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ROZŠIŘUJTE

Ř ÁD A K N I H Y

ŘÁDU!

Tíha země
František Hrubín
Skřivan až k slunci zdvíhá hlínu,
drolí se v píseň tisícerou
v jásavém utkvění a k nám
se neodváží snad.
Jak v nocích bez tebe, má lásko,
tu tíhu země zvážit mám —
a tobě nezpívat!
Do starých studní hvězdy stáhla,
až víčka roubení se chvějí
nad studenýma očima
a cikád zpěv zní blíž.
Na hebký prach ji drtí výška
pod křídlem ptačím. Jdoucí, má,
jak já ji cítím, slyš:
Praménky prstů nabírána
světlými proudy nohou stéká
a padá bílým splavem zad
do tvého myšlení
a dechem tvým do mého dechu ústí
zdvíhajíc nás — a jedenkrát
nad námi zkamení.

U srdce tvého
Tvé ruce jako misky vah
váží můj osud.
Ať dobře zváží! Na poplach
tma bije dosud
a z koutů smrti volá k nám
zchudlého ďábla.
Mám tvoji lásku, mám ji, mám,
i kdyby zábla!
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Zotvíralas mne ze všech stran
na světlo denní
a nechala jsi dokořán
mé zpustošení.
Zve noc a vichry zapřahá
na konci všeho.
Neodcházej, jsem do naha
u srdce tvého!

Vesnický hřbitov
František Lazecký
Už za několik dnů vozy naložené vysoko obilím budou se kymácet
po kamenitých cestách jako veliké archy, nápravy budou skřípat a
kola co chvíli narazí na kámen, z něhož vyšlehne jiskra, bledá a
modrá jako hvězda na ranním nebi. Od obzoru k obzoru všechno je
oheň a zlato. Plameny šlehají svými vrcholky téměř až k samotné
obloze. Od obzoru k obzoru hospodář mává kosou, požínaje plameny,
které se vztyčují a praskají, opět poléhávají, přelévají se přes sebe
a nakonec se shlukují v celá přadena, pro něž již jsou přichystány
vozy pod kůlnou. Naloží se zlatem a ohněm tak, že divdiv se nevznítí
pod takovou žhavostí. Každou chvíli se dá cekat, že vzletí jak obrov
ští ptáci na křídlech ohně do nesmírných sýpek prostoru.
Neboť praví hospodář:
„Nestavěl jsem nadarmo sýpky a nenechával v potu tváře zasévat
zrno do země, kterou jsem obdělal. Je čas, bych zvážil úrodu, oddělil
slámu od zrna a zrno od plev. Co nesklidím, zůstane venku až do té
doby, dokud nepustím na zem strašlivé draky a dokud nesejmu je
jich pouta. Pustím na zem ty služebníky drsné v podobě podzimních
větrů, aby všechno rozsápali a rozmetali do čtyř světových stran a
vyklidili tak zemi pro příští setbu. Učiním ze služebníků drsných
služebníky poslušné a pracovité.
Potom dám vynésti pluhy z kůlen, pluhy modrých a stříbrných
radlic, a povolám všechny muže, aby zapřáhli do nich statné selské
koně, koně grošované, krávy loudavé i moudré voly, bílé a hnědé,
kteří velikými rohy rozrážejí vichry a za několik dnů od obzoru
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k obzoru obrátí všechnu hlínu země. A potom vyzvu rozsévače, aby
velikými vzmachy, podobnými vzmachům ženců, uvrhli do hlíny
semeno."
Mezi vzmachem rozsévače a gestem žence je uzavřen život zde na
zemi. Mezi narozením a smrtí. Setba a žeň, toť dvě naše základní
gesta, z nichž jedno odpovídá druhému, jako si odpovídají dva bře
hy, mezi nimiž bouří moře života.
Jako černý, obrácený otazník odrážel se od modrobílé oblohy pták
sedící na plotě. Kovově lesklo se jeho peří a zobák natahoval
proti plamenům obilí. Cítil dešť z větru vanoucího od západu nad
vesnicí, kde pohyboval sotva znatelně vršky stromů, jejichž listí se
lesklo, jako by bylo vytepáno z bronzu a stříbra.
Nikde nebylo ani mráčku, ale kdo ví, co cítí a vidí ti svobodní
obyvatelé vzduchu. Vědí asi o blížící se bouři zrovna tak, jako lidé
pociťují otřesy země dlouhý čas před výbuchem sopky nebo psi tuší
blížící se smrt svého pána.
Pták seděl bez hnutí. Krk měl natažený a zobák otevřený proti
větru. Když jsem se k němu přiblížil na tři délky lidské ruky, vydal
ze sebe žalostný skřek, roztáhl bleskurychle křídla a s hlasitým
frčením letěl přes plameny obilí. Zprvu kovově černý, měnil se pak
do krvavé červeně a mědi, že se podobal ptáku ohniváku, a na konec
byl celý zlatý, takže úplně splynul se žlutými vlnami klasů. Napo
sledy jsem ho ještě spatřil nad okrajem země stoupajícího výš a výš
k modrým nebesům v podobě bílé skvrny, která mi připomínala
holubici.
Zůstal jsem stát na místě, jako bych vrostl nohama do země.
Ten pták mne poděsil. Nikdy jsem v rodném kraji podobného
neviděl. Připomněl mi něco velmi bolestného, co se teď ve mně
otevřelo jak mokvající rána. Chvíli jsem měl pocit, že sedí na mých
prsou, zatíná do nich drápy, drásá mi kůži a mocným zobákem
klove tam, kde bušilo mé srdce.
A náhle jsem si vzpomněl, že to je ten pták z legendy, kterou nám
vyprávěl otec jednoho předžňového večera. Musím říci, že tenkráte
jsem v jeho vyprávění to podstatné nechápal. Zajímalo mne jako
zvláštnost mého kraje, jako jeden z těch příběhů upředených lidovou
obrazností, jimž tak rádi nasloucháme pro jadrnou a čistou mluvu,
která se na nich tříbila po celé věky. Nechápal jsem ani to, že pouze
moudrost utváří řeč, činí ji jadrnou a prostou, a že to vlastně ona
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mluví k nám z příběhů a dějů těch legend, kolujících ještě dnes
v některých zapadlých krajích mezi lidem.
Byli jsme všichni v jizbě osvětlené řídkým světlem petrolejové
lampy, při němž maminka chystala večeři. Je to už dávno, ale pa
matuji se, že toho roku byla krásná úroda. Za večerů, po práci mlu
vilo se ponejvíce o tom, jaké bude v příštích dnech počasí, kdy se
začne kosit rež, kdy ovsy, a jak se to všechno dostane pod střechu.
Všechna znamení povětrnosti přišla na přetřes, záře západu, vítr,
ranní a večerní mlhy, pranostiky a kalendáře, všechny zkušenosti
nasbírané venkovany za staletí, přecházející do krve a tou s jednoho
pokolení na druhé. Mysl venkovana je naplněna živly a živly je pro
sáklé i každé jeho slovo. Živly vyživují též jeho písně. „Poznám po
první větě člověka, který nesáhl na hroudu. Jeho řec je matná, bez
váhy, sype se jako piliny padající z děravého pytle,“ řekl mi kdysi
jeden starý vesnický kněz. Všechno ukazovalo, že dostaneme několik
deštivých dnů. Ke všemu ještě otec už téměř za tmy slyšel za stodo
lou křičet hylvu. To je jméno ptáka, které jsem dosud v žádném
přírodopise nenašel, nikdy jsem jej neviděl, ačkoliv o každých žních
před bouří jsem jej slýchával křičet skřekem táhlým a naříkavým
odněkud z obilí nebo blízko za stodolou.
,,Je to ale děsný křik,“ poznamenal někdo z nás.
„Člověk se až otřese hrůzou, když jde večer sám přes pole a zne
nadání zrovna vedle sebe zaslechne jeho hlas. Jako by vám vrazil
někdo nůž mezi lopatky,“ dodal jiný.
„Nebo jako byste slyšeli plakat a naříkat pohozené malé děcko.“
„A víte, proč tak křičí?“ zeptal se náhle otec, když řeč o tom po
divném ptáku byla právě v nejlepším.
A protože to nemohl nikdo říci a všichni si to přáli vědět, vypra
voval nám tuto legendu:
„Když Kristus Pán umíral na kříži na Hoře Kalvarii za velikých
muk a veliké žízně, krev z jeho ran kapala dolů na kameny k no
hám Panny Marie. Byla to tak hrozná podívaná na Ukřižovaného,
že i obloha se zatměla, jako by samo nebe trpělo jeho bolestí. I
všichni ptáci, co jich bylo daleko široko, umlkli a schovali se do
svých skrýší, jako by věděli, že se něco velikého děje. Nikdo z nich
s e neodvážil ani vystrčit zobák, ani se podívat na umírajícího Pána
Ježíše. Kdyby jen jeden z nich zapípnul! A všude bylo ticho. Jako
by celý svět v tu chvíli se proměnil v kámen. Jediná hylva se odvá
žila vylézt ze svého úkrytu a přiletěla až k samému kříži, usedla pod
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ním, otevřela zobák a chytala do něho krev, která kapala z ran
Pána Krista.
A od té doby má pořád žízeň. Když jde na dešť, křičí takovým
hlasem, jako by někdo strašlivě naříkal.“
Když otec domluvil, podíval se na mne pronikavým pohledem. Byl
ostrý jak ocelový meč. Jeho seknutí proletělo prostorem tak rychle,
že jsem viděl modrý zášleh ostří a pocítil vůni spáleného vzduchu.
Jako bych měl s tím ptákem a jeho příběhem něco společného!
V
jizbě bylo ticho. To až sem doléhalo mlčení světa z té třetí ho
diny velkopáteční, o níž před chvílí otec vyprávěl. Ale jak mi tlouklo
srdce v tom tichu.
Onen příběh i večer, kdy byl vyprávěn, připomněl mi dnes ten
černý pták, prchající v modré obloze nad hořícími ovsy. Byl kdysi
pro mne záhadou i se svým podivným jménem, jímž ho jmenovali
lidé tohoto kraje, ale dnes najednou, naprosto neočekávaně, jsem
ho spatřil tváří v tvář, skutečného a živého. Ten pták na plotě, to
byl on. Ano, byl to on. Jsem si tím jist.
Kráčel jsem po mezi sotva znatelné pod nakloněným obilím a
připadalo mi, že jdu po vlnách vzdutého moře rozlitého přes okolní
návrší daleko dolů do kraje. Sta lidí se na ně vrhalo, aby je zkrotili
a zchlácholili. Za jednu dvě neděle zbudou tu jen klidné plochy
plavých strnisek, protkaných zelení jetelin a brambořišť, a se vším
si budou hrát růžové prsty podzimního slunce. Dálky se otevrou, do
cela blízko se objeví hory, od severu sem vpadnou větry a deště, ale
to už zde dávno nebudu. Nebudu? Což nejsem zde přítomen v každé
vteřině od té doby, co jsem odešel? Pravda, jižní Čechy jsou krásný
kraj. Zamiloval jsem si tak trochu to větší město, kde jsem pobyl
téměř patnáct roků jako malý úředník berní správy. Je to skoro můj
druhý domov. Ale odejděte třeba za devatery hory, vyplujte za sed
mero moří, mějte domy a paláce v cizině, domov vám na konec je
diný zůstane.
Ještě dnes a zítra mám kdy vyřídit svou věc. Tolik mne to mučí.
Hle, nová bolest, svazující mne s rodným krajem. Kolik jich ještě
bude? Ale co jsou mé bolesti proti těm bědám, které se ještě přivalí
na můj domov, na slezskou zemi. Možná, že za několik měsíců bude
k nepoznání. Prochází stále mezi dlouhými dny úzkosti a krátkými
okamžiky svobodného výdechu, a přece, je tu i většina mých ra
dostí: celé mé dětství, jeho slunné dny, matčina něha, otcova drsná
péče a jeho statečný zápas uprostřed živlů, blažený výdech zemřelých
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našeho rodu, kteří spí pod hlínou svatého pole. . . Jak bych na ni
mohl zapomenout? Nedaroval mi Bůh i ty mé bolesti, abych byl
s domovem spojen ještě úžeji? A skrze domov s Ním, který ví, co
koná.
Vím, jeden trpíme pro druhého a v té bolesti přispíváme k jeho
očištění a vykoupení. Tu nám podává příklad sám Vykupitel, sdíle
jící se s námi o své utrpení a jeho moc. Zde je rovnováha světa.
Pro ni byl položen na zem, bezbranný, hlavou nejníže jak jen možno,
ale obrácenou k nebesům, otrhán se šatů, přibit na kříž a potom vy
zdvižen nahoru mezi stromy, oblaka a hvězdy. Říkejte si, co chcete,
vyhýbejte se jí jak chcete, ta rovnováha nás hledá. Myslíte si, že ji
obelstíte? Konec konců, všichni jsme pokoušeni, ustavičně pokoušeni,
abychom jí unikli. Ale právě na útěku jsme zaskočeni, a ještě
k tomu tam, kde toho nejméně očekáváme. Právě tak jsem byl zasko
čen sám. Už se mi zdálo, že je všechno vyřízeno, že jsem se ze všeho
vyzul. To víte, člověk má krátkou pamět, a já nejsem lepší ostatních.
Ale dnes je všechno jiné. Už se mi nechce utíkat bezhlavě do prázd
na. Zůstanu, děj se co děj.
Ostatně, má věc je hodně zašmodrchaná. Uzel, který nemohu roz
vázat. A přetít jej, to není v mé moci. Musím cekat, až to za mne
bude uděláno. Jsem tu skoro již čtyři neděle na dovolené a dosud
všechny mé pokusy byly marné. Pokoušel jsem se súčtovat s tou věcí
den jak den, neděli co neděli, ale každého dne večer mi nezbylo,
než opět říci: Snad zítra. Nebo: jistě zítra.
Na pohled je to všechno tak jednoduché. Ale sítě, kterými vás
opředou okolnosti, vám brání udělat rozhodný krok. Dokud se toho
neodvážíte, je všechna námaha zbytečná. Dokud —
Dokud třeba nepožádáte hrobníka o klíce k hřbitovním vrátkům, za
nimiž ve svaté hlíně je pochován váš otec. Nevyjadřuji to ani zda
leka správně, říkáme-li slovo „pochován“ , neboť on tam bydlí pod
střechou pokoje. Pravda, je to tak prosté, zajít k hrobníkovi a vy
zvednout u něho klíc. Maličkost. A právě v té to vězí.
Je to tak: chcete se tam dostat bez hrobníka a bez jeho klíce,
aby se o tom nikdo nedověděl. Sám, v nestřežené chvíli, kdy je tam
pokoj a mír, nerušený ani jediným zašeptaným lidským slůvkem
nebo krokem. Aby nikdo nebyl při vašem setkání s člověkem, s kte
rým si máte něco důvěrného říci. Chtěli jste hovořit o té věci, o níž
jste se svým otcem za jeho života neměli kdy promluvit, odpovědět
na jeho otázku, kterou jste kdysi nechali bez odpovědi, oplatit las
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kavý pohled nebo posunek, přisvědčit a přiznat se k něčemu, smí
řit se s ním a odprosit ho za nějaký neblahý a nerozvážný čin
z mládí. To musí být bezpodmínečně vykonáno.
Víte sami, že nikdo není bez viny před svým otcem. Kdo se to
odváží tvrdit? A ta vina vás pálí jak oheň. Zvláště teď, po jeho
smrti. Jako by někdo vaší hrudí táhl plamen zubatý a ostrý jak
čerstvě nabroušená pila. Teď nahoru až k jazyku, a teď zase dolů
k bránici, a potom znovu vzhůru. Je to tak hrozné, slyšet bez pře
stání její skřipot a naříkání. A vy nebudete mít pokoje, dokud ne
přijdete otce odprosit. Jinak není pro vás usmíření nikde a nikdy.
Taková je ta má věc. Přišel jsem domů s otcem se smířit. Od
mých osmnácti let bylo mezi námi jakési napětí. Tajný a tichý boj,
za to ale boj neúprosný. Jeden z nás v něm musel být poražen.
Jeden z nás? Kdo vyhrál už spor proti svému otci? Kdo může říci,
že vedl takovou při spravedlivě?
Byl jsem v tom sporu poražen už deset roků před otcovou smrtí,
ale za živý svět bych se k porážce nebyl přiznal. Otec mi nikdy ne
dal znát své vítězství, nikdy by na mně nebyl vymáhal přiznání pro
hry. Ale hned od prvního okamžiku porážky jsem věděl, že to musím
udělat. Neboť na tom, zdali to udělám či ne, záviselo úplné smíření
mezi námi a také všechno ostatní. Bojoval jsem potom už jenom
sám se sebou, se svou hrdostí a studem, jak jsem si namlouval,
ačkoliv to nebyla než vytáčka, mající zakrýt mou pýchu. Jak často
pleteme hrdost a pýchu dohromady. Stačí tak málo a druhá zaskočí
prvou, aby zaujala její místo. Snad nikde není skok tak náhlý do
propasti hříchu jako zde.
Bylo třeba otcova zranění, jeho dlouhé nemoci a smrti, abych
v tom druhém boji zvítězil, aby byly otevřeny zámky od mých úst
a mého tajemství. Od mého přiznání a sklonění se. Čím splatím
tento výkup? Jakým utrpením? Ale není v mých silách o tom roz
hodovat. Jedinou mou útěchou nyní je, že vím komu mám za to
každého dne děkovat.
Otče, cesta je volná. V mém srdci je jasno. Přicházím vám říci,
co nemohu již déle skrývat. Chtěl bych vám všechno povědět, ale
překážka tak nenadalá mi v tom brání, neboť k vám na hřbitov
mohu vejiti pouze tehdy, až najdu hřbitovní branku otevřenou, jen
pro mne otevřenou. Až přijde chvíle, kdy mi sám pokynete tímto
znamením. Kolikrát jsem se již pokoušel v minulých dnech před
stoupit před váš hrob, ale vždy marně. Vždycky jsem našel hřbitovní
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branku zamčenou a přece jsem tak dobře věděl, že ještě nedávno
tam procházeli lidé a děti. Poznával jsem to podle čerstvých kytic
a květin na hrobech, i na vašem hrobě. Donesla je tam matka nebo
sestra, které jsem několikráte zahlédl v zahrádce s nůžkami v ruce
kráčet mezi záhony jiřin, měsíčků, hvězdic a keříčky božího dřevce.
Dnes je to snad můj poslední den, který pobudu ještě zde. Ne
pochybuji, že mi dáte znamení, na něž čekám. Závisí na tom můj
život. Potřebuji vědět, že jste mi odpustil!
Až do obličeje mi šlehaly klasy, praskaly a šustěly, zachycujíce se
drsnými osinami na mých šatech. Sem tam zapraštělo zlomené stéblo
a zakvílelo falešným tónem v harfě obilí. Kolem na polích, kde ještě
stály nepokosené rži a vlály hedvábné prapory ovsů, řinčely kosy,
lidé na sebe volali, utírali si s čela pot a povzbuzovali se jadrnými
slovy a vtipy. Přičiňovali se jak mohli, protože zítra je neděle, kdy
kosy odpočívají a je veliký hřích na ně sáhnout. Bílé a červené šátky
žen svítily mezi obilím a občas některý kosník, jak ve Slezsku říkají
žencům, zdvihl k ústům hnědý nebo modrý džbán a lokal z něho
zteplalý nápoj. V dálce se modraly lesy, za nimiž byl obzor zamlžen
chvěním horkého vzduchu, jiskřícího jak jemný křišťálový prášek,
před nímž bylo nutno přivírat oči. Stěží bylo vidět matné vrcholky
Beskyd a první vesnice v údolí se ztrácely v tetelení žáru.
Bylo po třetí hodině odpolední. Prostor nahoře byl rozžhavený do
běla a stříbra. Podobal se roztaženým křídlům obrovského holuba,
jenž stojí nepohnutě ve vzduchu a sotva postřehnutelně jimi váží
výšku. Nebylo možno tam do těch hloubek nahlížet bez nebezpečí
oslepnutí. Nahoře žhavá běl a dole tekoucí zlato, v němž jako zelené
žilky se rýsovaly pruhy jetelů. I na lesy v dálce útočily žlutozlaté
vlny. Když jsem přimhouřil oči, měl jsem dojem, že se přes ně valí
zlatá zátopa.
Kráčel jsem po okraji údolíčka tvořícího hluboký zářez mezi dvě
ma vrchy a končícího u hořeního konce vesnice, kde se oba kopce
sbíhaly a tvořily plošinu, nejvyšší místo v dědině a v celém okolí.
Tam o samotě se zdvíhal kostelík s novou narůžovělou střechou, ho
řící pod řekou stříbra roztaveného sluncem, které přešlo jih a mířilo
pomalu k západu nad slatské a skřípovské lesy. Šel jsem z dolního
konce dědiny touto cestou záhumením, abych nemusel procházet ce
lou vesnicí. Nyní tam nikoho nepotkám, a když uvidím lidi, tedy jen
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z dálky, a to už není znát na mé tváři neklid, stoupající do ní z té
palčivé trýzně, již v sobě nosím.
Minul jsem několik švestek, na jejichž plodech už začínaly vy
rážet fialové skvrny, přešel napříč poslední loučkou, kde se mi na
chvíli za kopcem ztratila vížka kostelíka, a potom jsem zabočil na
chodník, táhnoucí se podél našeho záhumení, po němž se otec rok
co rok tolik nachodil, a už jsem byl na plošině a polní cestě, uhýba
jící do prava k okresní silnici. Říkalo se tu „U mlýnů“ , které ještě
na počátku našeho století zde otáčely velikými křídly za divokých
větrů, fičících sem z Pruska, Moravy a z Polska. Proto je také lidé
nazvali podle těchto zemí, jako by z větru slyšeli hovořit duši sou
sedních národů a zemí. Nemohlo být lepšího pojmenování pro jejich
dravost, drsnost, vláhu a teplotu. Zde na tomto pahorku narážely na
sebe podobně jako vojska tří národů. Jen přijďte sem za bouřlivé
podzimní noci a uslyšíte jejich útok v temnotách, třesk štítu o štít,
bronzu o bronz a meče o meč. Podívejte se jen na tuto živou mapu
a spatříte, jak zešikované proudy vojsk vnikají dlouhými jazyky do
těla této země, pronikají lesy do údolí a postupují podél řek, aby
obchvátily protivníka zezadu nebo ho zaskočily s boku. Díval jsem
se přes poslední výběžky Jeseníků do údolí a rovin, oddělující je od
beskydského pohoří a chtě nechtě musel jsem myslet na tyto věci.
Viděl jsem na pozadí té země, v ovzduší bojů a zpěněné krve roz
víjet se život lidí, růst a utvrzovat jejich povahu odvěkým zpracová
váním země, kamene, uhlí a železa. Tak se zde utvářel život mého
rodu, otce, matky i můj vlastní. Byl jsem s tím krajem svázán a je
s ním také svázána má bolest. S lidmi i se zemí. A s nebem. Kdo
mi vysvětlí tu tvrdošíjnost, s kterou se lidé drží svého a s kterou
hájí své svěřenství. Zajisté, že pouze naděje. Ale kdo sestoupí do těch
hloubek a vypátrá tajemství a smysl plánu, podle něhož z dětí čes
kých rodičů se stávají cizinci? Cizinci rodu i jazyka, jejž tolik po
kolení tříbilo a považovalo za svůj posvátný a nezcizitelný majetek.
A kdo odpoví jednou za svévolné a násilné porušení takové závěti?
Kolem bylo ticho. Ani závan ničím nepohnul. Bylo mi, jako bych
stál na samém okraji propasti a díval se do ní. Tam dole viděl jsem
nesmírnou bídu odcizených a odpadlých, nesoucích na sobě znamení
zrady rodu, vyhoštěných od živých zdrojů a bloudících jako cizinci
světem. I já jsem byl na cestě veliké zrady na svém rodu, na svém
otci a matce. Pravda, mé provinění je jiného druhu, ale stačilo, aby
mnoho svazků jím popraskalo nebo se docela přetrhlo. Mnoho věcí
Řád 18, 1939
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se mi před lety zmátlo v hlavě i v srdci, vícero známých tváří mi
unikalo do temnot. Byly doby, kdy jsem je stejně považoval za ja
kousi přítěž. Loučil jsem se s nimi bezstarostně. Ale pak přišly časy,
kdy jsem se neměl ke komu obrátit. Všude bylo prázdno, stu
deno. Byly dny, kdy jsem byl na světě sám. Úplně sám. Jako umí
rající ve smrti. A tu jsem se začal rozpomínat, hmatat kolem sebe
jako trosečník, jenž se chytá každého stébla. Kupodivu, všude jsem
se mohl zachytit, všechno jako by mi spěchalo na pomoc. Každá ze
mřelá osoba mého rodu, na niž jsem si jen vzpomněl s troškou lásky,
podávala mi ruce. Věci, jež jsem ještě nedávno považoval za odumře
lé, vypadaly nyní jako košaté jabloně, jejichž větví jsem se chytal.
Ale běda! Byly plné velikých ostnů, na nichž jsem si do krve zranil
ruce Což, když jsem je házel do zpěněného proudu času, připadalo
mi, že pouštím po vodě pouhá dřívka, ale dohonit je a vylovit z pá
dících vln, když jsme poznali, že je to kus našeho života, bez něhož
jen živoříme, pane, to si člověk zakrvácí nohy na říčních kamenech.
Ale už jsem stál před hřbitovem. Prostíral se na počátku západ
ního svahu značně rozlehlého návrší. Polní cesta a silnice ohraničo
valy to role míru se dvou stran, s jiných dvou boční stěna kostela
a pruh pole.
Zářil tu klidně, zalit bílým odpoledním světlem, do něhož sotva
znatelně se již mísila zlatočervená barva západu. Pokoj nad ním
rozkládal košatou korunu, ztrácející se v nedozírné hlubině výšek.
A mezi větvemi tohoto stromu se cedilo tisíce paprsků na vršky
smutečních bříz a lip, na květiny a metlice, jimiž byly hroby za
rostlé. Prostor byl bílý, z roztaveného stříbra, ale dole nad zemí,
tam bylo světlo zbarveno do zlata, mědi a hnědě. Tryskalo mocným,
hustým proudem z hrobů zemřelých a pročišťovalo se víc a více
směrem vzhůru. Měl jsem dojem velikých kup pšeničného zrní, ulo
ženého na volném prostranství jakési sýpky, z jejíž podlahy vychází
zlatá záře, osvětlující prostor až k nebesům. Potom jsem si všiml,
že je tomu zcela opačně, prostor sám vyssával toto zlato z útrob
země. A také jsem pozoroval, že si při tom počíná jako člověk, jenž
má velikou žízeň.
Kolem byl blažený mír. Ale jak mi bušilo srdce! Každou chvíli
mohlo rozbít ten koš, v němž bylo vězněno. Cítil jsem jeho trhání
a házení sem tam jako rybu v kuši. Slyšel jsem bít všechny tepny a
občas jsem měl dojem, že držím v ruce živého pstruha mrskajícího
sebou zoufale na všechny strany.
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Není divu, že jsem byl rozrušen do poslední tkáně těla. Všechny
mé myšlenky byly upřeny na pohyb ruky ke hřbitovním vrátkům.
K ruce, která sáhne na kliku a lehce, jedním trhnutím je otevře.
Nepochyboval jsem ani dost málo, že branka bude otevřena. Nepo
chyboval jsem vůbec o tom znamení smíru, které dostanu.
Ale jaké bylo mé zděšení, když v té nevyvratitelné jistotě jsem
sáhl na kliku a zjistil, že branka je zavřena zrovna tak dobře, jako
za jiných dnů, kdy jsem se jí pokoušel projít. Mé neštěstí bylo
právě v té nepochybnosti. To teprve později jsem se dověděl o té
veliké pýše, která na mne zaútočila v tom okamžiku skokem dravce.
Byl jsem znovu zaskočen. Mé ztroskotání bylo úplné. Srdce mi na
chvíli přestalo tlouci a cítil jsem, jakoby mi v celém těle zkameněla
krev do poslední kapky, nebo jako by byla odssáta tím velikým
prázdnem, které bylo najednou kolem. Ohluchl jsem. Nikde nebylo
ani šelestu, prostor byl bez světla, země bez barvy, stínu a života,
úplnou nicotou, v níž jsem se potácel jako zavrženec.
Ale tento pocit nicoty trval jenom okamžik. Zvolna se mi vracelo
vědomí života. Ucítil jsem biti tepnu a pohyb krve v žilách. Hořký
vzlyk stoupal v mém hrdle. To mi přineslo aspoň trochu úlevy.
Znovu jsem uviděl drátěným plotem svítit kříže v slunci. Hlavičky
květin a trav pohybovaly se maličko ve zbloudilém větru, kývaly na
mne přátelsky a něco mi vzkazovaly. Vpravo svítily zelené dětské
hrůbky bez křížků. Některé z nich byly oploceny nízkou zahrádkou
z nebarveného dřeva, po níž se plazil zimostráz a břečťan. Cestičky
mezi hroby byly zarostlé travou jako celý hřbitov.
Pohlédl jsem tím směrem, kam se nachylovaly po větru metlice
a větve stromů, tam, kde uprostřed svatého pole stojí veliký bílý
kříž. A potom ještě dále, ještě kousek napravo.
A tu jsem spatřil mezi hroby osobu prostřední výšky, hubenou, ale
ramenatou. Kráčela zvolna, lehce, tak lehce, až mi připadalo, že
chodí po květech. Ale jiřiny, slaměnky, macešky, měsíčky, boží
dřevce a všechno ostatní hřbitovní kvítí se pod její nohou ani trochu
neohnulo
Bože!
Byl to někdo živý a známý.
Byl to můj otec!
Jeho obličej zářil jako tehdy, když jsem ho spatřil několik měsíců
před smrtí. To jsem ho potkal naposledy v polích. Pamatuji se na
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to tak živě proto, že stále mám dojem, jako by od tohoto setkání
uplynulo sotva několik hodin.
Byl konec listopadu a pole pokrývala tenká pokrývka sněhu, řídké
plátýnko, jímž místy se hrbatily hroudy, podobné zvedajícím se klíč
kům. obrovských semen jakési tajemné setby. Po obloze se táhly
bělošedé mraky, skrze něž se snášelo tlumené světlo na krajinu.
Dole na zemi jiskřil sníh. Obličej otcův byl bledězlatý a odrážel se
svěžej a jak se mi zdálo, i zdravě, od bělostných závojů země. Jeho
záře padala celým snopem zlatohnědých hustých vousů, protkaných
stříbrnými nitkami po jeho černém kabátě až kamsi u pasu. Poznal
jsem, že to byl ten soukenný kabát, který si koupil k svatbě před
čtyřiceti lety. Byl velmi těžký. Zkoušel jsem jej kolikrát, a nikdy
jsem se v něm nemohl najít. Sahal mi téměř až k zemi.
Otec připomínal mi tehdy poutníka přichystaného na dalekou
cestu. Nikdo z nás by ho už od ní neodvrátil.
Každé slovo, které pronesl, nebylo než tichým loučením s námi.
Ale byla v něm také výzva k nám, naděje v milosrdenství a shledání
na věčnosti pod touže střechou a v téže krajině, jen za jiného osvět
lení a v přítomnosti všeho, co nám schází na zemi. Četl jsem v nich
slova: Bože náš, dopřej, abychom se pod tvou střechou všichni shle
dali! To byla jeho poslední starost o nás.
Náhle se podíval k hřbitovním vrátkům pronikavým a dlouhým
pohledem. Znal jsem ten pohled. Kdysi byl ostrý jako meč. Ale
dnes říkal:
„Očekával jsem tě. Věděl jsem, že přijdeš.“
Pruh bledězlatého světla padl k mým nohám na chodník. Zdálo
se mi, že mě zve k sobě. Jeho stříbrné vlasy lehce povívaly ve větru*
jeho rty se pohybovaly slovy mírnými a laskavými, která, o tom
nepochybuji, platila mně.
„Otče!“ vzkřikl jsem.
„Otče!“ chtěl jsem opakovat to slovo radostí, která se ve mně
vzňala plamenem. Avšak než jsem mohl znovu otevřít rty, pokynul
mi velitelsky rukou — to byl jeho nezapomenutelný pohyb — a
ztratil se za květy a travinami. Jen za chvíli se mi zdálo, že slyším
v závanu větru jeho naříkavý hlas, u něho ostatně docela neobvyklý,
nesoucí se ke mně prosbou a pronikající ostřím meče mým srdcem.
Cloumal jsem zuřivě brankou. Mamě. Mohl jsem přelézt tyčkový
plot, ale někdo mě držel za nohy i za ruce a celé tělo měl jsem svá
záno tisícerými pouty. Když jsem se vzpamatoval, nemohl jsem to
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už udělat, protože polní cestou přicházeli dva lidé. Hleděli na mne
udiveně, a z dálky po okresní silnici tryskem přijížděla bryčka řez
níkova. A nakonec jistý druh posvátného studu, jenž odrazuje i
největší neznabohy a vyběrače mrtvol v blízkosti svatého pole, mě
oloupil o všechnu vůli a odvahu.
Zůstal jsem ještě chvíli stát v naprosté beznadějnosti před hřbi
tovními vrátky. Pak mi nezbylo než opustit to místo, kde přes kruté
zklamání okusil jsem krůpěj radosti ničím nezkalené, a vydat se
na zpáteční cestu. Bude to nyní cesta nová. Ponesu po ní otcův po
hled. jeho tvář prosvícenou sluncem a odpuštěním. Nalezl jsem něco,
jiskru prvotní radosti, záblesk slunce z ráje, který, bude-li to vůle
tvá, Pane, stane se jednou mocným světlem. Nyní zbývá jen čekat
a kát se, litovat a prosit, aby v hodince smrti se v něm vzňal ten
uzlíček našeho tělesného prachu, s nímž jednou naše duše bude při
cházet k Tobě.
Odcházel jsem polní cestou, po níž jsem přišel před chvílí. Ale
nyní měl jsem pocit nesmírné svobody. Had, syčící v mém srdci,
byl vyhnán. Jako by mne někdo umyl a očistil. Když jsem se otočil
a pohlédl zpátky na hřbitov žlutý, bílý a zlatý kvítím, obklopený
nesmírností prostoru jako obrovskou korunou, rozprostřela se ta jeho
záře i v mém nitru. Slzy mi vhrkly do očí. Již tak dlouho jsem o
nich nevěděl.
Ale vy, otče, tam na svatém poli, vy víte, že mé kroky znějí ještě
příliš hlasitě, než abych mohl vstoupit k vám. Vzbudil bych ty ostat
ní spící s vámi. Polekal bych je. Ještě jsem příliš mrtvý a proto bych
nenašel místo mezi živými. Ó zemřelí, ještě nejsem tak živý jako
vy. Vaše roucho není tkáno na mé drsné tělo. Ještě se musím víc
nachýlit nad cestou zaprášenou, nad květinou orosenou, vdechnout
její vůni blaženou až k zalknutí. Nepřišel ještě čas, aby se ona sklá
něla nade mnou. Ještě nepřišla hodina má.
Ještě je třeba v dílně drsného času za dutí větru ukovat klíč z tvr
dého kovu, ten klíč, bez něhož nejde otevřít branku k otci, vyhledat
ten kov, vyrvat jej z útrob země, rozdělat ohně a roztavit rudu, vy
kovat tvar. Potkat ještě tisíce tváří, poznat bolesti, které v nich
hlodají, dostat nespočetně ran, projít blátem a zamazat si nohy až;
po kolena. Poznat špínu a nezalknout se v ní. Po jakých cestách to
ještě půjdeme? Které bědy a bolesti, úzkosti a ponížení nás ještě
musí očistit? Jen pohleďme, jak jsme všichni zabláceni! A náš hlas?
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Nelomí se každá naše věta horkým zavzlyknutím mořské vlny, na
rážející na nejtvrdší skálu? Nepřináší nám každý den novou tesk
notu? Není v každém našem výdechu, tam u kořenů našeho bytí
ustavičně se opakující vzlyk našeho srdce? Ó, ještě bude navštěvo
váno jinými ranami! Ještě pozná žluč a ostny. Ještě pozná, co je boj
o radost, vychloubání se vzpourou a objetí hříchem.
Otce, nyní vám vše mohu říci. V tom pohledu, zachyceném dnes
na hřbitově, viděl jsem k tomu vyzvání. Ostatně, víte už dávno vše.
Zítra odjedu, aniž mi bylo dovoleno pokleknouti na vašem hrobě.
Necháváte mi tedy otevřenou jinou branku.
To vaše vypravování za předžňového večera o tom podivném
ptáku patřilo mně. Vím to. Dobrodějný šíp toho příběhu zasáhl mne
přímo do srdce. Trčí v něm pevně. Ale nijak se nepokouším jej vy
trhnout. Naopak. Chtěl bych, aby jím pronikl skrz na skrz a zaplavil
je bolestí tak, jako slanost soli prosycuje vodu.
Bylo to dávno. To ještě petrolejová lampa zpívala v jizbě našeho
statku. Nyní je kolem vás veliký jas. Ale slunce zavěšené na ne
beském stropě mi připomíná tu selskou jizbu, z které jsme vás
jednoho dne vynesli v rakvi, moji tři bratři a já. Váš domov má
dnes jiné rozměry a svátek v něm nemá konce. Nebyl jsem tehdy
hoden nésti rakev tam, kde spočívala vaše hlava obrácená k nebi,
vaše hlava stříbrná, váš obličej bledý a zlatý v plápolu voskovic.
Byl pokryt nekonečností pokoje a něčím, co mi připomínalo nevin
nost dítěte. Vždyť stále slyším ten svatý hlas děcka, které proklouzlo
mezi myrtami a začalo si hrát pod vaší rakví.
Hle, co jsem slyšel:
„Staříček spí!“
Byla v tom smrt. Byl v tom život. Bylo v tom všechno.
Nesl jsem s nejmladším bratrem rakev tam, kde ležely vaše nohy.
Kdysi dlouhým krokem měřily pole, ale když spočívaly v rakvi
v černých střevících, byly tak útlé, jako nohy dítěte. Dnes mohu stát
pouze u vašich nohou se sklopenou hlavou a naslouchat příběhu, na
nějž svět už téměř zapomněl.
A ještě jsem vám chtěl říci, že pořád mám hořko v ústech, jako
bych kdysi ochutnal něčí krve. Cítím na patře její trpkou chuť. A
k tomu mám žízeň, která, jak se zdá, nepomine do mé smrti.
Není vody zde na zemi, jež by ji mohla uhasit.
Je to tak dobře.
Pole, které jste oral, přijímá vodu a zrní, práci a pot jiného hos
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podáře. Vydává zrní jako bylo to, které jste s rozkoší nabíral do
hrsti a rozhrnoval na dlani. Zrno těžké jak broky a zlaté jako od
štěpky slunce.
Otce, budu vám někdy moci splatit svůj veliký dluh?
Z modročerného mraku, jenž se objevil nad západem v dálce,
sjel šípovitý blesk a za nějakou chvíli se ozvalo temné zahřmění.
Zatahovalo celý kraj po obou stranách obzoru a prostíralo se i na
hoře nad mou hlavou.
Na chodník přede mnou spadla veliká dešťová kapka. Obilí se
rozvlnilo a ve vzduchu se šířila vůně chleba.
Pane, dej pokoj srdci mému!

Vzkaz
Z d e n ě k Šmí d
Synu dní zářnějších, ne, nesuď tvrdě sloku,
Kam skrze roušku jen můj žár se mohl schvíti,
Až blankyt svobodný se rozvichří ti v oku,
Věz, že jen ve slovech jsme byli porozviti;
Synu dní zpěvnějších, ne, nesuď jako růži
Ta slova vydechlá jen oklikou a zpola,
My vytrvali dál, my v srdci byli muži,
Nás nezadousila přítomnost mrtvě holá.
Synu dní dunivých, ne, nehleď s krutou pýchou
V má slova zkoralá, jež míza míjet musí,
Ciť, že jsem vírou žil a nadějí svou tichou,
I když tmou do vichru sípat směl jen hlas kusý.
Synu dní bez pouta, ne, nesmíš drsně říci,
Že torso sloky mé v svém pádu bylo chtěno,
Když půlnoc drtila mrazivě slova svící,
Já hrdě v budoucnost jsem uchovával věno.
Synu dní slunečných, ne, nesuď pozamženou
Mou sloku zhrdnutím, jak bez krve by byla,
Jest mořem uspáté též vyřčeno jen pěnou V dech vplynout musila v nás pokořená síla . . .
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My věrně zpívali, když hlasy kolem ztichly
A chabost těžký plášť na rámě mnohým kladla,
Nás nepodeptal čas, oř zbezuzdněle zpychlý,
Když jiným ve zraku i zora zmarem chřadla.
Nám klásek naděje, když drazí kolísali
Byl zlatém výsostným, my stáli ve svém slovu,
A v úsvit zírali, tam v nedohlednou dáli,
Když jiní toužili jen v ztichlou náruč rovů.
My v blankyt bezedný, jenž propastí byl jiným
Se srdcem skřivaním jsme toužili a spěli,
My zdrát se nedali stínem tak ledně siným,
My v noci bezuzdné jsme chřadli po úběli.
My pramen objali, kde jiní zřeli v úhor,
Nám zlatý chvalozpěv zněl kolovratem léta,
Když jiní zklamali, my ve snách dleli u hor,
Nám v hrudi tětivou se dmula prudká věta.
My časně za jitra jsme naslouchali zpile,
Več touží procitnout stromy i ptáci v sadě,
My hlas jsme nedali nad míru trysklé síle,
My po svém toužili, tak zvroucněle a mladě.
My v průrvě nebeské, jež světlo věštila nám
Jsme balšám hledali a k budoucnu se piali,
My klidu nepřáli svým věrně živým ranám,
Nám nepřítelem byl, kdo touhou svou byl malý.
My luky vánků jsme zkoušeli, věř, den po dni,
My úsměv zkalili na pohodlné tváři,
My věděli, že snem se vzdouvá plachta lodní
A z jitra v rose luk jsme badali jak v snáři.
My v zem svou doufali jak v dívku, které velí
Krev ryze procitlá jít k cíli bez únavy,
My sny jsme křísili a v tichu chudé cely
Roj ptáků toužil v jih kol naší zpilé hlavy.
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My zářně věděli, kam srdce spících buší,
My vzduchem zurčícím se předem zalykali,
Nám hudba živných míz svým jarem vzlykla v uši,
My vyhlíželi jas, jenž býlí žalu spálí.
My jako rackové jsme kolotali prudce
Nad siným mořem dní, již skoro u pevniny,
My náměsíčně šli a naše mužné ruce
Pialy se ke slunci skrz nastražené stíny.
My budovali sny a nedali se zmásti
A srdce příliv nám chvátavě přislíbilo,
My snili vzrušeně o démantové vlasti
Jak ptáci vržení v nadějné modrobílo.
V nás dále zpívalo, když hlasy kolem tichly
A chabost těžký plášť na rámě mnohým kladla,
Nás neudeptal čas, oř zbezuzdněle zpýchlý,
Když druhým ve zraku i zora zmarem chřadla.

N ě k o l i k poznámek k baroknímu
písemnictví
J o s e f Va š i ca
Na velký význam českých kramářských písní pro dějiny literatury
bylo již několikrát poukázáno. Napříště nebude již možno při řešení
jednotlivých otázek přehlížeti tento bohatý materiál, obsahově a for
málně značně různorodý, bohužel j;en z nepatrné části zpřístupněný,
zvláště v pečlivém výboru R. Smetany a B. Václavka v 1. svazku
knihovny „Stezka“ (u F. Borového 1937), s poučným úvodem o jejich
slovesné i hudební povaze. Nejstarší vrstva těchto písní patří, podle
zachovaných tisků, do století XVII., jejich rozkvět pak do XVIII.
Bylo-li tedy baroko dobou jejich vzniku a rychlého rozšíření po venko
vě i městech, přirozeně musí se také v nich nějakým způsobem ob
rážet tehdejší umělá tvorba, a to jak slovesná, tak i výtvarná a hu
dební. Na leccos bylo již upozorněno od jiných. Rád bych svým
drobným příspěvkem, spíš nahodilého než soustavného rázu, názorně
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ukázal zajímavost i důležitost těchto studií, které z počátku budou
muset jít za jednotlivými motivy, než bude možno dospět k celko
vé charakteristice.
První ukázkou budiž píseň „Poslyšte, křesťané, žalostné noviny“
(u Smetany-Václavka str. 49— 52).
Je tištěna v Litomyšli roku 1748, před tím již v Praze a snad
také jinde, a podává běžný tehdy příklad: jedna paní dopouštěla se
cizoložství; když procházeli městem dva dominikáni, šla k jednomu
z nich se vyzpovídat, ale z nepravého studu zamlčela svůj těžký
hřích; při tom druhý dominikán, klečící nedaleko, zpozoroval, že za
zpovědi z úst té paní vyskakovaly mnohé žáby, ale přehrozný had
s velkými křídly, který již již chtěl z ní vylézti, zase nazpět se do ní
vsunul a i ty druhé žáby za sebou vtáhl; když své vidění vyprávěl
svému druhu, usoudili oba, že snad ta paní zatajila nějaký smrtelný
hřích, a proto se vrátili do města, tam však ji našli náhle zemřelou;
i postili se a modlili za ni po tři dni, prosíce zároveň Boha, aby jim
vyjevil, zda je v nebi či v pekle; po třech dnech se jim zjevila v pří
šerné podobě, sedíc na draku a na všech údech drásána příšerami,
vyprávěla jim o svých mukách a napomínala ke zkroušenému vyzná
vání hříchů ve zpovědi, načež se i s drakem propadla do země. Tento
příklad, uváděný v latinských sbírkách exempel, na př. v Speculum
exemplorum (dist. 8, ex. 131), přecházel pak i do kázání; německy
je zpracován u jesuity Georgia Voglera (Catechismus in auszerlesenen Exempeln, W ürzburg, 1630, str. 208— 210). Česká verse se na
chází Š teyerově Věčném pekelném žaláři (str. 194— 200). Není po
chyby o tom, že skladatel Kramářské písně se opíral o text Šteyierův:
v celku je tu shoda, ale v jednotlivostech jsou mnohé rozdíly, na
konci je to v písni poněkud zkráceno.1) Lidový autor, neuměle ver
šující, porušil leckde logiku děje, u Šteyera pevně sevřeného, ale
hlavní rozdíl je ve výraze, kde již proniká silně vulgarisace proti li
terárnímu stilu předlohy: Kde Šteyer má tovaryš, chrt, ústa, mod1)

U Šteyera se žena dopustila cizoložstva s jedním svým krevním přítelem;

o přehrozném hadu s velkými křídly není ve Věčném pekelném žaláři řeč, praví
se tam: „Divná věc! Když zpovědlník maje za to, že se jak náleží vyzpovídala,
dával jí rozhřešení, a ona již z zpovědlnice vystoupiti chtěla, všechny ty žáby, co
jich bylo prvé vyskákalo z kostela, houfně zase s jednou novou nad jiné šered
nější žábou, předně do kostela, potom do jejích úst vskákaly, a v ní se scho
valy. . . “ Zde také dává zpovědlník ženě se jemu zjevivší dvě otázky:

co zna

mená tolikerý rozdíl tvých trápení a pro které hříchy nejvíce lidí do pekla při
chází; v písni se druhá otázka i s odpovědí úplně pomíjí.
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lení, prsy ssáti, je v písni místo toho kamarád, pes, huba, rozárky
(— růženec), prsty (!) cucati. Také nápěvem je píseň tato spojena
se Šteyerem: zpívá se totiž jako píseň „Amen staniž se tak, všemo
houcí Pane“ , v Šteyerově Kancionálu českém (1. vyd. z r. 1687,
str. 579, 5. vyd. z r. 1727, str. 563; v Božanově Slavíčku rajském
1719, str. 775).
Jiný příklad, známý u nás hlavně z Bridelova veršovaného Kře
sťanského učení a v středověku hojně rozšířený,2) kterak se mnich
zaposlouchá do zpěvu rajského ptáčka, podle svého zdání nejvýš tři
hodiny, zatím však uplyne tři sta let, takže v klášteře po svém návratu najde vše změněno k nepoznání, má zajímavou motivičkou
obměnu v špalíčkové „Historické písni o jedné bohabojné panně,
která panenství své Bohu zaslíbila,“ počínající slovy: „Ach slávo,
slávo nebeská, lásko velká Jezu Krista.“ Obsah je tento: Terezie,
dcera komandanta v uherském městě Vardavě, slíbila žíti v panen
ství, proto odmítala „švárného kavalíra“ , za kterého ji otec chtěl
provdat; když jednou zarmoucena dlela v zahradě, zjevil se jí pře
krásný mládenec Ježíš, ona se s ním procházela a uvila mu kytičku
z kvítek, on pak jich uvedl do zahrady svého otce, kde bylo hojnost
ovoce a kde ptactvo líbezně zpívalo; po nedlouhé chvíli, jí se zdálo,
že to byly sotva dvě hodiny, doprovodil ji domů, tam jí však nikdo
neznal, až „páni v starých rejstřích našli“ , že před 120 lety se panna
ztratila; lidé se scházeli s velikou láskou na ni podívat a nosili jí
jídla: „Jak pokrmův okusila, všecka ošedivěla, velebnou Svátost při
jala, na věčnost se odebrala.“ Píseň tato, pocházející z 18. století —
ve sbírce universitní knihovny pražské (III, 11) je již z roku 1780 —
udržovala se dlouho do nové doby: Frant. Bartoš (Národní písně
moravské, 1889, str. 631) ji zaznamenává z Velké i s nápěvem. Přes
všechny rozdíly mezi básní Bridelovou a anonymní písní kramářskou
v osobách, místě i času, je tu přec společná základní myšlenka, ob
sažená již ve slovech žalmistových (89, 4): Nebo tisíc let před očima
tvýma, jako den včerejší, který pominul. Ve dvou podrobnostech jsou
tu i věcné shody: hledání v starých zápisech, aby se zjistila totožnost
2)

Srov. Jos. Klapper, Exempla aus Handschriften des Mittelalters (1911), str. 27;

týž, Erzählungen des Mittelalters (1914)? str. 338; Jos. Greven, Die Exempla aus
den Sermones feriales et communes des Jakob von Vitry (1914), str. 18. Jiná va
rianta, místo ptáčka tvář starcova, na niž patří královský syn po tři sta let v domně
ní, že to byl jen okamžik, v míšeňské sbírce příkladů z r. 1308 zvané Annulus
(viz J. Vilikovský, Próza z doby Karla IV., Praha, 1938, str. 112 a 263).
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osoby, a přijetí velebné Svátosti před smrtí, což by svědčilo o jisté
závislosti.
Není pochyby, že těchto vztahů kramářských písní k barokní poesii
najde se při podrobném srovnání mnohem víc. Příklad o tom, jak
opilec prodá čertu svou duši, přeložený do češtiny jíž v době Karlově
(srov. J. Vilikovský, Próza z doby Karla IV., 1938, str. 116 a 263)
a hojně užívaný od barokních kazatelů, poněkud změněn — ožralec
v městě Rotenburku nabízí čertu pozdravení křesťanské za peníze
k propití — vrací se v písni „Pospěšte sem s vroucností“ (sbírka
pražské universitní knihovny č. 896). Leckterá píseň, známá jen ze
špalíčků, objeví se výňatkem z některého kancionálu.3) Jinde k nám
zaznívají v rýmech nebo verších ohlasy ze skladeb barokních. Tak
v „příkladné písni o smrti člověka“ , kterou otiskují Smetana-Václa
vek v zmíněném výboru (str. 41), v 3. strofě jsou verše: „jsem dáma
privilegovaná, žádného se nebojím — “ . V jiném, patrně starším tis
ku (bez titulního listu a první strofy), znějí však tyto verše takto:
Já jsem dáma, která sama

žádnému se nepoddám.

privilegia ta mám,

by svět celý stál proti mně,

Rým: dáma — sama je též v písni o smrti, v první části čtyřdíl
ného cyklu o posledních věcech člověka: „Pěkná dáma chtěla sama
místo míti prostranné. . . “ Konec písně o svátém kříži „Tisíckrát
buď pozdravený“ (ve sbírce univ. knihovny praž. 11 exemplářů, nejstarší z Pardubic r. 1798; srov. též Zíbrt o. c. 278): „zde pal, seč,
trap a muč“ , připomíná podobné místo v písni téhož cyklu o nebi:
„važ zde, řež, tluč, suž, seč, pal, muč, jen rač mi nebe slíbit“ .
Doklad o tom, jak ďábel mění se pozvolna, od komických rysů,
přisouzených mu již kazateli, na příklad Ondřejem Fr. de Waldtem,
v žertovnou figuru lidových her, možno vidět v písni k sv. panně
Barboře „V Kristu věrní křesťané, maličko poslyšte“ : jedna ctitelka
svaté Barbory působením ďábla nemohla ve zpovědi za těžké nemoci
3)

Na př. kramářská píseň „Když v myšlení usmrcení, Ježíše si rozjímám“ je u

Šteyera (1687, str. 191, 1727, str. 188), též v Božanově Slavíčku rajském, str. 110,
v Koniášově Cytaře (1808, str. 8 6 ); nebo píseň „Kdež mám hledat Ježíše, jehož
jsem ztratila“ (tištěná již r. 1756 v Olomouci) je rovněž u Šteyera 1727, str. 204,
v 1. vyd. 1687, ještě není v Božanově Slavíčku rajském, str. 662, (srov. o ní Zíbrt.
Bibliografický přehled čes. národních písní, str. 187;

odkazuje na Kamarýtovy

České duchovní písně I., 50 a Bartošovy Národní písně moravské 1889, str. 629»
kde se otiskuje tato píseň i s nápěvem).

284

zjevit svůj hřích zpovědníkům; světice ji navštívila a spatřila při ní
strašlivého ďábla, kterého hned zaklela, takže „ďábel co zmámený,
kam se podět neví“ , a nařídila mu, aby oznámil, co tu pohledává.
Ďábel se strachy třese ,

hlubiny pekelné,

řka: Panno rozmilá!

na mne zvalil ouřad,

chceš-li mně milost dáti,

v kterém jsem dost nerád,

jaká jest příčina,

a to jest takový:

já všecko oznámím,
samou pravdu povím,

Já stud lidem ukrádám,

že není má vina:

s kterým se stydějí

Neb jsem od plné rady

rozličné hříchy páchat;
a když stud nemají,

pekelné vyslaný,

hned od pobožnosti

Lokvencius sekretář
a vrchní hejmani

k lehkomyslnosti
se obrátit dají.

chtíce paní svésti
rozličnou chytrostí,

Potom jim ten stud vrátím,

však nic nezjednali.

když jdou ke zpovědi,
oni ho k sobě přijmou,

Až Tartarus nej vyšší,

teprv se stydějí;

doktor obojích práv,

já již mám ty klíče

knížeti pekelnému
takovou radu dal:

od úst i od srdce,
že ten hřích nezjeví.

abych já s pilností,
se vší pečlivostí

V tom svátá panna ďábla

o to se postaral.

rychle uchytila,

Tu svatá panna k ďáblu
hněvivě promluví:

mu hrdlo vstoupila,

pod svou nohou na jeho
řkouc: Pekelný ďáble,

Jaký pak jest tvůj ouřad,

proč ty mé ctitele

neb jak tě jmenují?

zprzňuješ hříchami?

On s velkou pokorou
stál v koutku před pannou,

Dí ďábel: Svatá panno!

k mluvení se strojí.

tvých věrných ctitelů,
co svět světem bude,

Řka: Svatá panno, jméno

pokoušet nebudu!

Januarius jest mně,

V tom svátá Barbora

a Lucifer, kníže náš

tu se navrátila
k posteli té paní.

Paní povzbuzená její pomoci, vykonala náležitě zpověď a šťastně
skonala.
Baroko dožívalo ještě dlouho, i když bylo již vystřídáno novým
kulturním proudem. Zvláště v odlehlejších koutech, chráněných proti
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novodobým vlivům, udržely se jeho zbytky až dodnes. Jedno svě
dectví, mně osobně blízké, chci uvésti, ale nepochybuji, že by se
shledalo dost podobných jinde, a snad i významnějších. Slezské město
Klimkovice, za Rakouska pro svou českost úmyslně pomíjené, nyní
pak přímo ohrožené, stalo se jevištěm obou románů Jarmily Glazarové (Roky v kruhu, 1936, a Vlčí jáma, 1938). Autorce, důvěrně za
svěcené do tajů místního života, neušla ani ona složka duchovní
atmosféry, která má vztah k baroku. Již sám rytmus svátků a církev
ních slavností, jímž tu vše dýchá, není od včerejška. Ve Vlčí jámě
se to projevuje i tím, že se do dějové osnovy zapřádá několik písní,
posud v kostele zpívaných, jejichž barokní ráz je na bíledni. Dvě
z nich se tu citují per extensum: dušičková „Všichni musíme umříti,
není žádné výmluvy“ , které nenalézám v žádné sbírce, potom pašije
Zeleného čtvrtku „Když večer devátá hodina bila“ , hojně rozšířená
i mimo oblast slezskou jako píseň kramářská;4) třetí, jen ve výňat
cích uváděná, je velkopáteční píseň „Dobrou noc, Bože věčný, pro
nás umučený“ , s líbivým nápěvem, rovněž dosvědčená jako píseň
špalíčková.5)
Není tedy v těchto písních nic typicky regionálního, poněvadž se
zpívaly i v jiných krajích, ale pro trvalost barokních tradic jsou jistě
významným dokladem. V Klimkovicích však žije ještě jiná píseň
duchovní, která má historii mnohem dávnější a otvírá nám výhled
jiným směrem. Zpívá se vždy večer v sobotu nebo před svátkem při
požehnání a zní takto:
Král věčný nás požehnej

račiž nás naplniti

požehnáním svatým:

svou svatou milostí,

a všecko nám dobré dej,

potom k sobě přivésti

chudým i bohatým:

do věčné radosti.

4) Ve sbírce universitní knihovny pražské se chová v 14 exemplářích, mezi nimi
nejstarší z Prahy z r. 1787; kromě toho znám ještě jeden přetisk její z Těšína
z 1. poL 19. století, a z Opavy z 2. pol. 19. stol.
5) V universit. knihovně pražské je ve dvou exemplářích č. 995 a č. 484 (zde
s počátkem: Dobrou noc Bože věčný. ..) Je též tištěna kromě toho v Těšíně a v Opa
vě. Fr. Bartoš, Nár. písně morav. (1889), str. 590 uvádí jen posledních pět strof
(„Dobrou noc, ó Maria, která v své sirobě“ ) s nápěvem ze Zlína; Fr. Bartoš a
L. Janáček, Nár. písně mor. (1901), str. 1101 je otištěna celá i s nápěvem z Velké.
Jiná podobná kramářská „Píseň nábožná o umučení Pána Ježíše Krista“ o

13

strofách užívá téže počáteční invokace: „Dobrou noc, Ježíši, s kříže složený, a na
klín Matičky tvé položený. . . “ Vůbec písně o umučení Páně jsou ve špalíčcích
často doloženy.
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Amen! to požehnání

potom s anjelskou říší

přijdiž na nás všecky:
abychom po skonání

Boha Otce ctili,
dejž nám to, ó Ježíši,

vešli do radosti:

Spasiteli milý.

Píseň tato se najde v kancionále Jiřího Třanovského „Cithara
Sanctorum“ , na př. ve vydání lipském, z roku 1737 na str. 380, nebo
ve vydání z roku 1787 na str. 442, nebo ve vydání báňsko-bystrickém z roku 1791, s názvem „Písně duchovní“ na str. 433; také ji
má protestantský zpěvník „Písně duchovní k společným službám Bož
ským Církvi Evangelické Pražské“ (v Praze 1783, str. 41), který je
zmenšeným výborem z Třanovského, a patrně i jiné podobné sbír
ky.6) Nenašel jsem ji však v Kancionálech katolických. Třanovský ji
připisuje františkánu bosáku Klimentovi († 1550), spolu se sedmi
jinými písněmi (č. 156, 322, 383, 466, 530, 824, 879, 884), které po
jal do svého kancionálu.7) Tři z nich jsou též u M. V. Šteyera v jeho
Kancionále českém (vyd. z r. 1687 i 1727), a u J. J. Božana v Sla
víčku rajském, a to „Kdo se líbí Bohu, jsa živ v šlechetnosti“ , „Slušeloť by nám to znáti, a pilně se vyptávati“ (u Šteyera i Božana s po
změněným začátkem: „Slušíť jistě nám to znáti“) a „Pane Kriste,
Bože věčný a ¡nebeský králi“ . Ocitáme se tu na poli jen velmi málo
probadaném: jde o to, jaký je poměr kancionálů katolických k pro
testantským? Jediný Vilém Bitnar se obíral touto otázkou v někte
rých svých studiích.8) Zdá se, že vztahů je víc, než se předpokládá.
6) Text liší se nepatrně: v 1. strofě místo „potom k sobě přivésti“ čte se tu:
„potom k sobě přijíti* ( =

přijmouti), a v 2. strofě 5. a 6. verš zní: „a tam

s anjelskou říší / Boha také ctili. . . “
7) O bosáku Klimentovi srov. Jireček, Rukověť I., 92; Český slovník bohovědný II., 372, K. Konrád v „Cyrillu“ 1889; J. Jakubec, Dějiny lit. čes. I., 678. P. Klemens Minařík, Poutní místo Bechyně u Tábora (1938), str. 12. Františkán Jindřich
Labe Turnovský praví o něm v své „Historii o třích svatých obrazích. . . , kteří
v chrámu Páně Bechyňském . . . jsou vystavený“ (2. vyd. 1746, str. 35 ): „ . . . Páter
Klíment Birmarský, který v Hradci Jindřichovém kázal, a některé písně složil, které
se jmenují podnes: Písně Klimenta Bosáka etc, ale snad jsou již od kacířův zfal
šované . .
8) Jsou to: Třanovský a Rozenplut. K 300. výročí Cithary Sanctorum (Život
X V I., 1934);

Tři

staletí

slovenského

kancinálu

Cithara

Sanctorum.

Příspěvek

k dějinám kulturní jednoty Čechů a Slováků (Olomouc 1934, separ. z Archy),
Bridel a Komenský (Praha 1935). Ve stati „Biblické živly v poesii čes. baroku“
(ročenka Chudým dětem roč. XLVII,

1935, „Bible a český národ“, str. 6— 16)

srovnává píseň z bratrského kancionálu Písně chval božských 1561, „Nuž veliko
noční chválu“ s písní Michny z Otradovic „Svatoroční muzika“ (1661), „Nermuť se
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Srovnáme-li na př. shora uvedené Písně duchovní z r. 1783, které
jsou vesměs převzaty z Třanovského Cithary, se Šteyerovým Kancio
nálem, najdeme dvacet písní společných, v Božanově Slavíčku čtrnáct,
mezi nimi též píseň „Má duše se nespouštěj nikdy Boha svého",
kterou jesuitský misionář Albrecht Chanovský „nad všecky jiné mi
loval“ .9) Poněvadž píseň „Král věcný nás požehnej“ se nevyskytuje
v žádné sbírce katolické, možno se právem domnívat, že se ujala
v Klimkovicích za éry protestantské v 16. století a že pak po rekatolisaci v 17. století byla v stejné funkci, jako píseň „po požehnání“
(tak je označena i v lipském vydání Třanovského Cithary 1737), uží
vána i od katolíků.
Vůbec se asi katolické prostředí uzavíralo vlivům písňového odka
zu bratrského v době, kdy se již nebylo třeba obávat odpadu, mno
hem méně, než se mělo za to. To platí jmenovitě o veršovaném pře
kladu starozákonních žalmů, jež vyšly pro katolíky v pěkné příruční
knížce i s nápěvy přičiněním kněze Jiřího Vácslava Paroubka s titu
lem „Žalmy korunovaného proroka Davida svátého“ v Praze r. 1736.
V úvodě autor ničím nenaznačuje, že čerpal též ze sbírek jinověrců;
praví tam, že podává milým vlastencům žalmy Davidovy „na písně
(rozumějte ne čtoucí žalmy, a pouhé čisté slovo Boží, ale toliko písně,
rytmy a metry) v jedno uvedené, a sformované, některé od dávna,
v Církvi sv. katolické užívané, některé opravené, některé v nově
vzdělané“ . Ani tím slovem „opravené“ neoznačuje tyto žalmy cizího
původu, poněvadž, jak se možno přesvědčiti, převzal je většinou bez
jakékoli úpravy. Nuže, srovnáme-li tento soubor Paroubkův s veršo
vaným překladem žalmů od Jiříka Strejce († 1599), jednoho ze
spolupracovníků na bibli králické,10) shledáme, že skoro třetina jeho
víc Magdaleno“ a staví proti sobě pojetí biblické předlohy u českobratrského humanismu a katolického baroka;

píseň českobratrská je však překladem veliko-

noční sekvence Victimae Paschali, jak je to i poznamenáno v nápise, a to, co se
pokládá za „přidané ze svého, za motivky původní“, je doslovný překlad z latiny.
9) Srov. Muž apoštolský aneb Život Alb. Chanovského od Jana Tannera T. J.
(vyd. L. Kuncíř 1932, str. 93 a 190). U Třanovského se tato píseň označuje jako
překlad z němčiny, a sice Nic. Hermanni „Von Gott will ich nicht“ (srov. též
Vad. Kleycha Evang. kancyonal, Žitava 1722, str. 753). Niklas Hermann, skladatel
protestantských písní, zemřel r. 1561 (srov. Český slovník bohov. IV., 822).
10) Měl jsem po ruce vydání z r. 1620, dále žitavské z r. 1720, obojí podobné
Paroubkovi i velikostí formátu knižního i přidáním melodií, a pak ještě nedato
vaný „Celý žaltář proroka a krále sv. Davida“ (podle Jungmanna V., 667, patrně
z r. 1782).
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žalmových písní i s melodiemi je totožná se skladbami tohoto vyni
kajícího českého bratra se sklony kalvínskými.11) Nebylo to však te
prve zásluhou Paroubkovou, že tyto bratrské písně se ozývaly v kato
lických chrámech, nýbrž jesuity M. V. Šteyera, který již dávno před
tím zařadil do svého Kancionálu českého (1687) celý zvláštní oddíl
„písní na žalmy“ , počtem 43, vesměs převzatých ze Strejce;12) kromě
toho ještě dva Strejcovy žalmy (90. a 102.) jsou mezi písněmi „obec
ními“ . Zajímavo, že J. J. Božan do svého Slavíčka rajského (1719)
těchto písní Strejcových nepojal. Bližší srovnání nás přesvědčí, že Paroubek skutečně vycházel z prostřednictví Šteyerova, třebas že si
pak text písní někde sám upravil nebo doplnil podle Strejce.13) Tímto
vzdáleným působením na rozvoj katolické duchovní písně vzrůstá
měrou netušenou význam Jiříka Strejce, o němž se již J. Dobrovský
vyslovil s obdivem a který měl též nemalý vliv na veršovnickou
techniku Třanovského.14)
11) Jsou to tyto žalmy: 3, 5, 8, 9 (jen první část), 12, 13, 18, 26, 27, 30, 33.
35, 37, 41, 42, 46, 60, 66, 69, 76, (77), 78, 80, 85, 90, 91, 92, 94— 97, 99, 100, 102,
106, 109, 120, 129, 133— 135, 137— 141, 145, 149, 150, celkem 48 (4 9); žalm 77 je u
Paroubka textově značně pozměněn. U Strejce se počítá podle hebrejského textu
druhá část 9. žalmu 10., takže odtud až po žalm 147 se jeho číslování rozchází
s Paroubkovým. Někdo na př. v žalmu 14., je u Paroubka melodie, a tudíž i strofa
táž jako u Strejce, ale text je jiný.
12) Až na píseň „Nejmocnějšího, nejsvětějšího“, která chybí u Strejce a je ja
kousi obměnou posledního žalmu „Chvaltež nejmocnějšího“ . Jsou tu ovšem i roz
díly v podrobnostech, někdy jiný začátek písně než u Strejce (na př. žalm 36), nebo
některé strofy vynechány a pod. Šteyer také má v svém kancionále asi 20 písní
společných s Citharou Třanovského.
13) Paroubek má se Šteyerem v 36. žalmu jiný začátek než u Strejce; žalm 65.
se počíná u Šteyera teprve 7. strofou Strejcovou, Paroubek má podle Strejce i prvnich 6 strof, ale s textem skoro úplně odchylným; v ž. 101. u Šteyera je vynechána
strofa 5. a 8., u Paroubka jen 4 .; v ž. 110. u Šteyera jen 6 strof, u Strejce 8, u Paroubka 7. a 8. strofa jsou nahrazeny jednou novou; v ž. 96., 135. a 140, které
Šteyer zkracuje, má Paroubek text úplný jako v Strejcovi.
14) J. Dobrovský, „Geschichte d. böhm. Spr.“ 189 (cituje J. Jakubec, Dějiny lit.
čes.2 I., 698). Na pronikavost vlivu Strejcova u Třanovského poukazuje J. Vilikovský v Sborníku k 300. výročí Třanovského Cithary (Bratislava, 1936, str. 117, 126).

Ř ád 19. 1939
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O statečnosti a hrdinství
Josef K o s t o h r y z
Quis mori non timet,
vivere non recusat.
Zkřížené meče a štít bývaly hlavní ozdobou rytířských síní. Zna
menaly pohotovost k boji za věc spravedlivou a odhodlání prolít
za ni krev cizí i svou. Neboť meč znamená krev, a život je nejvyšší
cena, kterou člověk může a smí za něco dát nebo vzít. Ovšem, ne za
cokoliv a kdykoliv. Meze byly položeny v samém úkolu rytířství, jímž
bylo hájit víru a vlast, pomáhat chudým, ochraňovat vdovy a si
rotky. Neboť rytířství bylo dítětem křesťanského ducha a mělo za
základ i střežený klenot víru a křesťanskou lásku. Mohl tedy rytíř
a měl také nasadit život tehdy, když v tom činu tkvěla naděje na
život věčný. Poněvadž rytířství bylo určeno k boji a k tomu musí
být připraveno nejen tělo, ale především duch, byla v srdcích,
okutých krunýřem tří prvních ctností, pěstována jejich dcera, sta
tečnost, jež byla ozdobou rytířstva stejně jako druhý poklad, právo
a čest.
Tu opět musím učinit vymezení. Právo, má-li být právem, je
zakotveno v přirozeném řádu a stojí na moci boží. Slouží mu spra
vedlnost, jako ochránkyně a živitelka, jež je k podobě té spravedl
nosti, která jednou zváží a rozsoudí všechny naše činy. Cest pak,
to není úcta, kterou požíváme od lidí, ani ta vnější naše podoba,
jež se jim jeví, ani světská vyznamenání, na něž jsme pyšni; to
všechno může býti jen klam a zdání. Ale čest je to místo v srdci
člověka, na něž se dívá Bůh, a v němž se pod jeho pohledem ozývá
hlas svědomí, je to naše tvář před Bohem. Číňané říkají o tom, kdo
ztratil čest, že ztratil tvář. Nuže, ztratit tvář před Bohem znamená
ztratit život věčný. Rytířská čest byla tedy souhrnem a dodržováním
oněch ctností, pro něž rytíř žil, byla jeho životem zde i tam, a bít
se za ni, aby ji získal, či zachoval, bylo jeho svatou povinností.
Pravý rytíř konal skutky ctností. A jinak také — snad jen v citech
— mít ctnost nelze. Ta je v činech.
Tehdy ovšem byla v jednotlivci i ve společnosti vryta úcta k ctnos
tem. Dnes je pohříchu ztracen nebo zvrácen jejich smysl, protože
v životě bez Boha není proč je hledat, probouzet a mít. Proč v dneš
ním životě nacházíme tak málo statečnosti? Lidé nemají proč býti
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statečnými. Jde jen o získání či zachování pozemských statků a ctí
anebo o pohodlí či zachování bídného života. Na místo té hrdé ctnosti
nastoupila úskočnost a zbabělost.
Dnes lidé už takřka nevěří ani v možnost ctností. Proto také slyším
námitku z úst moderní skeptické zkušenosti: „Což myslíš, že všichni
rytíři byli takoví? Což nevíš...?“ Ano, vím. Ale rytířství mohlo
vyrůst a žít jenom v době, která znala a pěstovala ctnosti, a ty byly
jeho zástavou a základem. Proti vaší snadné, pohodlné zkušenosti
člověk opravdu zkušený věří vždycky spíše tomu, co slýchal a uklá
dal ve svém dětském srdci, a tu je zář a skvělost výmluvná. Tolika
hrdinami se rytířství oslavilo, tolik vzorů dalo. Jaké vy dáte vzory?
Jistě i rytíři byli jen lidé a nebyli svati, ale byli to muži. Byli hříšní,
ba dovedli i strašně hřešit proti vám, kteří ani toho se neodvážíte,
ne proto, že byste se báli hříchu, ale že se bojíte o své pohodlí nebo
nanejvýš o úctu lidí. Oni však znali míru a tíhu svých vin, jejich
očím bylo viditelné to strašné světlo, které na ně padá, a dovedli
se také patřičně kát. V rozhodném okamžiku pak neváhali a kladli
na váhy čin, i svůj život třebas. Neboť oni se nebáli ani žít, ani
umírat, zato všude šla s nimi bázeň boží.
Statečnost od té doby právem nese přídomek ctnosti rytířské.
Bude také všechno, co o ní chci říci, jenom opakováním a rozvede
ním toho, co jsem řekl o rytířství.
Byla ve cti už ve starověku, u Řeků a Římanů, kteří jí nadřazovali
jako vůdkyni moudrost. Pro křesťana má podobné místo v hierarchii,
jenže jako všechny její družky je i ona podmíněna a živena třemi
božskými ctnostmi, jež jsou zároveň milostmi, totiž vírou, nadějí a
láskou, bez nichž v své ryzí podobě není možná. Jako všechny
ctnosti kromě lásky, jejíž plnou míru zakusíme teprve v náruči
boží, je ctností pozemskou v tom smyslu, že patří jen k tomuto ži
votu, který zařizuje k své podobě nebo jej i dává, aby si připravila
odměnu v životě věčném. Proto také víra, naděje a láska, které při
rozeně jsou obráceny především k Bohu, nejen dávají záruku, že
statečnosti je užíváno náležitě a na místě patřičném, totiž čestnými
prostředky za věc spravedlivou, ale jsou skrze ni i promítány do
skutečnosti vezdejší, neboť musím své věci věřit, mít v ni naději a
milovat ji, abych na ní mohl trvat a za ni bojovat.
Už ve starověku umisťovali statečnost do srdce jako lásku. A my
stejně shledáváme, že láska k ní patří a je její podmínkou. Neboť
statečný mohu být především z lásky k Bohu, která mě sílí a dává

291

mi naději, že moje zkouška není příliš veliká ani oběť marná, a zá
roveň jsem ochoten a schopen všechno vystát a bít se jenom za to,
co miluji bezpečně a silně.
Statečnost je ctností duchovní a stojí vysoko mezi svými sestra
mi, zbožností, pokorou, spravedlností a věrností, z nichž obě poslední
jsou s ní nerozlučně spojeny a provázejí ji. Od statečného se často
žádá boj dlouhý a tedy láska vytrvalá a trpělivá věrnost. Nelze také
jako námezdník propůjčovat se jednou pánovi tomu a jindy jinému
Spravedlnost pak ji provází už v tom, že statečný dává své činy
jenom za věc spravedlivou. Ale rovněž je v boji spravedlivý i k pro
tivníkovi, ba i k poraženému. Dobří bojovníci ctili vždycky nepřítele,
šel-li proti nim čestnou zbraní a nikoliv podlostí a úskokem nebo
lží. A statečný vítěz nikdy nepřichází k poraženému jako lupič a
vrah, neboť bojoval-li za věc spravedlivou, také ji umí ochraňovat,
a to svou i cizí, její hranice jisou mu nepřekročitelné. Proto opaku
jeme znovu, že k statečnosti patří neoddělitelně dodržování práva
a žárlivé střežení cti. Chránit právo nebo je dobývat je statečnému
přirozené a čest sama jej nutí, aby se do boje dal, dovedl jej, do
konce a nepřekročil míru boje spravedlivého ani v prostředcích,
ani v cíli.
Nazvali jsme statečnost ctností rytířskou, pokoušíme se ji definovat
jako schopnost, ochotu a pohotovost k boji za věc spravedlivou, její
činy pak nazýváme bojem a vítězstvími, a zdálo by se tedy, že ji
přikládáme jenom srdci vojenskému. Avšak statečnost, jako všechny
ctnosti duchovní, mezi něž patří, je obecná, to jest potřebná každé
mu a možná pro každého, kdo věří v Boha a kdo se Ho bojí. Její boj
stejně může býti duchovním a všechna její vítězství patří spáse duše,
to jest Bohu především, pak teprve těm věcem, za něž trpíme, bojumeme, dáváme v sázku život na této zemi, neboť ony jsou jenom
prostředkem, příležitostí k dobytí práva nejvyššího. Statečnost vždycky
potřebuje příležitosti, aby se ukázala činem, aby vzala se stěny svůj
meč a štít. A nesmí ani příležitosti zbůhdarma vyhledávat, protože
jinak se v ni místo pokory vkrádá marnivost a znetvoří ji v hazar
dování, jež není ctností. Tou není ani boj ze zoufalství nebo z lho
stejnosti k osudu, neboť v něm není světlo naděje. Mějme však na
paměti, že naléhavou příležitostí je statečnému srdci celý tento život.
Celý náš život je bojem, na jehož konci se vítěznému otvírá brána
do země míru a poraženému do věčného otroctví tmy. Je to příle
žitost stálá, ale jediná, nesmíme ji ztratit, aby nám nebyla počítána
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zrada nej větší, protože zrada na vlasti první, jež se netresce šibenicí,
ale zatracením.
Potřebujeme tedy statečnosti v celém životě, abychom jej dovedli
do konce tak, jak si Pán přeje. Ale víme dobře, že jí potřebujieme
i ve všech starostech, úzkostech a utrpeních všedního života, aby
chom je mohli vydržet, překonávat a zmoci. Tu ovšem pomocnicí
jistou a nezbytnou je nám pokora a naděje. Statečnost, opřená o své
sestry a živená matkou svou, vírou, nám dá vydržet denní tram
poty, pomůže čelit stálému i náhlému nebezpečí, i těm největším,
smrti a hříchu, dá nám jistotu rány, když chceme vytít ze svého
života to, k čemu se naše srdce naklání a co není hodno naší lásky,
dá nám sílu, když na sebe bereme břemeno, a vytrvalé odhodlání,
abychom je unesli.
Statečnost je tedy ctností obecnou v dvojím smyslu; jednak je
potřebná všem, jednak je na místě ve všech věcech našeho života.
A není jen ctností individuální. Stejně může a má být ozdobou, me
čem i štítem celého národa. Víme, že určitá období v dějinách náro
dů se nazývají hrdinskými, někdy právem, jindy neprávem, podle
toho, co bylo jejich hybnou silou a jaké byly prostředky boje. I zde
a ještě více zde platí, že statečnost musí mít v své družině právo,
spravedlnost, věrnost a čest, ať už je to ve výboji, v obraně či v re
voluci. Obhajovat nebo dobývat práva a spravedlnosti, k tomu musí
vést věrnost a čest, opírající se právě o vědomí, že jenom v právu
a spravedlnosti je možný život národa. Národ, který nezná nebo ne
střeží svého práva, ztratí je, a netouží-li a nepracuje o něm věrně,
ztraceného nedobude.
Poněvadž, jak jsme řekli, potřebuje statečnost příležitosti, aby se
projevila činy, probouzí se i v národu ke vzmachu zejména v době
nebezpečí nebo útisku, to jest, když právo je ohroženo nebo vzato.
Nezávisí však od těchto okolností, ba nejsou nic platny, když duch
národa není připraven a už předem ctností ozbrojen. Národ pro život
svého práva potřebuje statečných srdcí a statečných vůdců. Nejsou
platny zbraně, když vládne pud sebezachování a nikoliv čest a zodpo
vědnost. Statečnost musí být v životě jednotlivce i národa trvalý
habitus duše, aby kdykoliv přijde chvíle, poznal ji, neváhal a vzal
do ruky meč. Základem však musí být víra v Boha Všemohoucího,
Krále spravedlivého. Neboť jenom on rozděluje království, dává
vládu a nastoluje císaře a krále podle svých úmyslů. Ale žádá, aby
národy dbaly jeho přikázání ve svém právu. Potom stojí ku pomoci.
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K tomu ovšem musí být národ vychován, uzpůsoben, to jest, jeho
způsobilost musí být probuzena. Říká se, že v národě vládne takový
a takový duch. Nuže, jediný duch, který je dobrý pro všechny národy
a doby, je duch víry. Jenom víra je matkou pravé statečnosti, je
jejím světlem i chlebem, zárukou zde i jinde. V tom smyslu zde tedy
záleží na výchově. Říká-li Sokrates, že ctnost je naučitelná, mů
žeme to přijmout nikoli v tom smyslu, že cokoliv člověk pozná jako
dobré, to i koná, ale že v každém člověku jsou uložena semena ctností,
která mohou být probuzena, když v srdci se usídlí bezpečné po
znání dobra nejvyššího. Probuzení víry je tedy cesta, jíž se bere
výchova k ctnostem, neboť ty všechny jsou zároveň milostmi, zá
vazky a dary. Ve starověku byli muži vychováváni k srdnatosti v zá
pasech ranami, nyní se vychovávají — jen k otužilosti a zdatnosti —
ve sportu nebo na vojně kázní, kdežto výchova k ctnostem má pře
devším být obecná a začíná modlitbou, neboť láska k Bohu a bázeň
boží jsou jejími pilíři. Statečnost a každá pravá ctnost je vždycky
vědomá smyslu svých činů a tedy především smyslu prvního, jejž
jí dává světlo víry.
Statečnost je tedy habitus, tvářnost duše, její meč a štít a záro
veň i slavný oděv před Pánem, způsob chvály boží. Může se projevit
jen činy, k nimž máme příležitost tak mnohou v celém životě a jež
jmenujeme bojem a vítězstvími. Podobu mohou mít rozličnou, mohou
být obranou, výbojem, věrným setrváváním, trpělivým snášením
útrap a příkoří, sebezapřením, sebeobětováním. Podle předmětu boje
a podle prostředků, jimiž je veden, jsou i ve statečnosti hierarchické
rozdíly. Od čistě osobního boje světského, jemuž se říká boj o život,
nebo duchovního o čistotu a spásu duše (při němž jedinec je zároveň
pomocníkem všech), až po boj za vlast, národ a víru. Boji, v němž
je obětováno všechno nižší než předmět naší lásky, říkáme hrdinství,
ale musí to být předmět vysoký a cena veliká. Nejraději bychom
řekli, že to jméno patří jen takovému boji za vlast, národ a víru.
V boji za národ obhajujeme nebo dobýváme celé poslání, jež mu
Bůh dal, když jej obdařil určitými vlastnostmi a jazykem. V boji
za vlast obhajujeme domov, matný, ale drahý obraz domova prv
ního, ráje, a předobraz vlasti pravé a jediné, jak v naší lásce tane,
aniž si to třebas uvědomujeme. Ve víře obhajujeme samého Boha a
jeho milosti a cestu k němu nejen pro sebe, ale pro všechny dnes
i na věky. Tento boj je také vždycky spravedlivý.
Příležitost k boji za vlast, národ a víru je stálá, neboť to jsou věci
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spiaté s naším denním a osobním životem a prací, avšak jsou i pří
ležitosti výjimečné, obecné, jež tvoří dějiny národů a církve, jejich
život příští. Jejich využití nebo promeškání či zrazení tvoří pak
slávu nebo hanbu jedince i národa, posilu národa nebo jeho oslabení,
vzor nebo odstrašující příklad. V boji za vlast, národ a církev jsou
pak dány opět zvláštní příležitosti jedincům, jejichž statečné činy
pak nazýváme hrdinstvím a je hrdinami. V boji za církev však mu
síme rozlišovat mezi hrdinstvím a mučednictvím, jež je milostí nejvyšší a dává světlo svatosti. Hrdinové opět mnozí jsou bezejmenní,
vykonali svůj úkol, položili snad i svůj život a odešli, majíce svou
odplatu na věčnosti. Jiní však trvají v srdcích národů jako slavné
vzory, majíce poslání, jež daleko přesahuje jejich pozemskou pout.
Je v tom řízení a zvláštní milost boží. Úcta k hrdinům je posilou
celému národu a výchova k této úctě je povinností.
Nebude nám dáno všem být hrdinami. Avšak máme stejnou mož
nost jako oni dojít slávy věčné. Silné srdce chce mnoho žít a tak
žít, aby mohlo dobře umírat. Pro statečného není život zlý, ani
smrt zlá, ten ví, proč tak žije a proč umírá. A tak ve smyslu této
ctnosti má každý toužit jako rytíř po tom jediném a o to jediné se
snažit, aby zemřel pokryt vítězstvími.

Kázání o lásce k vlasti
Pe t r Skarga
„Není pod sluncem nic trvalého,“ praví Šalamoun; nejen domy a
rody, ale i království a velké monarchie přestávají a upadají — a
národ po národu se na zemi mění. Ale nic není bez příčiny, zvláště
v lidských věcech, které z rozumu a svobodné vůle pocházejí. Co
z rozumu, píle a ctnosti povstalo, to se nerozumem, nedbalostí a
zlobou bortí. Jako naše těla umírají buď z vnitřních chorob nebo
z vnějších náhod, tak i království mají své domácí choroby, pro něž
musí padnout. Mají i vnější nepřátele, kteří je hubí vojnami a lou
pežemi. Obojí nebezpečí moudří lidé s pomocí Boží umějí přemáhat
a dobří správcové dovedou svůj lid vyprostit z nebezpečí. Na domácí
choroby mají léky — a na vojny a meč mají rozličné obrany.
Žádný z vás, převzácní pánové, není tak sprostný, aby neviděl těž
kých a velkých nemocí našeho království i jeho vnitřních a domácích
záchvěvů, nebo aby neviděl mocného nepřítele, který o naše hlavy
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usiluje a hrozným útokem nám hrozí. Kdybyste domácí nemoci
tohoto království vyléčili, snadnější by byla v budoucnosti naše obra
na. Ale jak se má bránit nemocný, který sám na svých nohou nestojí?
Lečte proto dříve tu svou chorou matku, tu milou otčinu, Polsku!
A jste-li opatrnými a moudrými lékaři, najdete šest škodlivých
jejích chorob, které ukazují (chraň Bože!) na její blízkou smrt, a
jako špatný tep zlou budoucnost jí věští: první — jest lidská nepře
jícnost k Polsce a žádostivá hrabivost; druhá — sousedské neshody
a spory; třetí — porušování katolického náboženství bludařskou ná
kazou. Čtvrtá — oslabování královského a vladařského důstojenství;
pátá — nespravedlivé zákony; šestá — zjevné hříchy a nenávisti,
které se zvedly proti Pánu Bohu a žádají si od něho pomsty.
Promluvme si dnes s Boží pomocí o té první chorobě Polsky!
Dvě hlavní přikázání nám Pán Ježíš, Bůh a Pán náš, při své smrti
ráčil ponechati jako svůj odkaz: jedno, abychom se vespolek milo
vali, druhé, abychom mír mezi sebou a svatou svornost zachovávali.
Jedno z druhého pochází a vyplývá. Láska plodí svornost, a bez
svornosti není lásky. A čím je láska k bližnímu širší, tím jest lepší.
Dobré je milovat souseda, lépe však všechny, kdož jsou na témže
místě — nejlépe je milovat všechny obyvatele království; tím, že
jim něco dobrého činím, nebo že pro ně nějak trpím. . . Právě tak je
dobré, je-li svornost a pokoj mezi obecným lidem, lépe však, je-li
tak mezi pány, kteří tomu lidu vládnou, nebo se o něm radí, ale
nejlépe, je-li mezi králi, kteří všemu světu přinášejí svou svorností
mír.
Tu širokou a svobodnou lásku máte nyní přivodit, vzácní pánové,
vy, kteří jste se sem sjeli proto, abyste o tom uvažovali a abyste se
uradili, co činit, aby všechen lid nezhynul, prokazujíce tak svou ho
roucí a upřímnou lásku k Polsce.
Příklad té široké a svobodné lásky dal nám, svým učňům, sám na
sobě Pán, Spasitel a Mistr náš, když všem — i velikým zástupům
dobrořečil. „Uzřev,“ praví Evangelista, „pak zástupy, pojal lítost
nad nimi, že byli zmořeni a povrženi jak ovce bez pastýře.“ A ještě
větší lásku ukázal, když zdraví a život dal ne za jedno království,
ale za všechny lidi na světě, chtěje, aby každý, kdo v něho věří, ne
zahynul, ale měl život věčný. Takovou láskou k lidem: a k Polsce se
musíte rozněcovat vy, kteří se o majetku veřejném radíte, vy, kteréž
Písmo knížaty zove; neboť nic není Pánu Bohu tak vlastního, jako
všemu lidu dobro činit; a kdo takový jest, následovnictví Boží i obraz
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Jeho v sobě nosí. Vládu nad lidmi mají zemská knížata nejenom
proto, že mají od Boha moc na hubení zlých a na, oživení a obveselení
dobrých a nevinných (neboť jenom sám Pán Bůh umrtvuje i oživuje),
ale hlavně proto, že oni milosrdenstvím a svou starostlivostí mají
lidskou nouzi odhánět, aby, kdožkoliv z nich každý nějakou pomoc
měl, jak to činí Pán Bůh, jenž všechno, co stvořil, opatruje a živí
a na ně hojné dary milosrdenství a dobrodiní svého vylévá, nepo
hrdaje nejenom rozumnými lidmi, nýbrž i šelmami, jak se praví
v žalmu: „Oči všech tvorů doufají v Tebe, Hospodine, a ty jim dá
váš pokrm v čas příhodný, otvíráš ruku svou a naplňuješ všelikého
živočicha požehnáním.“
A spravedlivě též musím mluvit k vám, převzácní rádcové obec
ného majetku: Všichni z této Koruny, to jest lidé i duše, kolik je
jich v Polsku, na Litvě, na Rusi, v Prusích, v Žmudži, v Livonsku,
obracejí k vám oči a ruce pozvedají, pravíce jako Egypťané kdysi
k Josefovi: „Životy naše jsou v rukou vašich!“ Pohleďte na nás,
abychom nehynuli v domácí nespravedlivosti a v pohanské nevoli!
Vy jste otcové naši a ochránci — a my siroty a děti vaše! Vy jste
jako matky a chůvy naše: opustíte-li nás a budete-li se špatně o nás
starat, zahyneme my, ale také i vy! Vy jste rozumy i hlavy naše —
a my, jako prosté děti, na vaše úrady se spoléháme, jak Pán Bůh
vám radit se o nás přikázal. Vy jste jako hory, z nichž řeky i pra
meny vytryskují, a my pole, která se těmi řekami zavlažují a ochla
zují. „Ať přijmou hory,“ jak praví žalm, „pokoj lidu, a pahrbkové
spravedlnost.“ Vás Pán Bůh povznesl k vysokým úřadům, ne pro vás
samy, abyste dbali jen svého prospěchu, ale pro lid, jejž vám Pán
Bůh svěřil, abyste nám spravedlnost a pokoj, který od Pána Boha
berete, dávali.
To jsou jejich hlasy a jejich volání k vám! Slitujte se nad nimi!
Milujte tu svou otčinu i ten svůj Jerusalem, to jest Korunu a Polsku,
a mluvte ze srdce s Davidem: „...k tera k zpívati máme píseň
Hospodinovu v zemi cizí? Jestliže zapomenu na tebe, Jerusaleme,
budiž v zapomenutí dána pravice má. Přilni jazyk můj k dásním
mým, nebudu-li pamatovati na tebe: nepředložím-li Jerusalem na
počátku veselí svého!“
Oh, jaké zaklínání, jímž se musíte zavázat, abyste pro sebe nic tak
milého, tak veselého neměli, jako dobro Jerusalema svého, to jest
Polsky, otčiny své, přejíc sobě požehnání žalmu: „Požehnej tě Bůh,
aby sis hleděl majetku Jerusalema po všechny dni života svého.“
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Jak byste neměli ctít milovanou matku svou, která vás zrodila a
vychovala, obohatila, pozvedla? Bůh matku ctít rozkázal! Proklet
budiž ten, kdož zarmoutí matku! A kteráž jest první a nejzaslouži
lejší matka nad otčinu, od níž máte jméno, a všechno, co jest vašeho,
od ní jest? Kteráž jest hnízdem všech matek i všech povinností a
komorou všech vašich bohatství! „Jerusalem, matka naše,“ praví
apoštol, „jest nade všechno cti a úcty hoden.“
Uvažujte, jaká dobrodiní a upomínky od té matky máte! Ona vám
svatou víru katolickou, pomocí jíž věcné otčiny dojdete, dochovala a
Krista, spásu vaši i Jeho Evangelium udržela! Ona ji od všech faleš
ných nauk i jedů bludařských uchránila. Ona Husa před několika sty
lety svými Konfederacemi i jeho proklaté kacířstvo vypudila. Od
těch dob vám kaplani i biskupové i duchovní pastýři to, co vám ná
leží, dávají a s jejich pomocí máte přístup k Milosti Boží a k ochraně
před všemi nepřáteli. Ona vštípila tu oltář služby Boží a přepodivné
Oběti, z níž vám milosrdí Boží vždycky plyne. Ona se i v dnešních
zlých dobách krutým bludařům brání a vlky ty jedovaté, jak jen
může, od vás odhání a snaží se, abyste nebyli bez kaplana, bez oltáře,
bez učení a tím i bez Boha, jak se to stalo jiným národům, kteří tak
dobré a bdělé matky neměly. Jakže byste ji neměli milovat?
Ta matka, nejmilejší otčina, vštípila vám a zachovala stav a ma
jestát královský, který jest zástavou i ozdobou vší moci i slávy vaší,
že král až do dnešních časů nepominul, že důstojenství jejich jest
dobře zpevněno, že do dnešního dne patříte na pány a krále své,
pomazané Boží, a z jejich ozdoby a bohatství se obveselujete a máte
ono blahoslavenství, které slibuje Prorok: „Budete-li mne poslouchati,“ praví Pán Bůh, „těmito branami budou vjíždět králové i páni
vaši, sedící na stolci Davidově, na vozech i koních, oni i pánové
jejich.“ Běda národům, jimž Pán Bůh krále a pány vzal nebo krá
lovství jejich rozdělil, národům, které s Danielem plácí, říkajíce:
„Nemáš nyní krále a pána, ani kaplana, ani proroka, které Pán Bůh
potrestal důtkou.“ „Běda,“ praví, „býti bez krále, bez pána, bez
oltáře, bez oběti.“ Blaho je nyní vám, kterýmž Pán Bůh v naší otčině
toto všechno zachoval!
Ta matka seskupila vám v jedno tělo Polsky tak mocné a vzácné
národy! Rozšířila svůj stát od moře k moři a sousedům vás strašné
učinila, takže obořit se na vás neodvažují!
Ta milá matka podala vám zlatou svobodu, že nesloužíte tyranům,
nýbrž bohabojným pánům a králům, které sami sobě vybíráte, je-
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jichž moc je zákony omezena, kteří žádného bezpráví vám nečiní a
rovněž žádného útisku netrpíte od cizích států, ani od státu vlastního.
Sami sobě jste jenom tyrany, když zákonů nedodržujete a spraved
livě sobě falešnou svobodou, nebo spíše svévolnou svobodou, škody
činíte. Hleďte, jakým útiskem a tyranií trpí obyvatelé tureckého a
moskevského státu! Vaše otčina není taková! Je vám matkou, ne
macochou! Na rukou vás nosí a křivdy žádné trpět nedopustí. Sami
sobě škodíte a jeden nad druhého se tyranií vyvyšujete, neřídíte-li
se zákony, a státní moc tam, kde není třeba, zmenšujete! S matčiny
strany není ničeho, v čem byste si mohli na ni stěžovat — leda snad
sami na sebe!
Patřte, k jakým majetkům a bohatství, pohodlí, vás ta matka při
vedla, jak vás zlatem obohatila, takže máte dosti peněz, dosti potra
vin, vzácné oděvy, houfy sluhů, koní, vozů, též skvosty a všude zvý
šené peněžní důchody. Jenom sama matka má málo! Dříve zřídka
bylo pivo v domě, ale nyní vínem vonějí vaše sklepy! Dříve zakrývaly
vaše boky látky doma tkané, nyní aksamit a hedvábí! Dříve byly
prosté vozy a tvrdá, čistá sedla místo podušek, nyní však zlaté
kolesky a karety! Dříve prostá jídla, ale nyní ptáci a kapouni! Dříve
pro všechny jedna mísa, nyní — kolik desítek misek! Ó, nejmilejší
matko, již nemírně si vedou tvé děti, špatně těch nadbytků uží
vají: k hříchům, k mamotratnictví, k marnostem!
„Ach, čím jsem já vinna?“ praví matka, „mají rozum, mohou
těch Božích darů užívat na chrámy a k oslavě Boží, k obraně, na
hrady a na jiné obranné přípravy na zlé časy, ale také na zásluhy
k spáse. Jsem nevinna, jsem-li jim v darech matkou; oni jsou vinni,
neboť mne neposlouchají a mé dobroty a Božích darů špatně užívají."

Táž milá matka dala vám takový mír, jakého mnoho království
nemá, v němž se naplnily vaše komory a rozmnožily vaše ma
jetky. „Potvrdil,“ jak praví žalm, „zámky vrat hranic tvých a
požehnal Pán Bůh synům tvým. Dal hranici tvé mír a úrodou obilí,
to jest hojností všeho nakrmil tebe.“ Bože, kéž byste dobře toho
míru užili, a zvláště tak, jako král Asa, o němž praví Písmo, že
zbudoval mocná města, neboť za časů jeho vojny nepovstávaly,
kdy Pán Bůh pokoj dával, a mluvil k poddaným: „Vystavme města
a ohraďme je zdmi a upevněme věžemi a branami a zámky, dokud
před válkami v pokoji jsou všechny věci.“ A hle, u vás je pokoj,
jsou i majetky, které z nebe rostou, ale v bohaprázdné útraty se
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obracejí, v zbytky a hnoje — a hrady jsou pusté, věžé prázdné,
všechno ostatní se obrací v niveč a hnije; na budoucí vojny a ne
pokoje oka nemáte! Dosti vám tam matka takovým mírem ukazuje,
k čemu byste měli spěchat, dokud je čas. Neboť, zdá se mi, že ten
přebohatý pokoj od nevděčných odstoupí a že se přeruší!
Od téže otčiny máte až dodnes slávu vojenskou, která se v těchto
dobách pod šťastnou vládou vašich pánů i králů pozvedla. Rodí vám
ta matka mužné, moudré a šťastné hejtmany, mocné a nebojácné
rytíře — i takový lid, před nímž nepřátelé váhají.
Táž matka nejmilejší přinesla vám slávu ve všem křesťanstvu
i pohanstvu, že váš pán a král, od západu k východu uctívaný vzác
nými poselstvími, má u všech sousedů úctu.
Mohla pro vás více učinit? Proč ji nechcete upřímně milovat,
v celistvosti ji udržovat a pro ni všechno neobětovat, je-li toho
potřebí? Ji milujíce, sami sebe milujete a neztrácíte; a nepřejete-li
jí a nedáváte-li jí víry, sami sebe zrazujete! Milujete osobní ma
jetky a společné ničíte — a při tom se domníváte, že dobro sami
sobě činíte a sobě přejete. Ale není tomu tak, jak řekl sám náš
Pán: „Kdo miluje život svůj, ztratí jej, a kdo nenávidí život svůj
na tomto světě, k životu věčnému zachová je j!“ Když loď tone a
větry ji převracejí, hlupec své vaky a truhlice opatruje, na nich
leží, o záchranu lodi se nestará a domnívá se, že sám sebe miluje;
ale on sám sebe hubí; neboť když loď nemá žádné péče, musí i on
se vším, co shromáždil, utonout; ale když svými truhlicemi a ma
jetky, které má na lodi, pohrdne a s ostatními se pustí do obrany
lodi, zapomenuv na všechno své, teprve pak všechno získal a život
zachoval! Ta nejmilejší loď naší otčiny nese nás všechny a je v ní
všechno, co máme. Když je s lodí zle, když jejích děr neucpáváme,
když vodu z ní nevyléváme, když se o její zachování nestaráme,
když pro její bezpečnost vším, co v domě jest, nepohrdneme, pak
Utone a s ní zahyneme i my všichni!
V
té lodi máte syny, děti, ženy, jmění, poklady a všechno, v čem
se kocháte; v ní jest tolik duší, kolik jich mají toto království a
připojené země. Nenechte je utonout, slitujte se nad krví svou,
nad lidem i bratřími svými! Nejenom majetky, ale i životy jejich
chraňte vy, kteříž je máte pod svou vládou a péčí! Neboť nejenom
majetků a vlasti musíme litovat, ale pro ně musíme i umírat, jak
praví svátý Jan: „Z toho jsme poznali lásku, že On položil svůj
život za nás; také my máme za bratry život položili!“ — a za to
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jest u Pána Boha odplata, neboť to jest příkladné následování
Krista — a lidí věčná sláva. Litujeme-li však majetků a pro ně
škodíme vlasti, jak chceme nastavit život?
Patřte na příklady svatých, jak v lásce k svému národu, to jest
k vlasti, byli horoucí! A třebaže Mojžíš na svůj národ i na jeho
zatvrzelost k obecnému dobru naříkal, přece tehdy, když jej Pán
Bůh chtěl zahubit, nejenom svým životem, nýbrž vlastní spásou
jej chtěl vykoupit, říkaje: „Buď jim tuto vinu odpusť, nebo, neučiníš-li toho, vymaž mne ze své knihy, kterou jsi napsal.“
Aod, vida svůj národ Moabity velmi utištěn, obětoval svůj život,
tyrana zabil a vysvobodil své bratry.
Samson pro křivdy bratří svých sám boje s Filištíny sváděl. „Nechť
umře duše má s Filištínskými,“ řekl. „A když zatřásl silně sloupy,
padl dům na všechna knížata i na jiné množství, kteréž tam bylo:
a mnohem více jich zahubil umíraje, nežli byl prve živ jsa pobil.“
David hněv Páně a tresty na sebe obracel, aby poddaní jeho
netrpěli, říkaje Pánu Bohu: „Já jsem ten, který zhřešil, já, který
zlé učinil; toto stádo, co provinilo? Hospodine, Bože můj, nechať se
obrátí, prosím, ruka tvá na mne a na dům otce mého, lid však tvůj
ať není mořen!“
Joab, hejtman Davidův, rád za sousedy své šel do boje, pravě:
„Bojujme za lid svůj a za město Boha svého; Hospodin pak učiň,
co za dobré uznáváš!“ „Za národ,“ praví, „a za město Boží“ —
ty dvě věci ho odvážným na vojně činily, poněvadž ne pro kořist*
ani pro slávu, ale pro bratry své a pro slávu Boha svého proti ostří
nepřátel útočil.
Patřme na pár svatých mládenců, na Nehemiáše a na Zorobabela,
jak dobro své otčiny a vlasti nad vlastní prospěch svůj kladli a
pro ni se všeho zříkali. Nehemiáš, jsa jat do babylonské nevole,,
ztrativ se svým lidem drahou otčinu, nepřáteli zhubenou, došel
takového štěstí, že se stal podčeším krále Artaxerxa, jehož byl za
jatcem. A když mu podával víno, řekl mu král: „Proč jest obličej
tvůj smutný, když přece nevidím, že bys byl nemocen? Není to bez
příčiny, nebo něco, nevím, co těžkého jest v srdci tvém?“ Tu lekl
se Nehemiáš velice, náramně, ale řekl králi: „Králi, buď živ na věky!
Kterak nemá býti smuten můj obličej, kdyžtě město hrobů otců
mých zpuštěno jest a brány jeho vypáleny jsou ohněm?“ I řekl
zase král: „Čeho žádáš?“ Mohl nejmilejší mládenec prosit o ma
jetek, o radosti a pocty, ale on pominuv všechno, o záchranu své
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otčiny prosil, maje největší radost v tom, když ne jemu, ale všemu
národu bude se dobře dařit. Ó, kéž byste takové srdce k otčině
měli a nesháněli se po zisku domů svých, jak mocnou odměnu za
zachování vlasti byste obdrželi za tu velkou lásku! Ale lakomství a
úzké srdce, připoutané jen k osobnímu zisku, všechny dobré rady
rozptyluje.
A co říci o Zorobabelovi a o jeho horoucí lásce k obecnému bla
hu? Když moudrostí dvořany druhy své u vládce světa Daria před
stihl a moudrou rozpravou o tom, co na světě je nejmocnějšího,,
pravdu ukázal, od krále pochvalu a dary obdržel: takže pak sám
v šarlatu chodil, na zlatě spal, ve zlatém voze jezdil, z kmentu měl
čapku a na šíji zlatý řetěz — prvním byl po králi pro moudrost a
zván byl příbuzným Danovým. A když mu řekl Darius, pravě:
pros
o více, neboť nalezen jsi moudřejším nad druhy své, proto vedle
mne sedět budeš a příbuzným mým zván budeš,“ řekl: „Vzpomeň
si králi, na svůj slib, který’s učinil toho dne, v němž ses stal králem:
zbuduj Jerusalem a vrať vzaté chrámové poklady, které Cyrus od
dělil, zbuduj spálený chrám a naprav zpustošenou judskou zemi!
O to já tě prosím, o to tě žádám.“
Ó
požehnaný pro svou lásku k vlasti! Nepohnulo tebou zlato,
dobré jméno, ba ani pocta být prvním v zemi po králi, řídit svět a
u lidí mít tak velkou slávu: vším tím jsi povrhl, chtěje tak otčině,,
lidu a vlasti své sloužit. Vyvolil sis ponížení, aby se tvá vlast
obohatila. Darovals vlasti, matce své, všechny radosti své, všechno
štěstí své, uzavíraje v jejím majetku, vzestupu a rozmnožení všechen
prospěch svůj. Následujme toho příkladu, za nic nepovažujme vlastní
statky, když otčina toho potřebuje, nebo když jejímu štěstí naše
chtivost může uškodit!
Matatiáš pro svou vlast, která na Zákoně Božím byla založena,
aby ji zbavil nevole a tyranství krále antiochijského a ostatních
menších nepřátel, vážil svůj život. A maje šest synů, umíraje v zá
věti jim přikázal, aby žádný na lůžku nezmíral, ale aby mužně
umírali bojujíce a bráníce národ svůj, Zákon Boží a víru. I po
slechly ho všechny dobré děti — a Pán Bůh jim dal štěstí pravdě
nepodobného vítězství v mnoha vyhraných bitvách; když bojovali,
jeden druhého napomínal: „Vyzdvihněme ponížení lidu našeho a
bojujme za lid náš a za svaté věci naše!“ A všichni bratři, jsouce
v bitvách zabiti, sobě smrt, ale národu a vlasti své svobodu a vy
svobození od tyranů přivodili. A lid v pláči nad jejich smrtí mluvil:
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„Hle, jak padli, kteříž vysvobodili národ israelský ?“ Nevedl je
k tomu žádný zisk, nýbrž jenom láska k utištěné vlasti a otcině své
a sláva národa jejich.
A nejenom muži, ale i ženy, slabé pohlaví, majíce tu ctnost touhy
po obecném dobru, rády dávaly i svůj život. Vzpomínám si na
Jeftovu dcerku, jejíž otec se vracel z vojny po velkém vítězství.
Ona mu vyšla s družkami naproti, s bubny a jásotem. Ale když ji
otec uzřel, roztrhl roucha svá a řekl jí: „Běda mně, dcero má,
oklamala jsi mne, a sama oklamána jsi: slíbil jsem Hospodinu: Jest
liže dáš v ruce mé syny Ammonovy, kdožkoli první vyjde ze dveří
domu mého, tohoť obětovati budu Hospodinu v oběť zápalnou.“ Ale
ona se nezalekla a odvětila: „Učiň mně, cožkoliv jsi slíbil, když
jest tobě dána pomsta a vítězství nad nepřáteli tvými!“ — „Nech
mne, ať za dva měsíce obcházím hory a opláči panenství svého s to
varyškami svými.“
Ó nedoceněná obětavosti a lásko k vlasti! Kdo tě dnes následuje!
Již v lásce k vlasti jsou panny mdlé a muži i sedláci bázliví a škod
pro ni nikdo nechce nésti.
A druhá, Judit, co ona učinila? Obležena byla Bethulie: lid umírá
hladem a žízní, a ona, rozlítostnivši se nad lidskou nouzí, svůj život
i nevinnost vážila, aby svůj lid vysvobodila. Vyslechl Hospodin
prosby její — a ona lid svůj vysvobodila, sama živa a nevinná zů
stala a jako zachránkyně svého národa věcné slávy dosáhla.
Ale hanběme se i před pohany, kteří takto učili a psali: „Vlastí
se nazývá to místo, jemuž jsme povinni se zasvětiti a pro ně umřití,
jemu všechno obětovat a pro ně všech radostí se vzdát.“ A ženy řím
ských pohanů říkaly: „Proto syny rodíme, aby zde byl někdo, kdo
pro vlast umře!“
Pomněte těch Codrů, Deciů, Regulů, jak oni za svůj národ rádi
umírali!
Hle, ten podivný Regulus, který si dobývá našich slz! Když byl
v zajetí, pustili ho nepřátelé domů, věříce jeho slovu, aby výměnou
za sebe zajatce jejich vyprosil a poslal. Avšak když on viděl, že
nepřátelští vězňové byli důstojnější než byl on sám se svými druhy,
poradil vládcům své vlasti, aby tak neučinili — a sám se vrátil na
jistá muka k nepřátelům, stoje jim tak v daném slově. Kdo se nad
takovou láskou k vlasti nepodiví, zvláště proto, že to byl člověk,
který se řídil jen svým přirozeným rozumem, nemaje žádné jistoty
po smrti? A nepodivujme se jen jednomu moudrému pohanovi,
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ale i celým jejich vojskům, která p;ro vlast šla s nadšením i tam,
kde věděla, že se odtamtud již nevrátí!
Významné bylo i jejich učení, když píší: „Ti, kdož vládnou vlasti,
dvě věci mají držeti: první — aby majetku svých sousedů bránili,
zapomínajíce na své, druhá — aby se o tělo celé vlasti starali a
bráníce jedněch, druhých neopouštěli.“
A hle, my na prvním místě obracíme oko k svým domům, a
i kdyby celá vlast měla zahynout, nic nedbáme! My, radíce se
o společném majetku, jeden stav utisknout a druhý vyvýšit chceme:
duchovní stav utisknout a ponížit, ale bludaře nebo šlechtice po
zvednout, poddané kmety hubit, ale sami sobě popřávat!
Ne tak, bratří! Zlé je to s rukama, je-li jedna nemocná: obě
mají být zdravé! Co činiti? Zdaliž pak se za to pohanství v své lásce
k vlasti nestydíme a nepolepšíme se? Vždyť pohani již přirozeným
rozumem věděli to, že je patřičné, že jeden pro všechny musí mít
škodu, aby se jich mnoho zachovalo. Věděli, že ruka na obranu
hlavy ráda ránu, ba i utětí vytrpí, aby celé tělo nezemřelo. Věděli,
že je lépe sto zrádců zahubit, aby celá otčina nezahynula. Věděli,
že se pro lepší úrodu jedny větve utínají, aby druhé lépe rodily.
Právě tak jeden člověk pro obecný prospěch nemá litovat svého
majetku. A my, kteříž jsme Kristem Pánem, jeho učením i pří
kladem, byli cvičeni k široké lásce, my chceme být k bližním horší
a chladnější? Nedej Bože!
Pohané neměli o lásce k bratřím přikázání od Boha, měli jenom
sám rozum; a my, my máme přece tak přísný, tak naléhavý příkaz
od Pána Boha našeho: „Přikázání nové dávám vám, abyste se mi
lovali, jako jsem já miloval vás, abyste se i vy milovali vespolek.“
„A jak, Pane?“ „Já jsem život svůj za vás, za všechny položil: i vy
tak bratry své milujte!“
Pohané k plnění takového Přikázání pomoci a milosti z nebe
neměli: ale nám Kristus Pán Duchem Svatým vlévá milost, abychom
se jí rozněcovali a nic nám pro bratry zatěžko nebylo! Ach, jak
ujdeme spravedlivého trestu?
Pohané za vlast umírali, nečekajíce nic po smrti, protože nic
jistého o odplatě na onom světě neznali a činili tak jen pro slávu
u lidí; a hle, my máme tak velké, tak jisté přísliby Boží o odplatě
po smrti, když to přikázání o lásce vyplníme! I zde, na zemi, dává
Bůh nesmrtelnou slávu těm, kdož pro bratry a pro obecný prospěch
budeme trpět!
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Ó velkomožní pánové! Zemská knížata! Mějte krásné a široké
srdce k svým bratřím i národům, ke všem duším, které naše krá
lovství v sobě uzavírá! Netěsněte, nedržte lásku v svých domech a
v osobních zájmech! Neuzavírejte ji v komorách a pokladnicích!
Nechť se na všechen národ z vás, vysokých to hor, jako řeka do
rovných polí rozlévá! Následujte toho křesťanského krále, který,
vytáhnuv s vojskem, kázal namalovat na svou korouhev ptáka,
který vlastní mláďata oživoval vlastní krví, dávaje tak najevo, že
za svůj národ chce rád umřít.
Jsou někteří, kdož praví:
„Co je mně po království a po vlasti, když já se mám špatně a
když nemám, po čem toužím?“
Toť zlodějské srdce, které se chce škodou bratří obohatit! Bože!
Kéž by se nacházelo málo takových nestvůr, které jsou plny nelids
kosti a touhy prolévat krev a jsou tak krutější než divoké šelmy!
A takových je asi více, kdož vlasti sloužit nechtějí, nečekají-li
zisk, nebo když jim za to král neplatí. To jsou ti prapodivní hlupci,
kteří nevědí, že ctnost nehledí na odplatu, nýbrž jenom na svou cest,
věda, že takto by nikdo nikdy dobrým nebyl; asi nevědí, že král, ba
žádný vládce světa nemá bohatství, aby každému za jeho dobrý
skutek mohl zaplatit. Tak bohatý, tak mocný je jenom Pán Bůh,
jemuž svou odplatu máme odevzdávat. Ba nevědí ani to, že král
a nikdo jiný nemůže mít dobrého důmnění o jejich ctnosti, když činí
co dobrého jen jako námezdníci. Neboť každý takový pán si po
myslí: „Hle, vlast tu má zrádce, jen míti hotové peníze, vždyť chce
peníze i za ctnostný čin!“
Kdo slouží své otčině, sám sobě slouží, neboť v ní jest všechen
jeho majetek, jak bylo již řečeno, uzavřen. Vždyť nikdo neříká:
„Plať mi, že bráním svů] život, svůj dům, ženu i děti!“ Již sama
obrana je ti odplatou: čeho si žádáš? Když jíš, piješ, spíš, svého
zdraví si hledíš, i za to chceš odplatu?
Odplatou má být zásluha, ale ctnost nesmí být námezdní, ale
spravedlivá a nakloněná tomu, co káže Pán Bůh, Jeho Zákon —
i dobrý rozum. Ale lze toužit i po odplatě: předně nebeské — a
teprve pak té časné! Ale celá mysl se k tomu s počátku upírat ne
má. Chce-li Pán Bůh platit i zde na světě, pak obrátí královské
srdce, nebo i jinak dá odměnu; nechoe-li, dosti je na odplatě po
smrti! A sám dobrý čin, když někomu a zvláště všem dobře činím,
chová sám v sobě bohatou odplatu a vnitřní uspokojení: „ . . . jako
Rád

20, 1939
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kdybych se najedl a obohatil, když komu co dobrého učiním,“
praví mudřec.
Přioblec vás Pán Bůh velkou láskou k bratřím vašim a ke všem
obyvatelům Koruny naší, abyste se o nich upřímně a srdečně, ne
toužíce po ničem osobním, radili, hledíce si jenom samého Pána
Boha a prospěchu všeho lidu!
Bože! Dšti vám širokou a hlubokou lásku k bratřím vaším i k nejmilejší matce vaší, svaté otčině, abyste jí i svému národu, nedbajíce
životů i svých majetků, mohli šťastně sloužit! Skrze Ježíše Krista,
Pána našeho. Amen.
Přeložil Jaroslav Janouch

Návrh na r o d i n n é p ř í p l a t k y
v českých z em í c h
Marko Weirich

Pokusíme-li se podati zde konkrétní návrh na zavedení soustavy
rodinných příplatků i ve své vlasti, musíme si býti především vě
domi, že jde jen o jeden d í l č í prostředek účinné populační, lépe
řečeno „rodinné“ politiky, a to nejen ve mzdové a platové soustavě
samotné, nýbrž i v rámci velkorysé rodinné politiky v nej širším slova
smyslu. Musíme si býti vědomi, že jen organická souhra rodinné po
litiky ve všech oborech mravních i hmotných, dotýkajících se rodin
ného krbu, může vésti ke kladnému výsledku.

Nejde tedy jen o to, aby přímé finanční posílení rodinné do
mácnosti a národního dorostu bylo provázeno zároveň zvláštními
opatřeními ve stavební péči, v daňové soustavě, v manželském zá
konodárství, zvýšením úcty k rodině a k mateřství zvláště ve veřej
ném životě. Musí nastati i posílení národní v ů l e , podepřené pudem
sebezáchovy českého národa, poznáním, že k udržování českého ná
roda na dosavadní jeho hroudě jest nezbytně nutný průměrný počet
3 až 4 dětí na jednu zdravou českou rodinu.
Platová soustava podkladem rodinných
příplatků.
Jde také o to doprovázeti soustavu rodinných příplatků důklad
nou reformou mzdové a platové soustavy u nás vůbec. Týká se to
také otázky rodinných příplatků, upozorňujeme-li zde na zastaralost

306

naší platové soustavy zvláště úřednické, která jako v mnoha jiných
věcech si ponechala z Rakouska snad to nejhorší. Jelikož jde o rodinné p ř í p l a t k y , je logické, že soustava těchto příplatků může míti
plný úspěch jen tehdy, nemaří-li vlastní platová soustava právě to,
co se příplatky zamýšlí, anebo je-li tato platová soustava taková, že
účinek rodinných příplatků by se rovnal kapce v širém moři.
Bývalá československá, tudíž stará rakouská platová soustava,
předvídá silnější finanční účinek teprve po odbytí delší služební
doby. Teprve ve věku 35 let a často i později mohl se úředník oženiti. Zvýšenou měrou to platilo po světové válce, kdy došlo k opětov
ným platovým redukcím. Tak se stalo, že čelný zasloužilý úředník
významného československého ústavu při odchodu do pense má ještě
dvě děti ve věku od 12 do 14 let, poněvadž přes jinak skvělý postup
hospodářské poměry mu nedovolily, aby se oženil v mladším věku.
Není na druhé straně pochyby o tom, že nejzdravější a nejodolnější
děti pocházejí právě z mladých rodičů ve věku 25 až 30 let, nemluvě
ani o jiných věcech, stejně závažných. Není nadsázkou tvrditi, že
o mladších státních úřednících do 30 let a snad i více, často však
i v soukromém zaměstnání, lze mluviti přímo jako o proletářích.
Mají-li proto rodinné příplatky míti nějaký účinek, jest nezbytně
nutno, aby se vyrovnala u nás platová a pokud možno také mzdová
soustava dělnická tak, aby po odbytí určité služební doby tří, nej
výše pěti let nastal okamžitý podstatný platový vzestup, který by
umožnil zaměstnanci alespoň obstarávání a krytí nejnutnějších zvý
šených výloh rodinné domácnosti, hlavně však činže, uhlí, atd.
Pozdější platový vzestup by mohl býti zmírněn a mohl by býti i ra
dikálně zredukován tam, kde jsou platy podstatně vyšší. Šlo by
zkrátka o to, vyrovnati při stejném celkovém nákladu platovou sou
stavu tak} aby na místo dosavadního pomalého platového vzestupu
byl zaveden jak ve státní službě, tak i v soukromém podnikání sil
nější počáteční platový vzestup, kterému by následovala spíše stabil
ní úroveň, zvláště v pozdějších letech, řekněme po 40 a 50 letech

věku zaměstnancova. Ovšem tam, kde i v pozdějších služebních tří
dách platy nedosahují ani slušného existenčního minima, by bylo
chybné chtíti přikročiti k redukcím. Mám zde na mysli jen ty přípa
dy, kde platy v pozdějším věku přesahují 36.000 K ročně. Toto opa
tření by bylo však třeba doplniti také novou úpravou pensijní sou
stavy, ve které lze dosíci určitých úspor snížením vyšších pensí,
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zvláště nad 4000 K měsíčně. Je jistě hospodářsky i sociálně nezdravý
zjev vyšších pensí, které jsou vlastně bezpracnými důchody.
Namítá se proti tomu, že je třeba i těch vyšších platových tříd,
hlavně pro spotřební trh tak zvaných přepychových potřeb, jako na
příklad automobilů, ve stavebním ruchu atd. Nelze popírati, že by
jich bylo třeba; nesmíme však zapomínati, že je dnes třeba ještě
nutnějších věcí, právě také s hlediska trhu spotřebitelů; že i even
tuelní újmy vyšších platových tříd by zde ani s hlediska spotřebitel
ského nepřišly nazmar, jelikož by zase umožnily zakládání a roz
množení rodin, které představují nej důležitější spotřebitelskou jed
notku na trhu. Bylo by smutné popírati, že dnes rodina a mladý do
rost mají větší význam nejenom pro český národ, ale také pro celé
národní hospodářství než leckterý přepych anebo pohodlí. Tím na
prosto není řečeno, že by bylo třeba přímo vyhubiti zámožnější
vrstvy, ale budiž řečeno jen tolik, že právě zámožné vrstvy by si
měly uvědomiti závažnost historického období českého národa a
obětovati část svého blahobytu k udržení národa tím, že přímo anebo
nepřímo posilují i hospodářský krb české rodiny, u něhož se roz
hodne o budoucím osudu českého národa vůbec. Volají-li dnes

mladí po vyrovnání platové soustavy ve výše uvedeném smyslu, jistě
nelze jim vyčítati sobeckost, jelikož sami se chtějí zřeknouti pro
budoucnost vyšších platů, aby jim bylo možno dnes zakládati rodiny
a splniti svou povinnost vůči národu, který nekrvavým způsobem
slábne každoročně desetitisícovými ztrátami n e n a r o z e n ý c h , a to
nenarozených v nejlepším a nejzdravějším věku mladých rodičů.
Jen za tohoto předpokladu lze očekávati od soustavy rodinných
příplatků kladný výsledek, alespoň tam, kde je vůle splniti národní
povinnost a omlazovati národ novými syny a dcerami.
Cizí vzory ro d in n ých příplatků.
Avšak i samotná soustava rodinných příplatků musí býti upravena
tak, aby nebyl mařen její vlastní účel, totiž posíliti hospodářsky
ženaté a mnohadětné zaměstnance. V kritickém rozboru soustavy
vyrovnávacích rodinných pokladen jsme viděli, jak i tyto jinak pro
spěšné instituce mohou dokonce vésti k opačnému výsledku, totiž
k přímé nevýhodě zaměstnanců s četnými rodinnými příslušníky
a všeobecně ke snížení platové a mzdové úrovně vůbec, anebo
v nejlepším případě k brzdění případných zvyšovacích tendencí
platové a mzdové úrovně. K tomu se druží řada jiných překážek
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v celkové hospodářské a finanční situaci, hlavně pak únosnost sou
kromého podnikání. Náš návrh musí tedy hledět ihned v kořenech
vyhladiti veškeré prvky, které by stály v cestě k úspěšnému zdaru
soustavy rodinných příplatků.
Rozhlížíme-li se po různých úpravách rodinných příplatků v ci
zině, zjistíme četné vzory, ale snad ani jeden se nehodí úplně pro
naše poměry; každý má však v sobě prvky, které by se při vhodné
úpravě uplatnily i v našem sociálním a hospodářském prostředí.
K ujasnění možností pro zavedení soustavy rodinných příplatků
v českém případě je však nutno naši poslední úvahu o vyrovnávacích
rodinných pokladnách doplniti ještě systémy rodinných příplatků,
jak byly uskutečněny v Italii a jak jsou navrhovány v Německu.
Pro přehlednost shrnuji zde hlavní druhy rodinných příplatků,
které jsem se pokusil roztříditi podle hlavních rysů. Volil jsem ovšem
jen ty nejtypičtější vzory. Toto roztřídění není také definitivní
proto, jelikož další zkušenosti v různých zemích za různých předpo
kladů vytvoří v budoucnosti nové a nové druhy a odstíny soustav.
Podle dosavadních existujících anebo konkrétně formulovaných sou
stav rodinných příplatků lze rozeznávati čtyři základní druhy, které
člením podle toho, kde spočívá hlavní těžiště břemene rodinných
příplatků a to buď u zaměstnavatele, u zaměstnance, u státu, anebo
smíšeně. Tak existuje:
1. soustava vyrovnávacích rodinných pokladen, jejichž příspěvky
jsou vybírány výlučně anebo převážně na účet zaměstnavatele, ovšem
za přispění veřejných financí (Francie, Belgie);
2. soustava „rodinného pojištění“ podle návrhu Grotjahna a Burgdörfera, jejichž příspěvky jsou výlučně břemenem zaměstnanců
(Německo);
3. státní příspěvky (Francie a posledně i Německo);
4. smíšená soustava rodinných příspěvků, kde příspěvky jsou
rozděleny mezi zaměstnavatele a zaměstnance jako v sociálním
pojištění, za přispění státu. (V Italii.)
1. Soustava vyrovnávacích rodinných pokladen.

Soustavu vyrovnávacích rodinných pokladen, jejichž účelem je prá
vě vyrovnávati mezi zaměstnavateli břemena na výplatu rodinných
příplatků tak, aby nebyla ohrožena jejich soutěživost pokud jde
o výrobní náklady, jsme probrali posledně. Došli jsme však k zá
věru, že jak systém vyrovnání podle počtu zaměstnanců, tak i systém
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podle úhrnné výše základních mezd skrývá v sobě stále nebezpečí, že
by zaměstnavatelé byli přece sváděni ke snížení, v každém případě
k zabránění vzestupu mezd a platů, kdyby nastaly k tomu vhodné
předpoklady.
2. Německý návrh na „ rodinné pojištěni

Z toho důvodu snad také vznikla myšlenka, vyřadit v zájmu sa
mých zaměstnanců přímo ze soustavy rodinných příplatků každý
zájem a každou účast zaměstnavatelů. O to se pokoušejí jistě návrhy
rodinného „pojištění“ podle Grotjahna a Burgdörfera.
Předesílám, že zde název „pojištění“ není přiléhavý, jelikož není
dán pojistně-matematický poměr mezi příspěvkem a dávkou, poměr,
který by jistě vyžadoval odstupňování dávek podle výše příspěvku
a také odstupňování samotných příspěvků podle služebních požitků.
Návrh Grotjahna dokonce předvídá ukládání příspěvků jen urči
tým jedincům, totiž všem svobodným jakož i bezdětným manže
lům, anebo manželům s malým počtem dětí, pokud jejich měsíční
příjmy nepřevyšují 60 RM (t. j. 600—700 K). Pro svobodné by se
předepsalo pevné procento ze služebních nebo pracovních požitků,
u bezdětného manžela by se předepsaly jen 3/ 4 tohoto příspěvku,
u ženatého s jedním dítětem 1/2 a s dvěma dětmi jen 1/ 4. Od tří dětí
výše by ženatý už neplatil vůbec příspěvek, a naopak by pobíral od
čtvrtého dítěte počínaje rodinné příplatky, a to 60 RM měsíčně pro
čtvrté dítě a dalších 10 RM pro každé další dítě. Výplata příplatků
na dítě by trvala až do dokončení 18. věku života a za zvláštních
podmínek až do 24. roku života (avšak jen polovina). Z tohoto
náčrtu je ihned zřejmo, že tento návrh neodpovídá vůbec výše uve
denému pojistně-matematickému předpokladu a má, více než po
jišťovací, spíše fiskální ráz, podobný účelové dani a státnímu pří
spěvků a to tím více, že příspěvky jsou odstupňovány podle pro
centa služebních požitků, zatím co dávky jsou pevně stanovenými
částkami.
Návrh Burgdörferův hledí už vyloučiti nepoměr příspěvku k dáv
ce, chce se opírati těsněji o sociální pojištění a hledí rozšířiti ro
dinné „pojištění“ na všechny lidové vrstvy. Především chce včleniti
do tohoto pojištění ony vrstvy, které jsou už zachyceny němec
kým sociálním pojištěním. Nechce to jen proto, aby se ulehčilo
správní a technické provádění rodinného pojištění, ale také přede
vším proto, aby vytvořil jednolitou sociální vrstvu pojištěnců, čímž

by bylo umožněno právě odstupňování příspěvků a dávek podle
příjmů pojištěncových. To mu slouží také k tomu, aby přešel od
lineárního podporování porodnosti k eugenickému podporování hos
podářsky silnějších a prý i fysicky a mravně zdatnějších vrstev,
které zaznamenávají vyšší výchovné náklady než nižší vrstvy. Eugenické hledisko hraje u něho vůbec větší roli, což vysvítá také
z toho, že příplatky by dostaly jen zdravé rodiny, které před uzavřením sňatku se musí vykázati vysvědčením o schopnosti k u zavírání sňatku (Ehetauglichkeitszeugniss).
Podle plánu Burgdörferova odvádí každý „pojištěnec“ určitý pří
spěvek, který se různí podle služební třídy (jako v sociálním poji
štění). Svobodný by odváděl celý příspěvek, bezdětný ženatý jen
3/ 4 anebo jen 1/ 2 tohoto normálního příspěvku. Pro první rok uza
vření sňatku by placení příspěvku ustalo a pokračovalo by pak
v druhém roce sňatku, kdyby se nenarodilo dítě (Schonjahr). Na
rozením prvního anebo teprve druhého dítěte by se vyplácela jedno
rázová výpomoc, která by po narození třetího dítěte se stala čtvrt
letním nebo měsíčním příplatkem.
Jak vidět, nešlo by zde už o účelovou daň uloženou celému oby
vatelstvu, nýbrž by se vytvořil jakýsi druh nuceného spoření, které
posunováním důchodu by stihlo nejsilněji toho, kdo neuzavře sňatek,
anebo nebude míti dětí. Nej větší námitky proti návrhu Burgdörferovu byly ovšem místního rázu: německé sociální pojištění, které bylo
vybudováno podle jiných zásad než naše sociální pojištění, totiž
podle zásady kapitálové úhrady, trpělo po r. 1933 velmi silně hospo
dářskou krisí, a proto bylo příliš odvážné včleniti rodinné pojištění
s novým správním aparátem a finančním plánem do sociálního
pojištění.
3. Francouzská a německá soustava státních příspěvků.

Soustavu státních přspěvků, nazvaných „encouragements“ (povzbu
zení) zavedla Francie od r. 1921 a 1923. V r. 1921 bylo počato s vý
platou jednorázové premie porodnosti ve výši 300 Frs za třetí dítě,
která stoupá pro každé další dítě. Od r. 1923 byla zavedena výplata
trvalých příplatků ze státních peněz na děti, avšak jen pro ony osoby,
jejichž příjem jest osvobozen od placení důchodové daně. Přicházejí
zde tedy v úvahu jen nej chudší vrstvy. Rodina musí míti kromě toho
alespoň 4 děti. Příplatek činí pro čtvrté a každé další dítě ročně
360 Frs. až do 13. roku dítěte.
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V
r. 1935, resp. 1936 zavedlo i Německo státní výpomoc pro
mnohodětné rodiny, ovšem formou poukázek jako u sňatkových půj
ček. Proto také nespadají přesně do soustavy rodinných příplatků.
Je to především jednorázová výpomoc otcům, kteří mají čtyři a více
dětí. Výpomoc činí 100 RM na každé dítě. Je-li pět a více dětí, do
stávají otcové stálou výpomoc v částce 10 RM měs. na každé dítě až
do dokončení 16. roku. Poskytování těchto stálých výpomocí jest
omezeno hranicí celoročních příjmů 2100 RM resp. 2400 RM. Vydané
poukázky opravňují ke koupi nábytku, domácího nářadí a prádla
v oprávněných prodejnách.
4 . Italská soustava rodinných příplatků.

Italská soustava rodinných příplatků představuje jaksi střední
cestu mezi všemi uvedenými druhy rodinných příplatků, jelikož
břemeno rodinných příplatků jest rozvrženo na zaměstnavatele, za
městnance a stát. Kromě toho se liší od francouzského příkladu svou
velkorysostí, zahrnující veškeré námezdně nebo služebně činné osoby
od zemědělství přes průmysl až k obchodu a peněžnictví. Nepoužívá
vyrovnávacích rodinných pokladen, i když lze mluviti o jediné
celostátní vyrovnávací pokladně. Není ani omezena na výrobní od
větví ani na určitý kraj (jako ve Francii). Proti německým ná
vrhům však nesleduje tak těsně eugenické cíle, i když příplatky
odstupňuje podle výrobního odvětví a povolání příslušníků (dělníky
a úředníky zvláště); má tu výhodu, že nesvaluje celé břemeno na
zaměstnance, kteří však odvádějí příspěvky bez ohledu na to, jsou-li
svobodní, ženatí anebo bezdětní či nikoliv. Podle německých ná
vrhů se opírá, lépe řečeno, je soustředěna u sociálního pojištění, aniž
však byla do něho včleněna finančně, ale užívá všech technických
výhod už zaběhnutého správního a statistického aparátu sociálního
pojištění. Vyhýbá se také názvu „pojištěni“ a mluví se jen o soustavě
„rodinných příplatků“ (assegni famigliari).
Výplata rodinných příplatků a vybírání příspěvků k jejich úhradě
jsou soustředěny u italského ústředního pojišťovacího ústavu Istituto Nazionale fascista della Previdenza Sociale, který jest dotován
větší roční podporou státní. Rodinné příplatky přísluší povinně všem
námezdně nebo služebně činným ženatým zaměstnancům už pro
první dítě. Z tohoto nároku jsou vyloučeni zaměstnanci s měsíčním
platem převyšujícím po všech srážkách měsíčně 2000 lir (asi 3000
K), služebnictvo, manželka a příbuzní zaměstnavatele až do třetího
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pokolení, domáčtí dělníci, a v zemědělství pololáníci, a konečně
všichni státní a samosprávní zaměstnanci.
Zákon ze dne 17. června 1937 (č. 1048) ovšem předvídá a
uznává výhodnější ustanovení kolektivních smluv v otázce rodinných
příplatků, které však musí splniti všechny všeobecné podmínky
zákona. Výše příplatků se mění podle počtu dětí a podle hlavního
výrobního odvětví. Jsou čtyři a to: zemědělství, průmysl, obchod,
úvěr a pojištění, jimž odpovídají čtyři zvláštní obory u Istituto
Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.
Podle počtu dětí existují tři hlavní třídy, první s jedním dítětem,
druhá s dvěma až třemi dětmi, a třetí se čtyřmi a více dětmi. Na
příklad v průmyslu činí příplatek pro každé dítě úředníkovo v první
třídě měsíčně 19.20 Lir, pro druhé a třetí po 24 lir měs., pro
čtvrté a každé další dítě po 28.80 lir měs., zatím co pro dítě děl
níkovo činí příplatek v první třídě 14.40 lir, ve druhé třídě po
19.20 lir a ve třetí třídě po 24 lir (takže na příklad roční pří
platek pro úředníka se čtyřmi dětmi činí úhrnem 3.456 lir). Vzhledem
k tomu, že jde o minimální sazby, které podle kolektivních smluv
mohou býti i vyšší a že jde o sazby, které jsou závazné pro všechny
zaměstnance, tedy pro každý podnik, jde o dosti vysoké příplatky.
Dále nutno míti na mysli, že příplatky musí býti samo
zřejmě uhrazeny příspěvky, které činí průměrně (různě podle oboru
a ovšem i podle ustanovení kolektivních smluv) 4.5%, z nichž ob
vykle jen jedna čtvrtina připadá na zaměstnance a zbytek na za
městnavatele. V zemědělství, kde se vyplácejí denní mzdy dělníkům,
příspěvky jsou ustanoveny nikoliv v procentech, nýbrž v pevně usta
novených částkách, na příklad u nadeníků v částce 45 cent. denně,
z nichž 35 cent. odvádí zaměstnavatel a 10 cent. zaměstnanec. Vý
plata příplatků trvá u úředníků až do dokončeného 18. roku života,
u dělníků jen do 14. roku života, za zvláštních podmínek i do 16.
roku života (nemoc, návštěva odborné nebo střední školy). Zajímavé
jest, že jako hlava rodiny, mající nárok na příplatek, se nepovažuje
jen otec rodiny anebo matka vdova, nýbrž také osoba, která má na
starosti nezletilé bratry, sestry anebo i vnuky a vnučky, o které
se musí starat pro neschopnost rodičů atd.
Předpoklady rodinných příplatků v českých zemích.

Pro český případ si musíme býti vědomi dvou skutečností: je to
na jedné straně naléhavá nutnost zavésti rodinné příplatky nejen
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s hlediska sociálního a národního, ale také národohospodářského,
zvláště s ohledem na dlouhodobý vývoji, který ovšem se nás dotkne
už v nikoliv příliš vzdálené budoucnosti, a na druhé straně je
potřeba podporovati opět soukromé podnikání. Nejde zde tolik
o velkopodnikání, nýbrž právě o střední a drobné podnikání. Byli
bychom jistě naivní, kdybychom chtěli přehlížeti beztoho značné so
ciální zatížení našeho podnikání.
Z toho důvodu nemůže nám býti vzorem francouzský příklad vy
rovnávacích rodinných pokladen v ojedinělých výrobních odvětvích a
krajích, ve kterých příspěvky zapravují vesměs jen zaměstnavatelé
podle systému úhrnné výše základních mezd, ovšem za hojné finanční
podpory státu.
Naproti tomu velkorysejší italský příklad rodinných příplatků nám
může býti vzorem v tom, že jde o povinný systém pro všechna
odvětví, který je soustředěn u jednoho ústředního ústavu. Nevyho
vuje nám však částečně potud, že podle vzoru sociálního pojištění
vybírá příspěvky jak od zaměstnavatelů tak i od zaměstnanců. Italie
si to mohla dovoliti, jelikož stojí v zacátcích sociálního pojištění,
zatím co naše sociální pojištění jest už dokonale vybudováno, což
ovšem není k naší úplné výhodě, poněvadž tím jsme skončili už
svou sociální výstavbu a proto ztěží můžeme v jejím rámci odstraniti
tu jednostrannost, která pečuje jen o sociální zajištění v případě
invalidity, stáří a úmrtí, nikoliv však o zabezpečení mladých a zdra
vých lidí při zakládání rodin. Postupem doby bude moci takto Italie
dospěti k mnohem vyrovnanější soustavě sociálního pojištění vůbec.
1.
Pro naše poměry, ve kterých podle nových opatření budou existovati nadále tři hlavní úseky sociálního pojištění, a to dělnického,
soukromo-úřednického a státně zaměstnaneckého, bylo by také nutno
používati už existujícího organisaičního a p a rá tu ,aniž vsak půjde
o včlenění do platného sociálního pojištění. Samostatně v každém

oboru sociálního pojištění, a to u Ústřední sociální pojišťovny, u Vše
obecného pensijního ústavu a u Pensijního fondu státních zaměst
nanců mohl by se soustřediti ústav rodinných příplatků, pokud ne
bude možno všechny tři ústavy v pozdější době soustřediti v jeden
samostatný ústav, který by fungoval jako vyrovnávací ústředna, až
nabudeme konkretních poznatků o hospodářském vývoji jednotlivých
tří ústavů. Tím by byla také snížena režie po dobu, kdy si nemůžeme
dovoliti příliš velikých nákladů.
Vzhledem k příliš nízké platové úrovni státních zaměstnanců, bylo
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by z počátku nutno upustiti od soustavy rodinných příplatků a rozšířiti
dosavadní příplatky na děti, třebas s jiným odstupňováním, i na
další, t. j. nad dvě děti bez vybírání příspěvků. Tak by zůstala pro
zatím jen soustava rodinných příplatků pro dělníky a pro sou
kromé zaměstnance.
Tím by došlo také k povinné soustavě rodinných příplatků, která
by zahrnovala všechny námezdní vrstvy od dělníka přes zřízence
až k úředníku, vyjma státní zaměstnance.
2.
Důležitější však na technické organisaci nové soustavy rodinných
příplatků jest podstata soustavy, pokud jde o system příspěvků a
příplatků samotných. Zde nám nemůže býti vzorem ani francouzský
ani italský případ, a spíše bychom museli voliti smíšený systém,
ve kterém by šlo o novou kombinaci všech prvků cizích vzorů,
které by se daly přizpůsobiti našim nynějším hospodářským a so
ciálním poměrům.
Při tom musíme býti opatrni, abychom nezatížili příliš podnikání,
a na druhé straně, abychom nesnížili nepřímým způsobem kupní sílu
právě nižších mzdových a platových tříd, to všecko pod zorným
uhlem, že teoreticky, jak jsme posledně zjistili, je v zájmu samých
zaměstnanců a jejich všeobecné platové a mzdové úrovně, aby za
městnavatel byl co nejméně finančně zainteresován na této soustavě.
Proto také nám italský příklad a ještě méně francouzský příklad
nevyhovuje, jelikož je proveditelný jen tam, kde nebyly už vyčer
pány všechny hospodářské zdroje pro sociální pojištění, což neplatí
v našem případě. Ostatně stálo by to za to, prozkoumati jak dalece
přispělo i naše sociální pojištění — přes nepopiratelné zásluhy so
ciální — ke snížení platové a mzdové úrovně u nás, anebo jak dalece
zabrzdilo její vzestup. Není pochyby o tom, že povinnost zaměstna
vatele, zapraviti polovinu pojistného pro zaměstnance, vedlo v sou
kromém podnikání v četných případech snad ke svévolnému sní
žení platů a mezd, a v nejlepším případě zabránilo podnikatelům
v tom, aby případně zvýšili platy a mzdy svých zaměstnanců. Takto
bychom došli i ke stinným stránkám našeho sociálního pojištění.
Jistě by neprospělo soustavě rodinných příplatků, kdyby podnikání
bylo opět zatíženo novými sociálními břemeny. Zde platí ostatně
všechny důvody, které jsem uváděl proti vyrovnávacím rodinným
pokladnám v posledním čísle „ Řádu“ .
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Odstupňování příspěvků a příplatků.

Proto nemůžeme voliti příspěvkový klíč podle italského vzo
ru, kde zaměstnavatel odvádí příspěvek ve výši 3.5% platu anebo
mzdy a zaměstnanec 1% platu anebo mzdy, což se rovná na jedné
straně 1%nímu snížení platu a na druhé straně jeho zvýšení o 3.5%
pro zaměstnavatele. V našem případě by bylo nutno postupovali
jiným způsobem:
1.
a) zásadně od určité příjmové hranice, zaručující už slušné exi
stenční minimum, by odváděli celý příspěvek ve výši, řekněme 4%
zaměstnanci. Výše příspěvku závisí na tom, v jaké výši mají býti
poskytovány rodinné příplatky, což ovšem předpokládá zevrubné
statistické šetření nejenom platových a mzdových poměrů, ale hlavně
také vyšetření početního stavu rodinných příslušníků v jednotlivých
odvětvích sociálního pojištění, jehož statistická data by ovšem zde
už byla velmi užitečná. Tato hranice by se mohla určiti výší 18.000
K příjmů u úředníků a 15.000 K ročně u dělníků a zřízenců. To
ovšem může býti zase výsledkem toho, jak veliké budou rodinné
příplatky a jejich případná úhrada. Příjmovou hranici uvádíme zde
jen jako příklad.
Toto opatření není jenom požadavkem, který jest v zájmu platové
a mzdové úrovně zaměstnanců samotných, nýbrž je dnes odůvodněno
také tím, že lépe zajištěné rodiny mají povinnost svou hřivnou přispětí nejenom k vlastnímu zabezpečení, ale také k zabezpečení rodin
sociálně slabších. Zde by bylo snad dokonce možno svolený
4% příspěvek stupňovali ve vyšších příjmových třídách, ovšem s ná
ležitým ohledem na počet rodinných příslušníků a také ostatní ma
jetkové poměry. Tím by byla zajisté také větší úhrada na celou sou
stavu a dostáli by své národní povinnosti i bohatší, hlavně bezdětní,
podporovati nejcennější co nám zůstalo: české rodinné krby. Snad
by bylo možno provésti toto opatření v rámci eventuelního snížení
vyšších platů, aby tak oběť, přinesená zámožnějšími vrstvami nepřišla
nazmar s hlediska kupní síly spotřebitelů. Zároveň i příspěvek sám
by se stal takto ve vyšších vrstvách určitou nepřímou premií pro
mnohadětné zaměstnance s vyššími platy!
b) Skupinu příjmových tříd pod uvedenou hranici by bylo možno
rozděliti na další dvě skupiny. V první skupině třebas u příjmů do
9.000 K, případně do 12.000 K ročně by celý příspěvek šel k tíži za
městnavatele, třebas za přispění veřejných financí, a v druhé skupině
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příjmů od 9.000 K, resp. 12.000 K do 15.000 K, resp. 18.000 K ročně
by nesli zaměstnanci a zaměstnavatelé, každý polovinu příspěvku
ze svého. Tímto způsobem by i zaměstnavatelé přispěli více k to
mu, aby fakticky zvýšili nejnižší mzdy a platy, čímž by dostáli
vlastní povinnosti umožniti, třebas nepřímo, zaměstnancům s více
dětmi krytí rodinných potřeb; tuto povinnost snad ani nejzarytější
liberál nemůže upírati. Zároveň však by snad povinnost, odváděti
celý příspěvek jen do určité příjmové hranice (pokud není zde stát
ního příspěvku), povzbuzovala zaměstnavatele poskytnouti rychlej
ší platový anebo mzdový vzestup nejnižším příjmovým třídám; tak
by se nejdříve zbavili povinnosti odváděti celý příspěvek. Tím byly
by paralisovány naznačené tendence zabrániti vzestupu mezd a
platů.
2. Nejideálnější by bylo odstupňovali i dávky podle výše příspěvků.
Pro začátek by však bylo radno ponechati stejnou dávku bez ohledu
na výši odváděných příspěvků. Ostatně ve vyšších příjmových tří
dách by fungoval odstupňovaný příspěvek podle počtu dětí už jako
diferenciovaný nepřímý rodinný příplatek podle výše platu. Uvedené
dávky by mohly pak v pozdější době býti ponechány jako minimální
dávky až do určité služební třídy a samy odstupňovány podle výše
služebních tříd.
Výše dávek ovšem záleží na výši příspěvků a na rodinném stavu
všech zaměstnanců, případně dělníků. O tom rozhodne v prvé řadě
statistické šetření, na jehož základě teprve by bylo možno rozvrhnouti finanční plán k úhradě příplatků. Můžeme si však býti
jisti jedné skutečnosti, že o úhradu by nebylo se čeho báti, jelikož
není snad sociálního oboru, který by měl zajištěnu pro budoucnost
aktivitu jako obor rodinných příplatků, a to vzhledem k trvale ne
příznivému vývoji porodnosti, který se zhorší ještě více, jakmile
nastoupí prořídlé věkové skupiny od 16 do 45 let. Poměr mezi
příspěvky a příplatky by se rychle posunul ve prospěch příspěvků.
Postupem doby by takto bylo možno stupňovati dokonce dávky anebo zdokonaliti celou soustavu větším odstupňováním dávek.
Výše příspěvků by mohla býti konečně určena pevným procentem
a mohla by se pohybovati kolem 4%, která při dělení mezi zaměst
navatelem a zaměstnanci ve střední příjmové třídě by mohla býti
rozdělena buď polovinou anebo také v jiném poměru (jako v ital
ském příkladě).
Kdyby soustava rodinných příplatků byla doprovázena soustavně
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výhodami pro mnohodětné rodiny v jiných oborech hospodářských,
bylo by lze ji provésti na počátku v menších rozměrech, pokud se
týče výše příspěvků a dávek. V tom by tkvěla také výhoda všestranné
a soustavné podpory rodinných domácností na všech polích, že v jed
notlivých jejích úsecích by se mohly náklady a úhrady pohybovati ve
skromnějších mezích; jinými slovy, všestranná rodinná politika by
přišla laciněji, jelikož rozvržením jejích břemen na různé úseky by
se dosáhlo malým nákladem velkého konečného účinku. Tak by ne

bylo třeba ani zvláště velkých příspěvků a příplatků v soustavě
rodinných příplatků, je-li tato doprovázena výhodami v jiných obo
rech. Mám zde na mysli nejen celou řadu výhod pro mnohodětné
rodiny, nýbrž hlavně rodinnou politiku v daňové soustavě, o které se
zmíníme příště.

Varia
J a k u b B a l m e s a j e h o „ U m ě n í j a k d o j í ti p r a v d y “
Jest příznačno pro naše poměry, že Jakub Balmes nebyl u nás objeven ani
zužitkován po celé jedno století ještě i po své smrti, ačkoli byl překládán do
předních jazyků kulturních již za svého krátkého života. U nás bylo dáváno slovo
jiným filosofům než těm, kteří hledali pravdu, a ti, kteří jí měli hájit, jí učit a
popřávat slova, byli dosti neobratní a líní, aby se neohlíželi po těch, kteří toho
byli schopni, když oni sami toho schopni nebyli.
Jestliže Španělsko strhalo se sebe jednak na rychlo ukuté okovy komunistické
bestiálnosti, jednak

náhražkové

roucho

reformace:

francouzskou

dekadenci

tří

ujařmujících století, pak za to vděčí několika málo mužům, kteří v těchto sto
letích žili a kázali pravdu. V minulém století to byl hlavně Jakub Balmes, a ti,
kdo osvobodili v těchto měsících španělský národ od dvojí poroby, to vědí sami
nejlépe. Jest to útěcha pro všecky, kteří se domnívají, že pracují nadarmo, když
obhajujíce nejvyšší principy vidí, že jsou umlčováni nesmírným počtem násilníků,
kteří vítězí tak dlouho, až se buď sami požerou nebo vyvolají boj, jejíž taktiky se
nedají připravit a výsledky vypočítat. Neboť pravda naprosto nevítězívá hned,
často se vůbec ukazuje nepravdou, co bylo davům kázáno uchvatiteli slova, a po
sléze musí často malé pravdy podléhat pro to, že překročovaly meze, vydávaly se
za velké pravdy a napadaly je.
Jakub Balmes napsal knížku o tom, jak se poznávají velké i malé pravdy. Je
to knížka tak dobrá jako Tomáš Kempenský nebo Listy Jeronymovy, Vyznání
Augustinova, nebo Apologie prvních otců, ovšem v docela jiném směru a v úplně
jiném čase. Této knížce se může postaviti po bok jiná: Listy pochybovačovy a mno
ho jiných spisů Balmesových, Hellův Člověk, Nikolasovo Umění věřiti, přemnohé

spisy Léona Bloye atd., počet to nepatrný proti té záplavě knih, která vychází a tisk
ne se každého dne. Proti jiným velikým autorům má Balmes tu výhodu, že jest
venkoncem systematický, prostý svádějících hyperbol, které jsou sice básnickou
ozdobou, ale i příčinou nedorozumění pro mnohé. Balmes jest líbezný a ukáz
něný, temperamentní i střízlivý, pathetický i praktický, a to pořád, úměrně, přimě
řeně a ve všem. Pravý, nový a vítězný obraz božského klidu, obsaženého v kato
lické víře.
Balmes nechce v knížce „o umění nalézati pravdu"

psáti nějakou vědeckou

monografii, odsouzenou k stání v knihovně. Nechce dostati jedničku z toho, že
svou disertaci provedl podle pravidel, že oslnil sčetlostí a erudicí, že vyčerpal
thema a podobně. Na takovéto maličkosti máme řemeslníků nazbyt. Balmes byl
kněz, a jako takový byl veden právě tak dobyvatelskými myšlenkami jako dvanácte
rybářů galilejských. Jako apoštol nemohl lidi zbavit povinnosti myslit, tak jako
je nemohl zbavit povinnosti jíst, tím že by za ně snědl všecko sám. Umění jak
dojiti pravdy jest návod. Kdyby byl chtěl psáti důkladně o všem, co zde přichází
na přetřes, byla by to práce obrovská. Ale co je po takových pracech, které nemů
že a nechce nikdo číst! Balmes chce lidi učit myslit a správně myslit. Chce-li
někdo z těch, kteří čtou jeho stručný návod, mysliti hlouběji a šíře o navržených
předmětech, je to dobré znamení. Ale to, co Balmes říká, jest potřebí říci veliké
většině lidí prostých i vzdělaných. Ostatně tento, návod jest psán v době jednoho
měsíce, v době obležení Barcelony a očekávání konce.
Balmes chce učiti lidi správně myslit a správně jednat. V tomto mluví o theoretickém rozumu a praktickém rozumu. Kdo z nás by nepotřeboval návod k tomu,
jak za určitých okolností souditi a jednati? I když to umíme, filosofický nástin
tohoto umění nám může prospěti. Návod Balmesův není žádné schema, o jaké ne
bývá nouze u řemeslných filosofů. Je to návod svěží a životný, vyšlý ze zkušeností
a pozorování, ze vzpomínek na všelijaká odvětví vědní a úvah, týkajících se všech
oborů života. Neboť Balmes vychází ve své filosofii vždycky od jevů skutečného
života, nikoli od obrazů fantasie. Otázky, jež si dává, řeší s jistotou. Toto právo si
osobují také filosofové nepraví. Ale Balmes má důvod k jistotě, kterého oni ne
m ají; staví na křesťanské, nebo chcete-li, lidské pokoře, která je si vědoma svých
možností a nemožností, a podle toho se chová ve svém zkoumání. Právě proto
smí Balmes téměř jediný mluviti o neomylnosti zdravého rozumu, protože rozum
právě není zdráv, chybí-li mu poznání sebe sama, osobuje-li si poznání a ne
omylnost, jaká mu nepřísluší. Konečně jest Balmes zakotven celým smýšlením
v tom, který jest Tvůrcem jak lidského rozumu, tak všech věcí, jež rozum může
pochopiti. Tento svorník jest nutný k tomu, aby filosofie byla užitečnou věcí.
A i kdyby nebylo zjevení, musilo by to, co pozorujeme na Balmesovi, jeho religiosita a závislost na Nejvyšší bytosti, býti ideálem každého člověka, jenž chce
viděti věci, jak jsou, a chápati se jich tak, jak jest spravedlivo.
Spravedlnost v chápání věcí, toť ten úžasný rys praktické filosofie Tomáše Akvinského a jeho pozdního, originálního žáka, Jakuba Balmesa. To je to, co musí odzbrojiti každého člověka šlechetného a upřímně hledajícího při čtení Balmesových,
nebo Heliových spisů. Přidejme k tomu, že nadpřirozená víra, která chrání filosofa
i lidsky pochopitelných omylů, aniž mu béře přirozené světlo rozumu ku pro
nikání všech přirozených oblastí, jest onou zázračnou mocí, která vrhá svůj pa
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prsek na všecky přirozeně dobře udělané věci, tedy i na práci lidského rozumu,
odpoutaného od nezřízených vášní. Nevěřte snadno filosofu, u něhož spatřujete
nekrocené vášně: můžete předpokládati, že jeho rozum nepracuje bezvadně. Na
proti tomu jest Balmes příkladem

člověka, jenž má naprostou převahu nade

všemi, kteří by chtěli učiti něčemu podstatně jinému než on učí. Právě u něho se
vidí, jak velice vyniká osvícený duch nesený náboženstvím a nábožností, nad
všecky jiné duchy, možná stejně nadané, ale nevyvinuté, zkažené, jednostranné, tá
pající a zločinné.
Poněvadž nechci, aby si někdo po přečtení tohoto článku odpustil čtení Balmesova spisu, nebudu zde podávati obsah knížky o Umění nalézati pravdu. Ale, abych
navnadil mnohé ke čtení Balmesa, povím stručně, jakými problémy se v této kníž
ce na příklad zaměstnává, neboť je jisto, že se zabývá otázkami, které nemohou
nezajímati žádného moderního člověka, žijícího uprostřed těch, nebo oněch obec
ných úkazů. Věnovati trochu času základům myšlení a konání stojí přece za to;
a nikdo ať se nevymlouvá na to, že nemá času na filosofování, metafysiku, pole
miku a kontroverse, protože má čas na ustavičné aplikování jistých filosofií, hojné
a dlouhé debaty, posuzování a odsuzování myšlení a jednání cizího, a mimo to si
rád (ale nezávazně) porozpráví o principech lidského počínání, nebo o tom, jak
a kterak se katolíci vyrovnávají s vědeckým postupem a s rozvojem k pokroku.
Kdo nechce j íti k základům, toho mějte v podezření: bud’ se štítí pravdy, nebo
se štítí celé pravdy, nebo nemá k ní lásky a nežízní po ní.
Kdokoli se pokouši jakkoli uplatniti své mínění, nebo své tvrzení před dru
hými a proti druhým, měl by uměti vydati počet ze správnosti svého myšlení a usu
zování. Bude mu dobré, přečte-li si Balmesovu úvodní kapitolku, kde se může bez
námahy dozvěděti, co je pravda a jakými způsoby ji lze poznati; jaká jest povaha
lidského rozumu a co musí činiti člověk, aby se naučil umění správně mysliti.
Mnozí, kteří řečnili k tisícům, si nikdy neuvědomili odpovědnost svých útoků na
lidské mysli, protože je nikdy nenapadla otázka, zda jejich myšlení, jež je zá
kladem jejich řeči, jest myšlení správné.
Toto chybí mnohým lidem dneška: myšlení o vlastním myšlení. Právě tak jim
chybívá pozornost k tomu, co říkají druzí. Když by sebe cenili více než jiné co do
schopnosti poznávati pravdu, pak by to musili prokázati sobě i jiným; nejsou-li
tak osobiví, musili by býti pozorni k tomu, co druzí říkají, i k tomu, co říkají
proti nim. Musili by to zkoumati, a to zkoumati pečlivě a nezaujatě. K tomu je
třeba především pozornosti, a Balmes je poučí v druhé kapitole Umění docházeti pravdy o této ctnosti vůle, potřebné k pracím rozumu.
Nadání a duševní schopnosti jsou také jednou podmínkou myšlení i řádného
životního úspěchu. Zde je třeba Balmesovy kapitolky o volbě povolání. Právě tak
je potřebí k správnému mluvení i snažení znáti meze mezi možným a nemožným,
mezi činem přírodním a nadpřírodním. Mnohomluvným lidem není nemožným nic,
ale na druhé straně jest podle nich pro pána přírody nemožný zázrak, nemožný
důkaz božského zjevení, a tak mají takoví lidé ,,zaručeno“, že Pán Bůh na ně ne
může, a že oni jsou svými vlastními pány a bohy. Budou si musit přečisti Balmesovu kapitolku o možnostech a nemožnostech.
Nejpohodlnějším prostředkem, jak se vyhnouti jakékoli opravdové povinnosti,
jest neuznávati existence věcí. Je to však málo platné, existují-li věci skutečně
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a lze-li tuto existenci poznati s naprostou jistotou. O tom jednají dvě kapitoly Bal*
mesovy;

jedna, která ukazuje, co můžeme zjistiti bezprostředně svými

smysly,

druhá, která nás poučuje o nepřímém poznání smyslů. Dovíte se zde patřičné věci
o existenci, koexistenci, časové posloupnosti a příčinnosti a seznámíte se s pra
vidly k rozpoznávání těchto vztahů.
Velmi vzácná je kapitola o souhlase logiky s láskou. Týká se více posuzování
mravního charakteru člověka, než jeho logické schopnosti. Nikde nezáří mírnost
a péče křesťanského ducha Balmesova tak velice, jako v takovýchto jeho odstav
cích, a spravedlnost, která jest příznakem dobrého Španěla, uplatňuje se i zde
obdivuhodným způsobem, protože je spojována s prozíravostí a moudrostí.
Následují kapitoly o lidské autoritě svědecké, o novinách a cestopisech. Usly
šíte zde snad ponejprv o podmínkách platného svědectví, o klamání, jehož se
dopouštějí noviny, o tom, jak se dělají cestopisy a o tom, jak by se vskutku měly
studovati cizí země. Je zaznamenávána důležitost studia dějin a podáváno desatero
pravidel o konání tohoto studia.
V

další kapitole se můžeme poučiti o tom, jakými prostředky lze poznati pod

statu, vlastnosti a vztahy věcí. Jsou tu poznámky o klasifikaci věd a svrchovaně za
jímavý článek o vědecké moudrosti a jakými způsoby jí lze dosáhnouti. Najdete
zde posléze pozoruhodné zvěsti a kritické připomínky o tak zvaných velikých
mužích.
O pojmu, soudu a úsudku, čili o správném myšlení jednají další tři kapitoly.
A nedomnívejte se, že toto všecko už znáte a že jde o nějaké primitivní školácké
poučky, kterých žádný člověk nepotřebuje, protože dovede myslit dříve než o nich
poprve slyšel. Nikoli. I ve výkladu o představě a pravidlech myšlení jest život.
a to, co budete čisti o nebezpečích rozboru, o barvíři a filosofu, o jednostranném
a příliš rychlém chápání, myslím, že většina z vás bude čisti ponejprv. Upoutají
vás články o klamných axiomech a příliš obecných větách, o nepřesných výměrech
a libovolných předpokladech, nebo předsudcích. Při čtení článků o úsudcích od
ložíte jistě své pohrdání, jaké jste doposud měli k pravidlům dialektiky.
Máme ještě sedm kapitol, které jsou ovšem nejdelší a nejzajímavější. Můžeme
říci, že jedna překonává druhou a že jedna je zajímavější než druhá. Uvádím jen
jejich hlavní nápisy: Logický (usuzující) postup není jediný prostředek k objeve
ní pravdy. Vyučování a vynalézání. Rozum, srdce a obraznost. Filosofie dějin. Ná
boženství. Praktický rozum. Čtenář těchto pojednání bude vděčen Balmesovi za
poučení o inspiraci, rozjímání, vynálezu a vyučování, o vlivu srdce na rozum,
o povinostech spisovatele, básníka, řečníka a umělce, o dějinách lidského ducha,
o možnostech poznati pravé náboženství a o nesčetných důležitostech, týkajících se
mravního charakteru člověka.
Josef Florian ve Staré Říši, který vydal mnoho klasických spisů od katolíků z ce
lého světa, pořídil nám tentokrát překlad a vydání tohoto Balmesova spisu, jemuž
dal název: Umění jak dojití pravdy a jehož překlad třeba nazvati výborným a
přesným.

Řád 21, 1939

P. Konstantin Miklík, CSsR
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K n i h y a umění
Vi l é ma Bitnara Postavy a p r o b l é my českého
baroku literárního

[G. Franci, Praha 1939. Str. 232.]

Po Vašicovi přichází i Vilém Bitnar s druhým knižním souborem svých studií
o českém literárním baroku. Bitnar se liší od Vašici tím, že jeho zájem je mno
hem více soustředěn na literární historiografii; po stránce literárně kritické po
dává Bitnar málo pozoruhodného. Rozdíl je možno pozorovati i na jeho způsobu
vyjadřování; Bitnar používá s oblibou literárně vědeckých klišé starší školy, často
značně schematických, zatím co Vašicovy věty nesou vždy pečet bezprostředního
zážitku. Po vnější stránce se vyznačují Bitnarovy studie také přemírou vnitřních
titulků po způsobu žurnalistických reportáží; je to myšlenka dost nešťastná, která
se vůbec nehodí pro odbornou prózu, kde takové titulky působí jen rušivě. Jinak
je třeba říci, že Bitnarova kniha je velmi zajímavá a přináší mnoho cenného ma
teriálu k poznání barokní literatury, který po mnoha stránkách doplňuje podstatně
obraz, který podává kniha Vašicova. Po této stránce je pozoruhodně podnětná
studie o Šimonu Lomnickém a jeho duchovní poesii, oficielní literární historií tak
zanedbávané, stejně jako jeho studie o významu kultu svatého Norberta pro české
baroko nebo jeho studie o Janu Rozenplutovi. Také obě závěrečné obecné studie
(Periodisace českého baroku literárního a Terminologie barokové poetiky a sty
listiky) přinášejí mnoho pozoruhodného k otázce poměru barokní literatury ke
katolické náboženské obrodě; Bitnar tu přesvědčivě ukazuje, že české baroko má
základ čistě katolický a že vytrysklo ze zcela obnoveného zřídla duchovního živo
ta katolického, a to do té míry, že mělo vliv i na duchovní obsah současného
protestantství. Y tom má Bitnar pravdu proti stanovisku F. X . Šaldy, který ne
správně přenášel poznatky odvozené z baroka německého na povahu českého ba
roka. V otázce, zdali je možno české baroko označiti obecně jako jesuitské, nejsou
Bitnarovy výklady tak přesvědčivé; správně poukazuje na to, že počátky baroka
u nás závisí docela na díle vykonaném jesuity, ale stejně je jisto, že v nesmírné
rozmanitosti českého baroka, zahrnující téměř dvě stě let vývoje, se synteticky
účastnily jiné prvky takového významu, že „baroko jesuitské"

by zde byl roz

hodně termín příliš úzký. Jinou, podstatnější námitku lze vznésti proti tomu mís
tu, na němž Bitnar uplatňuje na baroko Královu přízvučnou teorii prosodickou,
vytýkaje barokní poetice, že se omezuje na pouhé počítání slabiky. (32.).
Zde narážíme na jednu velkou ostudu oficielní české literární vědy, která dosud
nedovedla vysledovati a určiti vlastní prosodický princip české poesie, třebaže
právě na barokní poesii máme vzorný příklad jeho rozvinutí. Právě zde se dá
velmi snadno ukázati, že přízvuk je po stránce čistě prosodické toliko jedním
prvkem české básnické skladby, třebaže má své zvláštní postavení ve verši, a že
vlastní princip formální skladby českého verše záleží v syntese dynamiky přízvučné
a dynamiky délkové. Podrobnější rozbor Bridela by to ukázal velmi jasně, a z ně
ho by se zase dalo rozřešit mnoho otázek Máchova a Erbenova verše, nad nimiž
teorie výlučně přízvuková stojí bezradně.
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Celkem možno Bitnarovu knihu doporučiti vážné pozornosti jako užitečný pří
spěvek k velikému souboru studia barokního.

P o v í d k y V i k t o r a D y ka

vv

[Píseň o vrbě, Spisy V. Dyka X., Krysař

— Příhody, Spisy V. Dýka XI., Fr. Borový, Praha.]
S Dykem jako povídkářem-umělcem povídky se v literatuře obyčejně nepočítá.
A přece jeho povídky patří do řady nejlepších českých povídek, povídek Durychových, Čepových a bratří Čapků. Na první pohled však lze poznat charakter
povídek Dykových a postřehnout rozdíl od povídek ostatních jmenovaných spi
sovatelů, kteří psali a píší povídky vždycky s úmyslem dělat umění povídky (s vý
jimkou K. Čapka, který často improvisoval podobně jako Dyk), kdežto Dyk psal
své povídky jen ve chvílích oddechu a v pořadí důležitosti bylo spisování povídek
až na posledním místě za všemi ostatními druhy jeho literární práce. A třebaže
jiné povídky než povídky této knihy, třebas Povídky Emila Šarocha či jiné jsou
formálně obsahem i formou spojeny s literárními celky většími — s romány Dy
kovými (Prosinec, Konec Hackenschmidův, Děs z prázdna) a třeba se ani tyto
povídky naprosto nevymykají z umělecké ani myšlenkové oblasti Dykovy prosy
umělecké, přece v této knize není víc než „intimní tragedie, katastrofy srdce,
melancholie večerů“ , jak sám Dyk napsal.
A ť vezmeme Dykovy básně lyrické nebo epické, či dramata nebo povídky, vi
díme vždy jediný zdroj a oblast thematu. Touha a ztroskotání. Ztroskotání někdy
cynické, tragické vždycky. V

nejbanálnějších příhodách

banálních lidí nachází

Dyk tragická vzepětí touhy, hrdiny s největšími odhodláními, hrdiny s bujarou
myslí a zpěněnou krví. Avšak bujará mysl a zpěněná krev trvá jen v chvílích sa
moty a jen v nitru hrdiny, který, jakmile potká prvého člověka a dotkne se sku
tečného světa, hroutí se k bídě a slabosti. — Soudce Helvert (v povídce Deštivý
den), muž čtyřicetiletý a otec rodiny, začal jednou vzpomínat na vzletnost a svo
bodu svého srdce a mysli. Uzavřel se v pokoji a myslil na to, jak vyjde z domu
a bude hledat šestnáctiletou dívku s ohnivýma očima, kterou nedávno poznal.
Avšak ve čtyřiceti letech je pozdě na mladistvé sny a rozlety a dobrodružné vý
pravy. Ostatně smutek není jen ze zhrzených snů. „Část našich smutků pochází
z toho, že jsme nenašli,, čeho jsme hledali. Část, a to větší, pochází z toho, že jsme
to našli.“
Vedle tragické marnosti snů a tužeb, ze které ztroskotává duševní život člo
věka, má ještě Dyk v povídkách postřehy z všedního života, kde lehká, neuvědo
mělá zanedbání mají za následek katastrofu — ztroskotání naprosté a beznadějné
— tragickou smrt. To je podobné vidění žití jako má Čep. Čep se ovšem dívá do
větších dálek a vidí jemnějším způsobem. Kdežto Dyk si neodpustí, aby všechnu
tu tragiku neotrávil nebo nevykoupal v kruté ironii. Třebas v povídce Smrž. Kdyby
se byl hrdina povídky zahlédl hlouběji do tváře svého přítele, uviděl by

zou

falství. Kdyby byl jen prostě laskavý a upřímný, šel by s ním k němu a patrně
by ho odvrátil od sebevraždy. Tak docela z nedbalosti se stal spoluvinníkem, když
se šel naivně a sentimentálně podívat na místo u potoka, kam chodil v mládí na
smrže. Chtěl se tam podívat tajně, aby ho nikdo ze známých neviděl. Náhodou
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tam byl jeho přítel z mládí a zkazil mu náladu a udělal z něho dokonce spoluvraha.
Třebaže jsou tedy drobné povídky Dykovy vesměs improvisované, přece mají
hodnotu uměleckou, poněvadž vznikly z pozorování života a z dojmů básníka. —
Krysař svou dokonalou formou a jednotou myšlenky i stavby stojí stranou. Thema
i stavba celého děje a stavba jednotlivých scén v Krysaři je docela ve stylu Dykových dramat. Příchod krysařův do Hammelu je stejně postaven jako příchod
poslův do rodiny T. Roha (Posel) a konečně scény, chvíle posledního napětí —
katastrofa působí jako smrt dona Quijota, či jako vystřízlivění Zapomnětlivého a
Krutých dětí. Krysař je obtížen touhou. A přemíra touhy zabíjí štěstí. Mnoho žen
ho milovalo a miluje ho i Agnes. Avšak splnění touhy je stále stejně daleko.
Když se mu občané v Hammelu zprotiví, obtíží je také touhou pomocí své píšťaly.
Touhou tragickou — touhou po krásné zemi sedmihradské. A na tu touhu vši
chni zahynou. A i krysař stojí na propastí tragického splnění touhy. Také jeho
vábí krása jeho tuh. Když mu pak píšťala spadne do propasti — a píšťala zna
menala naději na splnění touhy — je jako don Quijote, zbavený svých snů. A život
nemá smysl. Krysař se jistě líbí každému, i tomu, kdo tuto symboliku nepo
střehne nebo komu je příliš vzdálená. Neboť jsou tam ještě jednotlivé scény plné
vtipné ironie a ohnivé dramatičnosti. Na příklad scény se Seppem Jörgenem a
strašné sny hammelnských konšelů Frosche a Strumma. A Dykův jazyk, prudkost
dialogů mají v sobě krásu, která by stačila vyvážit sama umělecké dílo, i kdyby
nebylo v něm žádného obsahu.
Akz

K výročí úmrt í A n t o n í n a Dvořáka
1. května t. r. bylo tomu třicet pět let, co zemřel Antonín Dvořák, mistr, kte
rému snad ze všech nejvíce vděčíme za svůj kulturní přínos hudebnímu světu,
neboť některá jeho díla se již dnes stala majetkem vskutku světovým. U příleži
tosti tohoto výročí pořádala Státní konservatoř hudby orchestrální koncert (28. IV.
ve Smetanově síni), jehož pořad shrnoval výlučně koncertní solovou tvorbu Dvo
řákovu. Kromě dostatečně známých koncertů houslového a violoncellového

(díla

jedinečného svého druhu), byl na program uveden i polozapomenutý koncert kla
vírní z mol op. 33., který se teprve poslední dobou pokusil pianista Rudolf Firkušný zachrániti před úplným zapomenutím. Ačkoliv se toto dílo nemůže rovnati ty
pickým výtvorům Dvořákova vrcholného tvůrčího údobí, je nicméně přesto dílem
dobrým, u něhož lze zejména oceniti široce založenou koncepci stavby. Prove
dení pořadu posluchači Státní konservatoře, sl. Jiřinou Novotnou (houslový kon
cert), p. Jarosl. Hauftem (klavírní koncert) a p. Milošem Sádlem (violoncellový
koncert) bylo krásné úrovně. Obzvláštní pozornosti zasluhuje výkon cellisty M.
Sádla, ve kterém roste hudebník velkého formátu.
V

předvečer výročního dne skladatelova byla provedena v Národním divadle

jeho opera „Rusalka" . Tento lyrický mythus je ne svým obsahem, ale svým du
chem jedním z nejtypičtějších děl české operní tvorby. Podání Talichovo dává to
muto dílu v plné míře co mu náleží. Talich v plastickém a jasném vypracování
orchestrálního partu správně podtrhává tragickou dramatickou podstatu díla, odě
ného v poetickou pohádkovou formu. Obsazení solisty: Ž. Napravilovou (Rusalka),

324

V. Zítkem (vodník), M. Podvalovou (cizí kněžna), M. Veselou (Ježibaba), J. Blažíčkem (princ), M. Jeníkem (hajný) a M. Budíkovou (kuchtík), bylo premiové.
Na konec ještě dvě poznámky. Postrádali jsme při výročí tak důležitém koncert,
vlastně lépe více koncertů, věnovaných specielně Dvořákově velmi důležité tvor
bě komorní. Dále musíme se zmíniti i o jednom velkém a trapném nedostatku.
Existuje totiž pouze osm vydaných výňatků z Dvořákovy opery „Armida“ na text
J. Vrchlického, ale postrádáme dosud úplného klavírního výtahu. (Stejný případ
je i Ostrčilův: není dosud vydán klavírní výtah jeho nesmírně důležité opery
„Kunálovy oči“ .) Snad nyní bude, vzhledem k našemu kulturnímu vývoji, chápána
vážněji nutnost, odstraniti podobné ostudné nedostatky.

Vladimír Černý

L i d o v é d i v a d l o v p o d á n í E. F. B u r i a n a
a jeho souboru
Vysychají-li současné prameny dramatičnosti, nastává okamžik, kdy pohled zpět
znamená nové zdroje divadelního vzruchu a moderní prostředky, pouštějíce se
v zápas se vzdálenými uměleckými postupy narušují ochrnutou sensibilitu her
covu i divákovu na tolik, že se probouzí jako pod elektrickou jiskrou. Někdy zá
jem širší probudí i zájem užší. Tak loňská výstava baroka probudila hlubší po
zornost pro lidové umění a dala i rámec zdařilému pokusu oživit české lidové di
vadlo. Přirozeně, že nejčilejší odnesl si nejlepsí kořist: byl jím E. F. Burian a
jeho soubor. „Hra o svaté Dorotě“, „Salička“ a „Žebravý Bakus“ položily základ
k průzkumu oné složky vesnického života, v níž dramatický smysl lidu nalézal
svůj výraz. Obřadný smysl vrozený lidu, spojen s odvěkou lidskou touhou po pro
měně, vystoupení z vlastní osobnosti, a obdařen vysokým stupněm charakterisační fantasie dává vznik lidové hře, dramatu. I když nepopřeme souvislost s mno
hou předlohou divadla městského a uvědomíme si zpětný vliv prvku folklorního
na drama umělé, najdeme přece v onom průchodu lidovým mediem zdroj drama
tiky svérázné a osobité. Lidové divadlo není pokažené a zplichtěné drama vyšších
vrstev. V nejednom bodě již svou formou je originálem, plným tvůrčí svěžesti a
dramatického akcentu. Podstatný vliv tu měla okolnost, že divák nebyl vyloučen
z účasti na hře, že ji spolutvořil, mohl stejně přihlížet i hrát. V každém z diváků
byl herec a každý herec díval se „sám na sebe“ .
Přenosu lidové divadelní hry na současné jeviště klade se do cesty řada překá
žek. Profesionálnost herců a pasivita diváků jsou z nejdůležitějších. Rozdílnost
atmosfér pak tvoří překážku nejpodstatnější. Dnešní herec a divák nemůže mít
tytéž pocity jako herec — divák lidový. To, co připadá dnešnímu diváku naivní
a v čem pro sebe objevuje nové kouzlo a zdroj dosud neznámého estetického vzru
chu, pro diváka lidového bylo výrazem i charakteristikou samozřejmé. Jeho vzru
šení mělo jiné opěrné body. Jeho smích platil jiným situacím, jiné slovní formu
laci, jinému gestu. Dnešní divák je dojat naivitou a směje se jí

(jak je dnes

směšné, mluví-li král ve hře způsobem, jako principál od komediantů). Přes to
nutno a lze najít v lidové hře okamžiky platnosti a účinnosti neměnné, jež jí
ponechávají charakter dramatu původního. Řečeno matematicky, musí režisér a
herci nalézt takovou transformaci, která neporuší základních a podstatných vlast-
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ností dramatického útvaru. Pro všechno ostatní nutno pak hledat ekvivalent, který
neporuší lidovost a je zdrojem nových, mocných účinků.
Burianův loňský i letošní pokus (druhá lidová suita) možno kvalifikovat cel
kem kladně. Je to jedno z řešení a jak je u podobné inscenace samozřejmé, bez
definitivní platnosti. Vychází z možností scény D 39, jejíž nedostatečnost dobře
nahražuje primitivnost. Herci celkem dobře se vžívají do ochotnictví pomyslných
lidových herců a málokdy při tom zanedbají předlohu samu. Jenom účast taneční
vymyká se jistou strojeností a umělou banálností z celkového pojetí. První část
třídílné lidové suity tvoří „Vojáci svatého Řehoře“ , dramatisovaná montáž klukovských her ,,na mistra“ a „na vojáky“ , s učitelem, bubeníkem a čtyřmi žáky,
propletená moudrými

sentencemi o potřebě

školního vzdělání, kaskádami aso-

nančních veršů alogického odříkávání plného humoru a rytmovaná ve svém spádu
vskutku mistrně. Jádrem suity je „Komedie o Františce a Honzíčkovi“ , pro jejíž
rychle střídané obrazy postavil M. Kouřil na jevišti menší scénu s oponou. Kupecký
synek Honzíček

je tu nositelem lidové moudrosti a smyslu pro

spravedlnost.

Práci rukou povyšuje nad kupčení a přirozená moudrost dodává mu ušlechtilosti.
Vaňátko zahrál jej bez kazu. Jemu po bok staví ser Františka (S. Havránková),
dcera krále anglického, již odmítnutý nápadník, generál Mino, prodá císaři turec
kému, který z nenávisti k anglickému nepříteli uvrhne ji do vězení. Honzíčkovi
připadne úloha ji osvobodit, což se nestane násilím, neboť císař turecký, který
si Honzíčka oblíbil, musí mu splnit neprozřetelně dané slovo (i ten Turek drží
slovo!). V této hře střídají se místa humorná s místy dojemnými (únos Františ
ky, Františka v zajetí) a jenom nepostih režijní a herecký zavinil, že obecenstvo
obojí výrazovou naivitu kvitovalo stejným smíchem. Na závěr suity položil E. F.
Burian odvážně skomponovanou scénu „Jak se kdy v Čechách strašívalo“, vybrav
několik typických zjevů české demonologie s Půlnočníkem v čele. Báby s dědkem,
Ambrož, Barborka, Brůna a Lucky proháněly se vesele scénou, budíce více smí
chu než strachu, skuhrajíce a poskakujíce, kořeníce svůj strašidelný karneval li
dovým vtipem a hádankami. Přirozeně, že se tato „revue českého strašení“ nemi
nula účinkem, obzvláště když E. Bolek nasadil správný tón svému černobílému
Půlnočníkovi.
Svými dvěma lidovými suitami vykonal E. F. Burian velký kus záslužné práce
a při celkovém zdaru se tím zavázal, pokračovat v ní dále a častěji. Má pro to
nejvíce pružnosti, vynalézavosti a citlivosti. A neměl by se vyhnout ani hrám škol
ským a církevním mysteriím. Těžko totiž tuto retrospektivu můžeme očekávat od
někoho jiného.
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Jan Rey

Poznámky
O p o t ř e b ě v í r y u Čechů
Víra je dar nadpřirozený, milost, kterou jsme obdrželi, když si ji naše vůle
horoucně přála. Čteme-li letopisy českého národa, čteme v nich především o veli
kosti víry. Z nich vyplývá úplně přirozeně pro nás základní předpoklad, který, i
když je na bíledni, není na škodu si připamatovat: Kdokoliv se stal u nás klad
ným dějinným činitelem, stal se jím jen jako věřící, který byl přesvědčen, že víra
je dar nadpřirozený.
Naproti tomu čím více se blížíme přítomnosti, tím více se nemůžeme ubránit
pocitu, že sestupujeme do nižších a nižších vrstev. Víra jako nadpřirozený dar již
není tak pevně a těsně svázána s přirozeným životem, s naším okolím, nýbrž je
vyvýšena do nesmírných dálek. Byla-li v minulosti základní věcí otázka, jak vírou
dokonaleji a věrněji oslavit Boha, klesli jsme nyní na úroveň soukromé záležitosti,
ptajíce se: Má člověk vůbec chtít, aby věřil? Sůl nadpřirozena, protože ji nikdo
téměř nepohřešuje mezi svými silami, nezdá se již nutna k životu.
A proto, když člověk od dob reformace zvedá ustavičně odboj proti nadpřirozenu, uskrovňuje

se ustavičně

na menší

a menší životní rozlohu. Nejprve mu

stačí svět přirozený, pak se stává ještě skromnější, a stačí mu svět umělý, vybudo
vaný technikou, nakonec na této cestě přijme s díkem třebas pec krematoria.
Avšak toto vnější utištění člověka se vyrovnává navlas okleštění nitra, které vy
konal ze své vůle člověk pod vládou rozumu. V dobách víry nadpřirozené bylo
nezbytným ucelením přirozeného. Pro člověka věřit bylo tak samozřejmé jako
pro ptáka létat. Bylo dobře rozlišeno to, co se ví, a to v co se věřilo. Byly zná
my lidské síly, a proto byla touha po jejich posvěcení nadpřirozenými ctnostmi.
A tyto nadpřirozené ctnosti tvořily teprve celého člověka. Těmi jsme ovšem v nové
době opovrhli. Rozvázala se poslušnost, chudoba se snížila na sociální jev a čistota
se stala otázkou zdravovědy. Naděje se vystřídala pokrokem a láska byla učiněna
věcí výběru a náklonnosti. A čest, div že není obtížná! Tyto náhražky byly voleny
tak rafinovaně, že tvoří pevnou ulitu proti světlu z nadpřirozena. Ale opět je zde
výsledek: zatím, co dříve se bojovalo o tyto ctnosti, dnes bez nich muž neváží si
již své schopnosti udržovat rod, ztrácí na radosti z práce a spoléhá se, leckdy i žá
dá, aby kolektivum zařídilo to, co mělo z hlavní části býti jeho vlastním dílem.
Základní tedy omyl se stal v odlučování nadpřirozena od přirozeného tím, že se
nadpřirozeno zapírá a uznává se jen duchovno. Potom v rozlišování na jakési du
chovní a materialistické části lidského dění, je skryt rozklad nezbytných sil k životu i k práci. Zatím je třeba přece mít na vědomí jedině člověka, křesťana,
který zná pozemské a věří v nadpozemské.

V něm, křesťanovi,

tvoří tyto dvě

oblasti nerozlučný celek, na kterém se může plně rozvinout lidská důstojnost
s veškerou životní silou. Skrze víru přicházíme přímo do pevného svazku s Dobrem
a s Pravdou, jsme spojováni s krásou a světlo radosti za působení tohoto nejvýššího jsoucna oblévá a posiluje náš život. To je pak tajemstvím života, kterému
zvláště Čechové v minulosti podléhali, že pro nadpozemské a nadpřirozené se
dává s radostí v oběť vše, i život, neboť věřící ví, že nic neztrácí. Kdežto pro
pozemské? Zde tuší i samotný lidský rozum, že se ztrácí skoro beze stopy.
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Vězme, že jedině víra, tato nebeská milost, vytváří z našeho domova vlast je
dinou, dává nám svobodu a vede nás k práci, aby věčnost byla čím dále patrnější
v čase. Tak nestačí jen se rozhodovat, zda se má chtít anebo nechtít věřit, nýbrž
je nutno žádat a prosit ohnivě, aby nám víra byla dána. A pak nebude možno ne
doufat, že Duch Svatý neobnoví tvářnosti země.

Karel Vach

Skargovo k á z á n í o lásce k vlasti
je jedno z nejsilnějších Skargových kázání sejmových. Je to příklad bytostného
spojení vlastenectví, ba vlastního národního bytí s jedinou, pravou vírou katolic
kou, jaké vedle Poláků najdeme jen u Španělů nebo Portugalců. Doba Skargova
(1536— 1612) je dobou, jíž tato vášnivost náboženská a tohoto živelného vlastenec
tví dalo neúchylnou dráhu polských dějin. Každý národ překonával a překonává
reformaci jinak. Postava Skargova je už pevně vztyčeným, vznešeným pilířem, jenž
velkolepostí slova a vznešeností pravdy se vysoko tyčí nad rozvaliny a trosky re
formační lži a rozkladu v Polsku. Je zároveň ukazatelem —
dnes nepřekonaným —

k jednotě křesťanstva západního

stále a více ještě

s východním.

Polsko

chystající se k svým velkým, byť věky nezdařeným akcím na východ a jihovýchod
nalezlo v Skargovi hlas

svého národního svědomí, neúprosný proti všemu, co

nevedlo k velikosti národa, co jej utápělo ve falešné pýše a zpupnosti a co jej
odvádělo od Pravdy, jež pro velikost národa platí právě tak jako pro spásu každé
jednotlivé lidské duše. Před Skargovým slovem, jímž tmelil polský sejm, se bortila
sypká sektářská drť a chvěla se pravoslavná zarytost proti jednotě. Jeho smrtí
skoro současně se končí politická akce Poláků v Moskvě, jeho nesmiřitelné, nesnášenlivé volání po pravdě a jednotě však naprázdno nevyznělo.

328

J. H.

R o d n ý kraj z a s l o už í v e š k e r é Vaší lásky
Čtěte knihy, které zachycují krásu naší domoviny i rázovitost našeho lidu!

Jan B a r t o š :

BĚLČICKÝ KLUK

Kus života jižních Čech na předělu století S mnoha obrázky V ojtěcha
Sedláčka. Je to především vlastní životopis spisovatele, ale jak pečlivě
a jak srdečně zachycený, se všemi podrobnostmi rodinného a krajového
prostředí. A nadto je v tom to realisticky věrném obrazu tolik kouzla
a poesie venkova, že při něm vzpomínáme na nejlepší popisná díla z literatury naší i cizí. Stran 168. Cena brož. K 18·— , váz. K 26·—

Jan Fr. Hruška:

NA HYJTĚ

Ukončený pětidílný cyklus pohádek i zkazek, které za léta nasbíral
na Chodsku učený znalec i vzácný umělec slova. Z této pokladnice lidové
moudrosti mluví staletí. Pro budoucí věky jsou zde navždy uchovány
v ryzí čistotě obrazy onoho půvabného chodského svérazu, který nená
vratně mizí. Každý svazek je ozdoben několikabarevnými obrázky vyznačných umělců. D íl I. Str. 175, váz. K 24.— . Díl II. Stran 116, váz. K 30· — .
D íl III. Stran 164, váz. K 25’— . D íl IV . Stran 150, váz. K 3 0 — . D íl V ,
(závěrečný). Stran 106, váz. K 25' — .

U MÁMY, U MAMIČKY
Dětské obrázky. Kresbami vyzdobila Jana Brožová. Když se začtete do vy
právění o mladých letech spisovatelových na rodném Chodsku, budete
uchváceni krásou a pohodou této vzácné knihy. Stran 144. Brož. K 16'— ,
váz. K 24·— .

Z PAMĚTÍ DĚREČKA V ČALAŘE
Pěkné povídky ze spisovatelova rodného kraje. Č . I. a II. Brož, K 10· — ,
váz. K 18·50.

Hans W atzlik:

JIŘINA

Podivuhodné dětství děvčátka ze Šumavy. S 28 obrázky Fritze Loehra.
Něžný obrázek dívčího života, položený do rámce Šumavy. Okouzlení
i zmatek mladé duše, neurčitá touha i stesk, to vše je podáno tak prostě
a přirozeně, že se mladý i dospělý čtenář neubrání hlubokému dojetí.
Stran 152. Brož. K 16·— , váz. K 24· — .

U knihkupců
Nakladatelství

„V Y Š E H R A D “,

s. s r. o., Praha II., Václavská 12.

Právě vyšlo stěžejní české dílo theologické
Prof.

BEDŘICH

MALINA

Dějiny římského breviáře
Úvodní slovo napsal J. E. Th. Dr. Mořic Pícha,
biskup královéhradecký. Díl I. a II. 416 stran
lexik. formátu. Tištěno ve vzorné grafické
úpravě na silném papíře. Brož, K 65’ —, v plátně
K 85’ —, v polokůži K 110'—.
Malinova práce podává po prvé v české bohovědě syste
maticky zpracované dějiny breviáře a podrobný historický
a liturgický výklad římského oficia. Nebude jediného kněze,
řeholníka, bohoslovce i vzdělaného laika, který by se bez
tohoto základního díla obešel.
U knihkupců
N A K L A D A TE L ST V Í „V YŠE H R AD“ V PRAZE

Osl avou bezejmenných
č le n ů rodu je román
I. R. M A L Á

BEZ POČÁTKU A KONCE
Prvr svazek románové trilogie. Širokým tokem plyne tu
před našima očima národní, kulturní, politický a hos
podářský život Čech druhé poloviny minulého století.
2. vydání. Stran 320. Brož. K 27' —,
vázané v plátně K 37 · — .
U knihkupců
NAKLADATELSTVÍ„VYŠEHRAD“
s. s r. o.,

Praha

II.,

Václavská

ulice
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