(Lk. 2, 14). Co tedy máme činiti?

(Lk. 3, 10). Mistře, po celou noc pracovavše

nic jsme nechytili, ale k slovu tvému rozestru síť (Lk. 4, 5). Odejdi ode mne,
Pane, neboť jsem člověk hříšný (Lk. 4, 8). Blahoslavený život, který tebe nosil,
a prsy, kterých jsi požíval (Lk. 11, 27). Hle, my jsme opustili všecko a následovali
jsme tebe (Lk. 18, 28). Mistře dobře jsi to pověděl (Lk. 20, 39). Pane, rozpomeň
se na mne, když přijdeš do království svého (Lk. 23, 42). Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého (Lk. 23, 46). Ejhle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa (Jan
1, 29). Mistře, ty jsi Syn Boží, ty jsi král israelský (Jan 1, 49). Mistře, víme, že
jsi od Boha vyšel jako učitel, neboť nikdo nemůže činiti těch divů, kteréž ty
činíš, leč by Bůh byl s ním (Jan 3, 2). Pane, dej mi té vody, abych nežíznila (Jan
4, 15). Pane, vidím, že ty jsi prorok (Jan 4, 19). Můj pokrm jest, abych činil
vůli toho, jenž mne poslal

(Jan 4, 34).

Co máme činiti, abychom konali díla

Boží? (Jan 6, 28). Pane, povždy nám dávej chléb ten (Jan 6, 34). Pane, ke komu
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Kristova na zemi,5) kdo zachovává všecky Boží a církevní přikázání
a zápovědi, a jest v posvěcující milosti nejsvětějšího Boha, volajícího
všecky ke spáse. Katolická církev jest plnoprávná a universální dědička Kristova a vykonavatelka jeho nejsvětější vůle. Její svátosti
a oběti, i celá její bohoslužba, nejen že vzdávají Bohu náležitou cest,
nýbrž i zaručují křesťanu potřebný přítok milostí k spasitelnému životu na světě a k získání věčné blaženosti v patření na Boha v druhém životě.
Založivše takto možnost vnitřního souladu mezi náboženskými vyznáními, budeme jej aplikovati na vnější život školy a společnosti.
půjdeme? Ty máš slova života věčného, a my jsme uvěřili a poznali, žy ty jsi
Kristus, Syn Boží (Jan 6, 69—70). To jest věru divná věc, že vy nevíte, odkud
jest, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníků Bůh neslyší, nýbrž je-li kdo bohabojný a
činí vůli jeho, toho slyší atd. (Jan 9, 30—33, 38). Pane, ten, kterého miluješ,
jest nemocen (Jan 11, 3). Pojďme i my, ať umřeme s ním (Jan 11, 16). Pane,
kdybys tu byl, bratr můj nebyl by umřel; avšak i nyní vím, že začkoli požádáš
Boha, dá tobě Bůh (Jan 11, 21—22, 38). Ovšem, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi
Kristus, Syn Boha živého, kterýž jsi přišel na tento svět (Jan 11, 27). Otče, děkuji tobě, že jsi mne vyslyšel. Já jsem věděl, že mne vždycky slyšíš, avšak pro
zástup, který kolem mne stojí, jsem to řekl, aby uvěřili, že ty jsi mne poslal (Jan
11, 41—42). Pane, přejeme si viděti Ježíše (Jan 12—21). Nyní duše má jest zkormoucení», a co dím? Otče, vysvoboď mne z té hodiny... Otče, oslav jméno své!
(Jan 12, 27—28). Pane, ukaž nám Otce, a dostačí nám (Jan 14, 8). Nyní víme, že
znáš všecko a nemáš zapotřebí, aby se tě kdo tázal; proto věříme, že jsi od Boha
vyšel (Jan 16, 30). Otče, přišla hodina atd. (Jan 17). Pán můj a Bůh můj (Jan
20, 28). Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji (Jan 21, 15—17).
5) Charakteristickým znakem katolíka jest víra v papežský primát. V této víře
jest zahrnuta celá božská a katolická víra, kdežto bez ní není katolictví a není vůbec poslední náboženské jistoty. Tato víra jest dědictví božského podání, ale má
jasný a dostatečný základ už v Evangeliích, a to v samých nálezech a ustanoveních
Bohočlověka. Zde jsou příslušná místa: „Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův!
nebo tělo a krev nezjevilo toho tobě, nýbrž Otec můj, jenž jest v nebesích. I já
pravím tobě: Ty jsi Skála, a na té Skále vzdělám církev svou a brány pekelné
jí nepřemohou. A tobě dám klíče království nebeského; a cokoli svážeš na zemi,
bude svázáno i na nebi, a cokoli rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi" (Mat.
16, 17—19). „Šimone, Šimone, hle satan vyžádal si vás, aby vás tříbil jako pšenici;
ale já jsem prosil za tebe, aby nepřestala víra tvá, a ty jednou obracej a potvrzuj
bratří svých" (Lk. 22, 31—32). „Řekl jemu : Pasiž beránky mé. . . Řekl mu Ježíš :
Pasiž ovce mé!" (Jan 21, 15—17). „I přistoupil Ježíš a mluvil k nim, řka:
Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Jdouce tedy, učte všecky národy,

křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, učíce je zachovávati všecko, co
jsem přikázal vám. A aj: já jsem s vámi po všechny dni až do konce světa'' (Mt28, 18—20).
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Veškeren naukový provoz jak ve školách, tak mimo školu, veškery;
naukové projevy, které se činí buď ve formě, poučování, nebo se dějí
skutky a chováním, veškero počínání ve škole i ve veřejnosti musí
býti ve shodě s náboženstvím a s těmi podmínkami pokoje mezi
konfesemi, jak jsme je vytyčili v předešlých odstavcích. Tuková škola i společnost jsou svobodny, jednotny i snášelivy, o tom není pochybnosti. Svoboda jest v kázni a v hranicích, které jsou dosti široké, takže základ svobody jest položen s nepohnutelnou pevností.
Jednota i snášelivost jsou zaručeny tím, že nižší náboženství nemají
proč býti proti svému pokračování nebo dovršení, a vyšší náboženství
nemají příčiny pohrdati tím, co jest jejich nižší součástkou a předpokladem. Zdola nahoru nejsou hranice nepřekročitelné pro ty,
kteří urazili cestu nižší oblastí poctivě a odhodlaně, a kteří nepřinášejí s sebou ani nepřátelství ani lhostejnost. Shora dolů jest spojení
takové jako mezi hlavou a ostatními údy, a poměr takový, jako mezi
celým člověkem a jeho hlavními součástkami. Katolická církev jest
celé tělo, netoliko hlava, protože této hlavě patří také šíje, trup a
končetiny. Nohy jsou zajisté dobré, ale jsou k tomu, aby nesly trup.
Trup s rukama a nohama jest dobrý, ale jen tenkrát, když jeho pokračováním jest šíje a hlava. Úd, jenž by se bouřil proti celému tělu,
není na nic a nemůže leč zahynouti. Údy, jež nemají připojení
k ostatnímu tělu, nejsou na nic, právě tak, jako nejsou na nic náboženská vyznání, která nejsou ucelena sama v sobě, ani nemají připojení k náboženskému vyznání vyššímu a nejvyššímu. A třebas
organisace, o níž mluvíme, není provedena mezi čtyřmi náboženstvími tak, aby tvořily všecky jedno jediné živé tělo, přece jest možná svornost mezi nimi za předpokladu, že jsou uvnitř svých mezí
prosty všech prvků neústrojných se zřetelem na konfese vyšší, a že
jediná pružina snášelivosti, jednoty a svobody mezi konfesemi, jejich vnitřní i vnější souhlas a spojitost, nejsou zrušeny.
Nad relativní pravdivostí náboženských vyznání mohou s úspěchem
bdíti jen ti, kdo v sobě zavírají veškeru relativní pravdu náboženskou a kdo ji korunují v nejvyšší žádané míře, totiž katolíci. Jen
oni poskytují záruku čistoty a ryzosti nižšího učení, poněvadž na
něm stavějí. Oni jediní tomu rozumějí a o to stojí, oni jediní mají
pravidlo kanonické, které jim brání dělati proselyty násilím. Ad
amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur (C. 1351).
Z té příčiny jen katoličtí inspektoři, odpovědní církevní vrchnosti,
mohou býti pověřováni vrchním dozorem nad náboženským mírem.
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Nebudou se míchati jinověrcům do vyučování náboženství, ale budou pečovati o to, aby předem stanovený poměr mezi konfesemi byl
přísně zachováván. Jen tam, kde se konfese samy vzdají péče o vyučování náboženské, vezme na sebe tuto starost církev katolická.

Varia
Jean du Plessis: Ž i v o t

hrdinský

Za skličujících okolností, jimiž Evropa prochází na jaře r. 1939, je přirozené,
čerpáme-li své síly u těch z našich vrstevníků, kteří nám zůstavili příklady. Není
to jen jakési tužení se pro dny snad vážnější, o nichž nevíme, čeho po nás budou žádat. Nese-li s sebou takovéto rozjímání jisté exercium, pak to musí být
jen v tom nejnáboženštějším a nejkonkrétnějším smyslu slova.
Nadešly opět doby, které si žádají oběti od každého z nás, nejen drobné překážky v našich zálibách, nýbrž odříkání. Člověk si nevybírá svou dobu, ale je
pánem svého osudu do té míry, v jaké utváří svůj charakter. Ve chvíli, kdy většina těch, kteří unikli oné veliké zkoušce, nebo kteří ji nepoznali, se oddávala
bezstarostnosti nad příliš snadným mírem, setkal se Jean du Plessis, jenž pokračoval v boji, na své cestě s obětí. Budiž mi dovoleno připomenout1 jak.
Mezi vojenskými dodávkami, předepsanými ve smlouvách, dodalo Německo
Francii vzducholoď typu Zeppelinova. Ta, překřtěna na Dixmude na památku
hrdinné bitvy námořních střelců na vlámské frontě, byla používána francouzským
ministerstvem námořnictví k propagačním a zkušebním dálkovým letům. Mladý
důstojník, který jí velel, Bretonec Jean du Plessis z Grenédanu, se oddal tomuto
úkolu s apoštolskou horlivostí. „Pořád dál a víc", jak praví staré bretonské rčení.
Každá cesta byla jen etapou, přípravou k další, k nesnadnější. Koncem prosince
1923 byla vzducholoď zachvácena bouří nad Středozemním mořem a zasažena
bleskem. Za několik dní nato vynesly vlny na pláž u Scijacca na Sicílii tělo velitele, který nacházeje se v okamžiku katastrofy ve své lodi, byl vržen do moře
dřív, než se zřítila kostra vzducholodi. Zájem, který vzbudilo toto slavné dobrodružství s tragickým koncem, přiměl otce velitelova, p. Joachima du Plessis
z Grenédanu, děkana právnické fakulty v Angers, k napsání životopisu svého
syna. Líčení prosté, život krátký. Avšak kolik přátelských pout navázaly tyto
stránky mezi památkou Jeana du Plessis a nesčetnými čtenáři ve Francii i v zemích, v nichž bylo dílo přeloženo!
Jean du Plessis, nadaný milými vlastnostmi, čerpal ze silné rodinné tradice
své náboženské ctnosti i svou vlasteneckou víru. Byl celou svou bytostí synem
„staré Francie", avšak té staré Francie věčně přítomné ve všech velkých po či*
nech, omlazené svým vítězstvím, a i nadál silné, aby mohla z tohoto vítězství
vytvořit harmonický a bezpečný mír ve světě. Takový byl ideál, za nějž v letech
ihned poválečných, kdy už nehovořila děla, bojoval dále. Boj s živly, se slabostí
a se snadným ochabnutím v čemkoliv. S žádnými tedy jinými nepřáteli nežli
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právě s tím, jenž byl přírodou vložen do srdce každého z nás. Jako Psichari,
uchylující se do Afriky, kde dobýval území a duší a uvazoval je v poslušnost křesťanskou a francouzskou, utíkal se Du Plessis do nebeských výšin, aby tam naplnil své poslání. Byla to táž duchovní rodina, táž ostatně jako Péguyho, ta, jež
se ustavičně obnovuje a poskytuje své příklady v každé velké krisi. Vyvolávat
tedy dnes jejich

památku znamená odpovídat na aktuální potřebu. Stránky,

které budete číst v překladě, jenž představuje pro českou veřejnost určitou novinku, jsou, smím snad říci, metodickým naučením. Ukazují nám postoj Jeana du
Plessis, křesťana horlivého a činného, při strázních života soudcovského. Říkají
nám, jak přivykl souhlasu a oběti, dívaje se tváří v tvář nejtvrdším zkouškám
a přinášeje jim vstříc víru, která se očisťovala stále víc a mravní sílu, kalenou
vždy více a více.

V. - L. Tapié

O nevděčném zápase, který jsme právě vylíčili, podává naše vyprávění dosud jen neúplnou představu. Abychom změřili všechnu
jeho velikost a krutost, třeba viděti, uprostřed jakých úzkostí jej
probojovával ten, který z něho vyšel jako vítěz.
V tom okamžiku, kdy rozvíjí tu činnost, kterou nic neunaví, tu
energii, kterou nic nezastraší a nic nezbaví odvahy, tu jasnost ducha
a tu sílu přesvědčení, která se vnucuje a která strhuje, zavaluje ho
nejhorší trápení. Jeho domov, jeho štěstí hrozí zřítiti se v trosky. Je
to veliká zkouška jeho života, zkouška, kterou hrdina dospívá ve
světce.
To krásné jméno světec, které jsme již našli v peru přítele a představeného a které pronesly biskupské hlasy s katolické kazatelny
před tím, než se dotklo mé myšlenky, nepíši, abych nemyslil na to,
co jsme nedávno četli v soukromých zápiscích Jana du Plessis : zde na
zemi může duše jen započíti svůj let a stoupati k svatosti Nebes.
Stane-li se však tento let klidným a jistým, děje-li se toto stoupání
velkými údery křídel, pravidelnými a mocnými, je to proto, že je
v této duši Bůh; a my o ní můžeme říci, že je svatá, protože Ten,
který sám je svatý, v ní zůstává, aniž tím tvrdíme, že mizejíc našemu
pohledu v nádheře hrdinské smrti, přestala by se ještě starati o to,
aby podržela Boha plně a bez meškání.
Děcko, které očekávali v domě letcově, přišlo na svět desátého
února. Byl to syn a dali mu za patrona svatého Františka Saleského,
autora „Nábožného života"; ale radost, kterou přinesl, rozplynula
se velmi brzy. Deset dní po jeho narození nebylo lze neviděti — co
se již velmi dlouho tušilo — že jeho matka je v nebezpečí.
Tím se započíná pro otce zápas stokrát strašlivější než všechny ty,
které mu kdy bylo podstoupiti. Po týdny a měsíce připravuje svou
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ženu na smrt, bdě v noci, pracuje ve dne, modle se bez přestání,
vždycky klidný a rozhodný v činu, vždycky prostý, vždycky pevný
v své víře. Zajisté neopomíná nic z toho, co radí věda; dobře vsak
vidíme, že jeho naděje je především v modlitbě. Hned od začátku
slíbil putovati do Lurd. O něco později započíná novénu k Nejsvětějšímu Srdci a sdružuje k ní všechny příbuzné. Přichází březen: od
čtvrtého do dvanáctého se koná novéna k svatému Františku Xaveriskému, tak zvaná Novéna Milosti, kterou všichni přátelé jezuitů
dobře znají. Je mu důvěrně známa odjakživa: prosí, aby se všichni
k němu přidružili pro její konání.
Běda! Nemocná schází. Druhého března tři lékaři, kteří ji prohlédli, souhlasně prohlašují, že je všemu konec. Možná, že vydrží
do večera; ale zcela jistě se nedočká příští noci. Brzy vše potvrzuje
tuto předpověď. V poledne se začíná agonie — smrtelný chropot
konce a chlad smrti nabývají vrchu. Neskonale bolestná hodina!
Ale veliký křesťan, který tu je a který dovede milovat, zná povinnost, jež se mu ukládá a nepověřuje jí nikoho jiného. On sám uvědomuje odcházející o naléhavosti i svátosti. Připraví ji na ni jemně;
s něžností ji povzbuzuje, aby vše přijala pro lásku Ježíše Krista.
Stalo se. Požehnala svým dětem a řekla sbohem nezřetelným hlasem.
Tehdy se vrhá na kolena vedle ní a s hlavou v dlaních, pokorný a
podrobený v své sklíčenosti, avšak neochvějný v své víře modlí se
ještě. „Můj Bože! Staniž se vůle Tvá a nikoli moje; je-li to však
možné, měj soucit s mými dětmi a nechť tento kalich je odňat
ode mne!"
Pán odpověděl. Žádné slovo nebylo slyšeno, ale neodolatelná
jistota právě zavládla v tichu v tomto srdci, které nepochybovalo.
Skutečně v tichu: neboť náhle smrtelný chropot ustal. Oddechování
je klidné a lehké; ledové údy se oteplují, ta, která odcházela,
zůstává. Spí.
Je půl osmé z večera. Bez hluku, ve stínu, vyrostlý tímto darem
od Boha a vírou, které dosáhl, že Bůh mu jím dává více než odvážným letem z Maubeuge 11. srpna, Jan sestupuje po širokém schodišti k těm, jejichž úzkost ho vyčíhává. Nikdo se neodvažuje položití mu otázku. Co řekne? Nikdy nebudou zapomenuta jeho slova
ani jeho pohled, tak prostý v své ujištěnosti, tak hluboký v svém
nebeském a veselém míru. „Je zachráněna, řekl. Pojďte, začněme
novénu. Poděkujme Nejsvětějšímu Srdci."
Opravdu je zachráněna. Od tohoto okamžiku horečka pomalu
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klesá, síly se navracejí. Blíží se pozdravování a uzdravení. Achí Je
třeba rozuměti. Na srdci zůstaly vady, které nikdy nezmizejí. „Dá
se s tím žiti, je možno s tím žiti dokonce dlouho, za podmínky,
že se vyvarujeme pohnutí, trápení, těžkých chorob, únavy; ale umírá
se na to." Ještě slyším lékaře, jak mi to o týden později říká, ujišťuje
mne, že všechno nebezpečí minulo a že mohu odejiti z Cuersu bez
obav. Dodává, že pozdravování bude dlouhé a bude vyžadovati nekonečné opatrnosti.
Trvalo tři měsíce; pak, když se zdálo, že se již končí, náhle se znovu objevila horečka; a od konce května stav nemocné dával příčiny
k všem obavám. Pod tímto novým úderem, tak neočekávaným, po
březnovém takřka zmrtvýchvstání, křesťanova víra zůstává pevná.
Žádná pochyba, žádné reptání, daleko od toho a zcela naopak. Nechť
nám řeknou jeho dopisy, jak to tehdy bylo.
Své ženě, v květnu
„Modlím se, modlím se více než kdy jindy. Chci učiniti všechno,
co je v mé moci, aby mne dobrý Bůh ušetřil a vás uzdravil. „Amen
pravím vám, budete-li míti víru a nebudete-li pochybovati, netoliko
to, co se stalo fíkovniku, učiníte, ale kdybyste i této hoře řekli:
zdvihni se a vrz sebou do moře, stane se. A všecko, oč byste prosili
na modlitbě, věříce, vezmete." O můj Bože! Ve jménu našeho božského Pána Ježíše, dej nám vroucí lítost nad našimi chybami, víru
bez pochybování, a nechť je má ubohá nemocná brzy uzdravena, je-li
to Tvá svatá vůle..."
Své ženě, v květnu
„Spějeme ke konci svých zkoušek. Bůh nás takto nezkouší pro
nic. Mějme důvěru v Něho a v svatou Pannu, která nás zasnoubila.
Mějte vroucí víru myslíc na 2. března1) a buďte srdnatá, neboť
dobrý Bůh učinil pro vás, co neučinil pro mnohé..."
Své ženě, v květnu
„Spěchám, abych se dověděl, že se vám vede lépe. protože spějeme ke konci, tím jsem si jist. Tento měsíc Mariin a tento měsíc
Nejsvětějšího Srdce, který po něm následuje, to je naše vysvobození.
Mějte důvěru a neustávejte se modlit k naší dobré Matce, obětujíc
*) Den, kdy byla po sedm hodin v agónii.
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jí přítomnou zkoušku, aby ochraňovala náš dům. Je třeba děkovati
Bohu, že nám dává trpěti, i kdyby to bylo jen pro vzrůstání lásky,
kterou nese s sebou společné utrpení..."
Svému otci

9. června.

„Dnes v noci kašlala bez přestání po tři hodiny. Je to překrvení
plic nevím jakého původu. Což chce dobrý Bůh naplniti náš kalich
až po okraj ? Nevím proč, ale zatím co všechny tyto dny jsem byl
strašlivě smutný a neklidný, dnes ráno, po té hrozné noci, mám naopak velikou důvěru... Oddáváme se do rukou dobrého Boha. Jsou
to jediné bezpečné ruce. Staniž se jeho vůle !'"
12. června
„Jsou to velmi krušné hodiny! Dnes ráno nás již div neopustila: její
srdce bylo na pokraji svých sil. Díky pozoruhodnému počtu injekcí
se mi podařilo ji vzkřísiti. Podaří se mi to po druhé? Bez dobrého
Boha nezmůžeme nic, to je zřejmější než kdy jindy, a cítím se před
Ním jako nicota. Všichni se za ni znovu modlíme. V tom je má jediná naděje. Modlete se, modlete se za ni. Lékaři se považují za
pány nad stavem plic ; ale srdce se jim vymyká z moci : to znamená,,
že zůstáváme úplně v rukou Božích. To by bylo utěšivé, kdybychom
byli hodni podobné ochrany..."
17. června
„Půjde-li všechno dobře, možná, že bude možno ji převézti „do sanatoria" ode dneška za tři týdny... Co se týče maličkých, podržím
je u sebe jak bude možno nejdéle. Bude to mou útěchou v této
zkoušce... Nevrátí-li se na podzim, což je ostatně pravděpodobné,
budu se jistě musit od nich odloučiti. Pochopíte, jak bolestné pro
mne by bylo vidět, jak můj ubohý rodinný krb se takto najednou
rozpadá. Vidíme, že není u mne ani stínu nedůvěry. Vím, že mé děti
budou dokonale vychovány vámi a mými tchány, a svěřím vám je
bez jakékoli postranní myšlenky. Jsem naopak velmi šťasten, že tolik
milujete má drahá děcka; a jestliže mne jednou dobrý Bůh vezme
s této země, odejdu bez obav o n ě . . . "
Své matce, 25. června
„ . . . M ě l i jsme čtyři dny skutečně znamenité; než běda! Včerejšek
byl špatný a noc téměř beze spánku. Nechť má dobrý Bůh s námi
Řád 17, 1939
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smilování! Tuze ho proste. On sám něco může. Malé Marii se vede
obdivuhodně. Je bláznivě veselá. Mnoho se zabývá svou maminkou.
Chvílemi je nekonečně tklivá. Dobrý Bůh nemůže neviděti tyto výjevy, které mi vynucují slzy z očí.
Kromě toho jsem ve službě. Byl jsem ve službě včera a budu zítra.
Modlete se, má drahá maminečko. Naše nesnáz je veliká, to sama
vidíte. Pomáhejte nám zdáli, neboť vy můžete..."
Všechno podnikání, aby se našlo sanatorium, ztroskotalo: sanatoria,
která pečují o souchotináře, skýtala příliš mnoho nebezpečí pro nemocnou, která nebyla tuberkulosní, a ostatní sanatoria ji odmítala
přijmouti ze strachu, že by jí mohla být.
Svému otci, 27. června
„To všechno je tuze, tuze smutné, a já pokládám její stav za velmi
vážný, hlavně od té nové středeční krise ! . . . Tu jsem si řekl, že nám
zbývají již jen Lurdy... Při nejmenším svatá Panna neodmítne nás
přijmouti... Modlete se mnoho za nás, aby dobrý Bůh nám jasně
zjevil Svou Vůli. Přijmeme všechny zkoušky, které na nás bude chtíti
seslati; má-li však zvláštní úmysly, není třeba, abychom je bezděky
křížili..."
28. června
„Nemyslím, že by Lucy bylo dostatečně dobře, aby mohlo cestovati
dříve než v prvních dnech července. Vyčkávaje, připravuji vše pro
její převoz do Lurd. Protože všechno, co se pokoušíme sestaviti, ztroskotává . . . půjdeme tam dolů hledati uzdravení, které, jak se zdá, si
Bůh vyhražuje... Mám velkou naději, že svatá Panna nám pomůže
vykonati tuto cestu. Již od té doby, co jsme se rozhodli, je tu zřejmé
zlepšení."
Vskutku by se řeklo, že čím víc se vrší starosti, tím se jeho víra stává
mocnější. Nejen to mu hrozí, že každým okamžikem ztratí svou ženu, nýbrž i jeho matka již tři měsíce je sama těžce nemocná; jeho
dítě, kterému chybí mateřské mléko, mu působí tisíceré trápení; a
hle, viděli jsme, že krutou ironií jeho Dixmude, kterou zachránil, má
přejiti do jiných rukou v okamžiku svého vzlétnutí.
Pod tímto drtivým břemenem mu neuniká nejmenší reptání. Nepovoluje. Zápasí tváří v tvář protivníku za svůj rodinný krb i za Dixmude.
Jeden zápas nepoškozuje druhý; co záleží na tom, je-li třeba „ome-
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ziti na minimum jeho pobyt v Lurdech?" „Svatá Panna, pravil, nemá
mne zapotřebí, aby uzdravila Lucy. Ostatně od svého prvního vzletu
pomýšlím na to, učiniti vzdušnou pouť k její jeskyni."
Nevykoná tuto pouť stejně jako nepřelétl Atlantik a nepřestoupil
rovník. Odebere se dále a výše, blíž k Neposkvrněné Panně. Stopa,
kterou vyznačí ve vzduchoplavbě, i když to nebude ta, o které snil,
nebude proto méně památná, jestliže jeho země dovede užiti jeho
dědictví. Neboť on je z těch, kteří otvírají nové cesty a nikdy nedovrší svého úkolu, protože jsou — jak to velkolepě on sám řekl krátce
před svou smrtí „nekonečně na skladě".
Pátého srpna přibyli do Lurd, jeho žena a on. Rekonvalescence pokračovala tak urychleně od té chvíle, co přislíbili tuto pouť, že nenocná mohla kráčeti od jižní brány zahrad až k jeskyni a zde ušednouti. Sedmého ji zavedl do pisciny a téhož večera odcestoval, svěřujte ji do mé péče. Pršelo. Bylo jí zima pod stromy, když vyšla z ledové vody. Noc byla špatná. Objevil se znovu dusivý kašel. Jak jen
jsem se mohl setkati s doktorem Marchandem z přijímací kanceláře,
ihned jsem mu sdělil své obavy. Přistoupil na to, že prohlédne mou
snachu, a bylo domluveno, že mu ji přivedu, bude-li nazítří hezky,
kolem poledne.
Stalo se. Vyšetření, podrobné a pozorné, neobjevilo nic abnormálního: nic na plících, nic na srdci, věc ještě podivnější. Ani nejmenší
stopy po vadách, které po dvakrát, v březnu a v červnu, málem způsobily smrt, a které čtyři lékaři před nedávnem svorně prohlásili za
nevyléčitelné. Kašel, poslední stopa zhojeného zla, zmizel velmi
rychle, zatím co váha nemocné rychle stoupala. Po týdnu přibyla
o pět kilo a po třech týdnech o dvanáct dalších. Vzezření zdraví se
očividně vracelo. V září, po návratu, radiografie potvrdila diagnosu
doktora Marchanda; a toto srdce, které jakákoli těžká nemoc měla
přivésti do zkázy, sneslo, aniž podlehlo, v říjnu a listopadu čtyřicetitřídenní tyfus!
Pro nás, jako pro Jana du Plessis, zázrak, ještě zázračnější než zázrak z druhého března, je naprosto mimo pochybnost: vyléčení nezhojitelných vad nastalo v Lurdech, sedmého srpna, v piscině, milosrdnou mocí Neposkvrněné Panny.
Je potřebí mluviti o vděčnosti toho, který tam dole v Cuersu pozdravoval s každou poštou nové pokroky s tolikerou radostí? „Ano, Svatá
Panna je dobrá a moje srdce má svátek, když mi vypravujete o svých
hrdinstvích. Ano, zajisté to byly Lurdy, kterých vám bylo třeba a
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kterých si Bůh přál... Nemohu se již dočkati, až budu moci jít poděkovali svaté Panně... Poděkujte jí za nás oba. Byli jsme obdarováni nad všechny své největší naděje..." To je refrén všech
jeho dopisů; a dal sloužiti mše, mnoho mší děkovných a za duše
v Očistci.
Ostatní je známo, i jak — po tom, když byl od Boha obdržel záchranu své rodiny — obdržel také, čtyři měsíce nato, od svých představených záchranu své vzducholodi. Několik dní po tomto svém posledním vítězství opustil se svou rodinou místa, na kterých byl tolik
trpěl, ale tak mnoho získal před Bohem ze svého utrpení; a usadil
se u Toulonu, vedle pevnosti a kaple svaté Markéty, v jedné z četných „campagnes" tohoto okouzlujícího pobřeží, v skromném, ale
slunném a pokojném obydlí, zvaném La Majulou.
Jeden slib mu přece zbývalo vyplniti. Slíbil, uzdraví-li se jeho žena,
že půjde pěšky ze svého domu do Lurd ; a od té doby se marne snažil
zaříditi si dovolenou k tak dlouhé pouti. Bylo třeba dvaceti dní.
Avšak v jeho pracovitém životě nebylo mu snadno nalézti dvacet po
sobě jdoucích dní. Státní povinnosti byly přede vším. Musel vyčkati
rok, než se mu naskytla příležitost vyplniti co slíbil. Přece přišla,
a on se jí chopil.
Bylo to sedmnáctého května v šest hodin ráno, kdy se vydal na
cestu. Měl před sebou 520 kilometrů : zdolal jse v patnácti dnech —
z toho byly dva dny oddechu v Garcassonne — modle se, trpě, kaje
se, umrtvuje se a v i v nejhorším případě se směje po celou cestu.
Neboť jestliže chůze, jak pravil, je příznivější kajícnosti než rozjímání, je to kajícnost zhusta směšná a zavdávající příčinu k psychologickým zkušenostem zřídka se vyskytujícím mimo ni. „Existují
pitomoučká pokušení pro poutníka, který se plouží podél železnice,
psal své ženě třetího dne; a též přiznávám, že — abych si prohlédl
Arles — zdržel jsem se tu dobře dvacet čtyři hodiny. Ale tady není
cíl." A po dvou dnech, v Montpellieru, píše: „Každého večera se
ptám, budu-li míti sílu jiti dále, a mé únavy nepřibývá, puzen silou
nikterak tajemnou, uháním zcela čiperně hlavní silnicí... Proste
dobrého Boha, aby mé černé boty vydržely." Cerné nevydržely a
hnědé ho tlačí. Nevadí: jde stále.
„Poutník není k poznání, deštník, černé brýle, vak na zádech, balík
se střevíci vpředu. Deštník se přerazil ve dvé hned prvního dne a je
spraven několika provázky! Přidejte kapesník pod čepicí. Při jeho
spatření pociťují lidé různé city od nej čistšího plesání až k nezakrý-
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vane hrůze. On, za svými zamhlenými skly se baví. Malé rozptýlení!"
Devátého dne v Carcassone je považován za pobudu.
„Když jsem sem včera přišel, nějaká dosti dobře oblečená osoba,
zřejmě komunistický agent, mne ihned pokládala za ruského nihilistu
na štíru se zákony a přišla rozjařeně ke mně, pravíc: — Bezpochyby
hledáte Bursu práce ? Když jisem mu odpověděl že ne, dodal : — Bezpochyby jste dělník bez zaměstnání; přijměte něco peněz. A nabízel
mi hrst špinavých bankovek! Kdybychom jenom my, kteří nejsme
komunisty, kdybychom si počínali takto!" Po druhé na něm vymáhali dva četníci, aby jim ukázal své listiny a on měl ty největší možné potíže, aby jim dokázal, že je opravdu leutenantem válečného
loďstva a poutníkem Panny Marie. Ještě štěstí, že jeho papíry byly
v pořádku a fotografie téměř podobná.
Spí v hospodě jakou najde, ve světnici nebo na seníku. „Doufám, že
dnes večer v Saint-Gaudensu, píše třináctého dne, mne budou chtíti
přijmouti v hotelech; než chápu, že váhají, neboť jsem skutečně odpuzující! To patří k pouti." V předvečer, v Sainte-Croix-Volvestre
našel poutník nocleh pod střechou mlynáře, pana Aribata Bernarda.
Přijda do Lurd, koupil vzpomínku pro své hostitele, jejichž dobrotivé a srdečné přijetí ho dojalo, a poslal jim ji se slůvkem poděkování na visitce.
Přišel do Lurd ve středu dne 31. května v jedenáct hodin dopoledne,
přijímal nazítří, ponořoval nemocné do pisciny jako dobrovolný
nosič; sám se do ní ponořil, a splniv svůj slib s horoucím srdcem,
vrátil se do Toulonu po železnici.
Jen jednou, osmého září 1923, se vrátil na břeh Gavy vzdáti díky
Panně Marii, posloužiti jejím nemocným, „napiti se a umýti se"
v její studni, pomodliti se se zkříženýma rukama před její jeskyní,
zapáliti tam svíčky, vzývati Nejsvětější Svátost. Načež se vydal na
svůj let k nebesům, pod korouhví Nejsvětějšího Srdce a Francie, aby
pokračoval v svém hrdinském úkolu, očekávaje, že se „vznese ještě
výše" na křídlech blesku, a — vychází-li pravda z dětinných rtů —
že „vejde do ráje".1

*) „Dal cielo do ve era, volo piu alto ancora e anda in
( . . . " — „Z nebes, kde byl, se vznesl ještě výše a vešel do r á j e . . . " (Dopis, psaný dětem velitele du Plessise v lednu 1924 mladým Vassallo, dítětem ze Sciacca — sicilské vesnice, u které v moři bylo nalezeno tělo velitele Dixmude.)
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Poznámky
P e d r o C a l d e r o n de la B a r c a : Ž i v o t j e s e n
V Calderonovi, největším dramatickém básníku španělského baroka, najdeme vždy
jednu ústřední snahu: všeho klamného smyslového žáru tohoto světa použít k oslavě světa nadsmyslného. Cílem, o který usiluje, je mu pohled dovnitř, jeho dramata
jsou dramata duše. Život smyslů nemá většího významu a větší ceny než sen. Toť
morálka Calderonovy hry „La vida es sueňo" — „Život je sen", kterou v krátkém
překladu Jindřicha Hořejšího uvedla činohra Národního divadla na scéně divadla
Stavovského. Jak to říká Segismundo: „Život, to je přelud jen, hříčka vln a světel,
stínů, všecko v nás i kolem nás, všecko to je pouhý sen, i sny naše nic než sen."
Dostat se z tohoto nebezpečného fikcionalismu lze jen objektivací snu mravní hodnotou, dobrem. Je nutno poslechnout hlasu nebes, který vzývá: „Nesnít, žít však
pro bratrství, nesobectví, spravedlnost." Křesťanství přemáhá fatalismus.
Podobenství o králi Basiliovi, který uvěří věštbě hvězd, že jeho syn, princ Segismundo, stane se záhubou říše a dá jej proto uvěznit v pustině, mění se v otřesnou moralitu v okamžiku, kdy král, v pochybách nad oprávněností svého jednání,
nechává procitnout svého syna po předchozím omámení v nádheře a moci královské.
Tato zkouška není spravedlivá a proto se zhroutí: rozdrcená osobnost a obnažené
nervy uzrávají okamžitě v krutost a despotičnost. Svět smyslů narkotisuje znovu
své nebezpečí, které procitá s vědomím, že vše bylo jenom snem. Z tohoto poznání rodí se poznání nové: jenom vítězstvím nad sebou samým, jenom cestou
do sebe lze dospěti k vítězství nad světem, nad osudem. Princ, osvobozen vzbouřenci, ujímá se znovu vlády, vítězí nad otcem, aby se mu pokořil, aby naplnil sen
milionů, aby vládl láskou. Mravní řád Calderonův je katolický.
Dát této mnohovýznamné hře, o jejíž výklad pokoušel se stejně romantismus
jako symbolismus, ilusionismus a fikcionalismus, jevištní tvar, není úkolem snadným. Obstál-li režisér Dostál čestně, až na několik lapsů laciné romantické ražby,
je to zásluhou jeho inteligence. Dostalo se mu ostatně skvělé opory ve výpravě
Mužikově, která krásně zhmotnila prostor snu. Eduard Kohort ztělesnil Segismunda
se vzácnou pokorou umělce a s hlubokým porozuměním pro barokní pathos Calderonova verše i jeho básnický a ethický obsah. Většina ostatních herců rozbíjela
své úsilí již na samotém úskalí recitace veršů, členíc je jenom mechanicky a nikoliv také podle smyslu. Celek však byl mohutným dokladem, že česká divadelní
kultura může se s úspěchem pokoušet i o úkoly nejnesnadnější.
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Jan Rey

Ostrčilovy »Kunálovy oči«
Svých šedesátin se Otakar Ostrčil nedožil, odešed předčasně od svého díla skladatelského i dirigentského. Připomněla-li Společnost Otakara Ostrčila výročí jeho
60. narozenin řadou oslavných a pietních podniků, připomněla tím bolestnou ztrátu
osobnosti v české moderní hudbě z nejvýznamnější ch. „Kunálovy oči", „Česká legenda vánoční", „Poupě", „Legenda z Erinu", „Křížová cesta", „Honzovo království"
patří k nejosobitějším projevům české hudby posledního třicítiletí. Připojíme-li
k tomu patnáctiletou činnost dirigenta a šéfa opery Národního divadla v Praze,
kdy reportoir byl budován velkoryse a zvlášť pro českou hudbu monumentálně a
kdy zvláště jako dirigent pracoval Ostrčil s neuvěřitelnou intensitou a kapacitou
(svědčí o tom pohled na repertoir Národního divadla v letech 1919—1935), vystoupí před našima očima osobnost Ostrčilova jako tvůrce vysoké mravní a umělecké úrovně. Pochopíme pak současně, jaké potíže a překážky, často velmi zavilé
a zlomyslné musil překonávat. I na tomto bolestném rubu jeho činnosti můžeme
si změřit Ostrčilovu velikost.
Národní divadlo uctilo památku svého bývalého šéfa opery novým nastudováním
jeho „Kunálových očí", jež naposledy řídil skladatel sám o svých padesátinách.
Dílo

mládí Ostrčilova

(operu dokončil skladatel ještě ne třicetiletý)

nese vše-

chny znaky mravní i umělecké velikosti svého tvůrce. Ona devisa Ostrčilova života, překonávat všechnu zlobu a malost života čistotou mravní, prohloubením poznání a odvahou k oběti, jež má svůj úběžník až v Tolstojovském neodpírání zlu
(viz „Honzovo království"), mluví jasně i z této Zeyerovské předlohy „Kunálových očí". Také zde Kunála podrobí se nespravedlnosti a obětuje svůj zrak, věda
dobře, že zrak vnitřní vede jej k překonání lásky sobecké láskou boží. Dramatický
moment nastupuje tam, kde smyslnost a vášeň poznávají, že ani zloba a zločin
neotřesou jasem a klidem mravního světa.
Slohové zvládnutí a dramatická výstavba Ostrčilovy hudby jsou ve své době
průbojem, mezníkem nejen operní dramatické hudby naší, nýbrž i do jisté míry
světové (srovnej Debussyho, Strausse). Hudba tu vyprošťuje libreto z exotického
(indického) prostředí a předvádí postavy jako symboly, jako bytosti čistě lidské,
jako pojmy a hodnoty mravní. Nové pojetí melodie, dnes běžné, vede tu hlasy
v horizontální polyfonii, harmonie, nikde nepřekročujíc nejpřísnějších zákonů hudby, dospívá tu k novému výrazu. Přes svou odtažitost zůstává však hudební drama
Ostrčilovo reálným a ve své dramatičnosti dospívá až k výsostné proměně sboru
v dramatis personu. Činit drobné výtky těm, kdož se o toto představení zasloužili,
bylo by hříchem v době, kdy reprodukční úroveň trpívá tolik náladovou libovůlí
při výkladu partitury. Zdeněk Chalabala (dirigent)„ F. Pujman (režisér), Fr. Zelenka

(výtvarník)

spolu se zpěváky (Gleich, Munclinger, Višegonov, Celerin) a

zpěvačkami (Krásová, Nordenová, Sudíková) zaslouží si uznání a díků,
Jan Rey
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Almanach Moravskoslezského
výtvarných

sdružení

umělců

Almanach Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců v Mor. Ostravě, vyšlý
o vánocích, je vlastně torsem velké publikace zamýšlené k dvacetiletému trvání
republiky. Hospodářské poměry přiměly pak vydavatele k tomu, aby slevili z bohatosti této publikace a omezili se kromě textové části na nejnutnější reprodukce,
charakterisující co nejstručněji jednotlivé členy sdružení. Nicméně i tak má Almanach svou cenu jako doklad pozoruhodné kulturní práce regionalistické, která
právě na Ostravsku a v opavském SlezskuVavříka j.), i české umění výtvarné bylo
obohaceno několika výraznými zjevy pocházejícími z tohoto kraje. Po malíři starší
generace Držkovicovi nastupují zjevy tak slibné, jako je B. Dvorský, J. Šrámek,
J. V. Sládek, A. Kučera, které tvořily osu výtvarnického života na Ostravsku. Ačkoliv dnes není Mor.-sl. sdružení výtvarných umělců jediným tamějším uměleckým
spolkem, majíc svého rivala v odštěpeném VUMO, přece přítomný Almanach zhruba zachycuje profil výtvarnické práce- Několik studií v úvodu Almanachu výslovně
a věcně správně zhodnocuje význam regionalismu v kultuře, jenž kromě zajímavého a potřebného rozšíření rejstříku celonárodní kulturní tvorby má svou cenu
v tom, že soustřeďuje bezprostředněji zájem obecenstva k umění a usnadňuje mu
přístup k pochopení podstaty umění, umělecké

formy a uměleckého

nazírání.

Hlavně s tohoto hlediska vítáme sympaticky řečený Almanach a při té příležitosti
přejeme MSVU zdar v práci, kterou bude užitečno sledovat a svým zájmem podporovat,
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SBÍRKY BÁSNICKÉ:
František

Lazecký:

Kříže
Krutá chemie
Odění královské
Václav
Renč:
Jitření .
Josef
Kostohryz:
Prameny ústí
BohuslavReynek:
Setba samot

K 18.—
K 15.—
K 18.—
K 17.—
K

9.—

K

5.—

ESSAYE A PROSA NAUKOVÁ:
František

Lazecký:

Pro mou zemi
Vladaři
Stavovská myšlenka. Sborník, redigoval
dr. Stan. Berounský
O Josefu Pekařovi. Sborník, redigoval doc.
dr. Rud. Holinka
Theodor
H a e c k e r:
Křesťan a dějiny
Jaroslav
Durych:
Katechismus práce
Erbovní knížka la rok 1935
Erbovní knížka na rok 1936 (rozebráno)
Erbovní knížka na rok 1937
Erbovní knížka na rok 1938
Lanckn.
B.
Schwarzenberg:
Španělský deník a zrození revolucí.
2. rozšiř, vydání s předmluvou prof. dr.
Josefa Pekaře

K 9.—
K 12.—
K 18.—
K 50.—
K 18.—
K 4.—
K 18.—
K 21.—
K 18.—

K 25.—

Řád, Praha II, V á c l a v s k á ul. 12.

Věčně živé severské umění dýše z plnokrevných románových
děl laureátky Nobelovy ceny

SIGRID

UNDSETOVÉ

V souboru románů z moderního
právě skvělá novinka

života

vyšla

VĚRNÁ MANŽELKA
Román o manželství s realisticky pronikavou a podrobnou
drobnokresbou všedního života. 2. vydání. Stran 404. Brož.
K 45.—, v plátně K 60.—, v poloperg. K 70.—
IDA ALŽBĚTA
Oslava hrdinné ženy a matky. Stran 560. Cena brož. K 48.—,
váz. v plátně K 63.—, váz. v pergamenu K 68.—.
JENNY
Román umělkyně, který autorka sama v Římě prožila. Stran
374. Brož. K 36.—, váz. v plátně K 51.—, v poloperg. K 56.—.
JARO
Nejčtenější moderní román Sigrid Undsetové. Již 5. vydání.
Stran 456. Brož. K 33.—, váz. v plátně K 48.—, v poloperg.
K 53.—.
D v a v e l k o l e p é h i s t o r i c k é r o m á n y ze s t ř e d o v ě kého Norska:
KRISTINA VAVŘINCOVÁ
Odměněno Nobelovou cenou r. 1928. Díl I.: V ě n e c , stran 476.
Cena brož. K 45.—, váz. v plátně K 60.—, v poloperg. K 65.—.
Díl II. : P a n í , 2 svazky, 652 stran. Cena brož. K 60.—, vaz.
v plátně K 80.—, v poloperg. K 90.—. Díl III.: K ř í ž , 2 svazky, 744 str: Cena brož. K 69.—, váz. v plátně K 99.—, v poloperg. K 109.—.
OLAV AUDUNSSÖN
Umělecky vyvážený protějšek k epopeji o Kristině. Díl I.:
502 str. Brož. K 45.—, váz. v plátně K 60.—, v poloperg.
K 65.—. Díl II.: 382 stran. Brož. K 36.—, váz. v plátně K
51.—, v poloperg. K 56.—. Díl III.: 332 stran. Brož. K33.—
váz. v plátně K 48.—, v poloperg. K 53.—. Díl IV.: 472 stran.
Brož. K 42.—, váz. v plátně K 57.—, v poloperg. K 62.—.
U knihkupců.
Nakladatelství „Vyšehrad" s. s r. o.? Praha II. Václavská ul 12.
Vyšlo 19. IV. 1939. -

Dohlédací pošt úřad Praha 25.

